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 مقدمه
با توجه به این که تمامی آب قابل استفاده در دنیا ثابت 
است و هر روزه مصارف شهری و صنعتی آن افزایش می یابد، 
بنابراین آب در عرصه  کشاورزی که نیاز آن هم روز به روز 
در حال افزایش است، مرتباً محدود و محدودتر می  شود و ما 
را وادار می کند تا با دقت بیشتری از آن استفاده کنیم در 
بود.  آبی خواهیم  اراضی  کاهش  به  مجبور  این صورت  غیر 
از طرفی، قرار گرفتن ایران در منطقه نیمه خشک و تبدیل 
نزدیک،  آینده ای  در  بیابانی  و  خشک  منطقه  به  آن  شدن 
انتقال آب و آبیاری در بخش  تولید و استفاده از تجهیزات 
کشاورزی که  درصد باالیی از مصرف آب را به خود اختصاص 
داده است را پر اهمیت کرده است. بهره گیری از روش های 
نوین کشاورزی و استفاده بهینه از آب، از عوامل حیاتی برای 
نیل به هدف تأمین غذای جمعیت درحال افزایش دنیا است. 
بحران  از  گذر  برای  موجود  راه  تنها  مصرف،  الگوی  اصالح 
هم چنین  و  انرژی  حد  از  بیش  مصرف  به  توجه  با  کم آبی، 
کاهش منابع آبی است. در این بین صرفه جویی در مصرف 
آب با استفاده از روش های نوین آبیاری مانند روش آبیاری 

قطره ای می تواند بسیار تأتیر گذار باشد.
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آبیاری قطره ای
 در روش آبیاری قطره ای آب، مواد غذایی و مواد شیمیایی 
در مکان و زمان دلخواه در اختیار گیاه قرار می گیرند. یک 
سیستم آبیاری قطره ای آب و ریز مغذی ها را از طریق شبکه  ای 
از لوله ها و قطره چکان ها به صورت یکنواخت در ناحیه ریشه 
در اختیار گیاه قرار می دهد. اعمال مقادیر دقیق آب و مواد 
غذایی در محیط رشد گیاه توسط سیستم آبیاری قطره ای 
سبب می شود که بهره بردار کنترل باالیی بر روی خاک داشته 
این  بارانی کنترل  و  آبیاری سطحی  باشد که در روش های 
بهتر  کنترل  معنی  به  این  است.  غیرممکن  خاک  از  سطح 
سالمت گیاه، استفاده از آب و کود و زمان برداشت است. برخی 
از مزایای آبیاری قطره ای را می توان به شرح ذیل ذکر نمود:

بهبود عملکرد، کیفیت و یکنواختی محصول _  
کنترل بهتر زمان برداشت _  
کاهش مصرف آب _  
کاهش مصرف انرژی _  
کاهش هزینه های کود و مواد شیمیایی _  
کاهش هزینه های کارگری _  
کاهش بیماری های گیاهی _  
کنترل بهتر علف های هرز _  
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استفاده بهتر از اراضی ناهموار _  
کاهش اثرات زیست محیطی ناشی از رواناب و نفوذ  _  

عمقی کودها، نمک ها و مواد شیمیایی
آبیاری قطره ای قباًل به طور معمول در باغات میوه مورد 
گسترش  با  اخیر  سال  چند  در  اما  می گرفت،  قرار  استفاده 
نوارهای آبیاری قطره ای )تیپ(، آبیاری قطره ای برای گیاهان 
زراعی نیز متداول شده است. در واقع سیستم آبیاری تیپ 
یک روش آبیاری قطره ای است که در آن برای رساندن آب به 
پای گیاه از نوارهای آبیاری استفاده می شود. سیستم آبیاری 
قطره ای این امکان را فراهم می کند که هر زمان بتوان مقدار 
آب مورد نیاز را در مجاورت ریشه گیاه در اختیار آن قرار داد. 
این مزیت بزرگ باعث توزیع یکنواخت آب آبیاری در مزرعه، 
صرفه جویی در مصرف آب و نهایتاً افزایش کارآیی مصرف آب 
به طور  آبیاری سطحی  با  این روش در مقایسه  می شود. در 
تا یک سوم آب مصرف می شود و  متوسط حدود یک دوم 
مقدار آب آبیاری را با دورهای 1 یا 2 روزه نیز می توان اعمال 
کرد. سیستم های آبیاری تیپ برای انواع کشت های ردیفی 
گندم،  ذرت،  صیفی جات،  سبزیجات،  انواع  نظیر  ومتراکم 
علوفه، پیاز، سیب زمینی، توت فرنگی، آفتابگردان، چغندرقند، 
پنبه، لوبیا و کشت های گلخانه ای استفاده می شود. بایستی 
توجه نمود که رسیدن به منافع زیاد سیستم آبیاری قطره ای 
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و  بهره برداری  نصب،  صحیح  اصول  رعایت  مستلزم  نواری، 
نگهداری از این سیستم ها است. 

معرفی سیستم آبیاری قطره ای نواری )تیپ(
است  زیر  قسمت های  از  متشکل  تیپ  آبیاری  سیستم 

)شکل 1(
ایستگاه پمپاژ _  
فیلترهای تصفیه آب _  
لوله های اصلی و فرعی _  
شیر فلکه ها _  
اتصاالت و نوارهای آبیاری تیپ _  
 

شکل 1- اجزاء سیستم آبیاری تیپ



نصب، بهره برداری و نگهداری از سیستم های آبیاری قطره ای نواری )تیپ( 
uu12

برای آب دهی مناسب و یکنواخت لوله های تیپ، به فشار 
تامین  پمپاژ  ایستگاه  نیاز است که توسط  تا 2اتمسفر   0/5
سیستم  این  کارکرد  برای  متوسط  کاری  فشار  که  می شود 
برابر با 1اتمسفر است. ایستگاه پمپاژ عالوه بر تأمین و تنظیم 
فشار الزم برای گردش آب در سطح مزرعه و خروج یکنواخت 
آب از روزنه های نوارهای تیپ، وظیفه جلوگیری از ورود ذرات 
معلق آب به سیستم آبیاری را نیز بر عهده دارد که از طریق 
نصب فیلترهای مختلف در ایستگاه انجام می شود. هم چنین 
ایستگاه پمپاژ،  تانک کود و تجهیزات کوددهی در  با نصب 
عملیات کوددهی مزرعه نیز می تواند به صورت کود آبیاری و 

توسط نوارهای تیپ انجام شود. 

سیستم تصفیه آب

گفته  تمهیداتی  و  روش ها  کلیه  به  آب  تصفیه  سیستم 
می شود که برای جلوگیری از انسداد قطره چکان ها و لوله های 
آبیاری به کار گرفته می شوند و برای بهره برداری صحیح و 
پایدار سیستم ضروری هستند. فیلترهای تصفیه آب بالفاصله 
بعد از پمپ نصب می شوند و وظیفه آن ها جلوگیری از ورود 
ذرات، مواد و موجودات ریز و درشت موجود در آب به سیستم 
است )شکل 2(. به طور کلی می توان بیان نمود که بهره برداری 
پایدار از سیستم های آبیاری قطره ای به وجود و بهره برداری 
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صحیح از سیستم تصفیه آب بستگی دارد. اهمیت فیلترها در 
یک سیستم آبیاری قطره ای به اندازه ای است که آن را قلب 
سیستم می دانند، بنابراین باید هم در انتخاب و هم نگهداری 
از آن ها توجه کافی نمود؛ که به این دلیل معموالً بسته به 
فیلتر  از  عبارتند  که  فیلترها  از  مختلف  نوع  سه  از  شرایط 
هیدروسیکلون، فیلتر شنی و فیلتر توری یا دیسکی را در یک 
سیستم آبیاری قطره ای وجود دارد که هر کدام از آن ها فقط 
قادرند مواد یا ذرات خاصی را از آب جدا کنند. در ادامه این 

مبحث به شرح این نوع از فیلترها پرداخته می شود.

 
شکل 2- سیستم فیلتراسیون در ایستگاه کنترل مرکزی
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فیلتر هیدروسیکلون: این نوع صافی مخروطی شکل 
است و در اثر چرخش آب در درون آن و با استفاده از نیروی 
از مرکز ذرات سنگین موجود در آب جدا شده و در  گریز 
مخزن زیر آن جمع می شوند و آب صاف شده از باالی آن 
خارج می شود. این صافی ها قادر به جداسازی ذرات جامد و 
سنگین مانند ذرات شن و ماسه هستند. این فیلترها معموالً 
که  زمانی  می  شوند.  نصب  فیلتراسیون  سیستم  ابتدای  در 
ذرات  زیادی  مقادیر  حاوی  آبیاری  برای  استفاده  مورد  آب 
شن و سنگریز باشد استفاده از این نوع فیلتر ضروری است. 
و  باشد  داشته  ماسه دهی  چاه  که  جاهایی  در  به خصوص 
سیستم مستقیماً به چاه وصل باشد و دارای استخر نباشد، 

استفاده از این فیلترها الزامی است.
از  پر  فشار  تحت  مخازن  از  فیلترها  این  شنی:  فیلتر 
آن ها  از  عبور  حین  در  آب  که  شده  تشکیل  ماسه  و  شن 
این  می شود.  خارج  آن  پایین  قسمت  از  و  می شود  تصفیه 
فیلترها برای حذف ذرات جامد ریز معلق و جلبک ها استفاده 
می شوند. معموالً از 2 فیلتر شنی در کنار هم استفاده می شود 
تا هم بتوان در صورتی خرابی یک فیلتر هم چنان تصفیه را 
انجام داد و هم این که بتوان شستشوی معکوس را بهتر انجام 
داد. زمانی که آب مورد استفاده حاوی مواد آلی، جلبک ها 
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آب های  که  موقعی  به خصوص  است  باکتریایی  لجن های  و 
فیلترهای  از  استفاده  می روند،  به کار  آبیاری  برای  سطحی 
شنی ضروری است. اما در صورتی که آب آبیاری مستقیما 
به چاه یا مخزن سرپوشیده وصل شود و حاوی مواد آلی و 

باکتریایی نباشد استفاده از فیلتر شنی ضروری نیست.
حین  آب  فیلتر  نوع  این  در  یا دیسکی:  توری  فیلتر 
ممکن  منافذ  این  می شود.  تصفیه  کوچک  منافذ  از  عبور 
است از به هم پیوستن دیسک هایی حول یک محور )فیلتر 
دیسکی( و یا سوراخ های ساده ای از یک توری )فیلتر توری( 
این فیلترها برای جداسازی ذرات خارجی و تصفیه  باشند. 
نهایی استفاده می شوند. این فیلترها سبب تصفیه جلبک ها 
باکتری های فعال، ذرات شن و ماسه، خاک رس و کودهای 
شیمیایی می شود. تعداد این فیلترها به دبی سیستم آبیاری 
بیشتر  توری  فیلترهای  البته  دارد.  بستگی  پروژه  وسعت  و 
به عنوان فیلتر مکمل مورد استفاده قرار می گیرند و اگر در 
وجود  صورت  در  شود،  ایجاد  مشکلی  دیگر  فیلترهای  کار 

فیلتر توری ذرات نمی توانند وارد سیستم آبیاری شوند. 
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لوله های اصلی و نیمه اصلی

لوله های اصلی و نیمه اصلی وظیفه گرفتن آب از پمپ 
و انتقال آن به قطره چکان ها را بر عهده دارند و جنس آن ها 
معموالً از پلی اتیلن سخت است. در مزارع و یا باغات بزرگ 
اگر بخواهیم کل مزرعه را هم زمان آبیاری کنیم نیاز به لوله 
اصلی با قطر بزرگ تر، موتور و پمپ قوی تر و آب بیشتر است. 
آبیاری  واحد  چند  یا  دو  به  را  مزرعه  باید  دلیل  همین  به 
تقسیم و واحدها را در زمان های مجزا آبیاری کنیم. در این 
حالت تقسیم آب از لوله اصلی بین واحدهای آبیاری به وسیله 
لوله های نیمه اصلی انجام می شود. در ابتدای هر لوله نیمه 
اصلی یک شیر برای قطع و وصل جریان آب به واحد مربوطه 
نصب می شود. قطر لوله های اصلی و فرعی وابسته به مساحت 
قطعه تحت آبیاری و دبی عبوری از آن ها است که در زمان 
طراحی سیستم، توسط طراح مربوطه تعیین می شوند. این 
و 125میلی متر  لوله ها عمدتا قطرهای 63، 75، 90، 110 
را دارا هستند. لوله های اصلی و فرعی می توانند روی زمین 
و یا در زیر خاک مدفون باشند، که پیشنهاد می شود جهت 
جلوگیری از آسیب رسیدن به لوله ها، جلوگیری از یخ زدگی و 
کاهش اشغال زمین، حتی االمکان در زیر خاک نصب شوند. 
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نوارهای تیپ

با جداره  قطره چکان دار  لوله های  از  نوعی  تیپ  نوارهای 
دهه  در  بار  اولین  که  بوده  قطره ای  آبیاری  مختص  نازک 
است.  شده  تولید  آمریکا  متحده  ایاالت  در  میالدی   1960
نوارهای تیپ می توانند روی سطح زمین و هم در زیر خاک در 
عمق های مختلف نصب شوند که در صورت امکان بهتر است 
در زیر خاک نصب شوند. عمق نصب نوارها عالوه بر این که 
بستگی به نوع گیاه دارد، با توجه به کیفیت و جنس نوار تیپ 
می توان آن ها را در عمق های 5 تا 40سانتی متری نصب نمود. 
برای اتصال نوارهای تیپ به لوله های فرعی می توان از بست 
ابتدایی و لوله های 16میلی متری و یا از شیرهای کوچک پلی 
اتیلنی استفاده نمود. نوارهای تیپ در واقع آخرین جزء این 
جنس  از  تیپ  نوارهای  می  شوند.  محسوب  آبیاری  سیستم 
پلی اتیلن نرم هستند و معموالً به صورت کالف هایی با طول 
آب  ورود  با  نوارها  این  واقع  در  می شوند.  تولید  1000متر 
به صورت لوله در آمده و پس از پایان آبیاری مجدداً به صورت 
مسطح در می آید. نوار تیپ شامل یک مجرای اصلی آب، یک 
کانال زیگزاگ کناری و یا پالک است که دارای یک روزنه 
برای خروج آب هستند. این روزنه ها هم به صورت یک صافی 
عمل می کنند و هم باعث پایین آمدن فشار در موقع خروج 
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آب می  شوند. این نوارها معموالً به دو شکل پالک دار و زیپی  
به بازار عرضه می شوند )شکل 3(. در نوع زیپی هم زمان با 
ساخت نوار تیپ، روزنه هایی جهت خروج آب ایجاد می شود. 
نوار تیپ زیپی قطره چکان ندارد و به جای آن مسیر زیگزاگی 
و  گرفته  را  آب  فشار  که  دارد  وجود  آن  روی  مانند(  )زیپ 
قطره آب از طریق درز موجود در نوار تیپ خارج می شود. 
اما در نوع پالک  دار، ابتدا قطره چکان ها به صورت مجزا تولید 
شده و در زمان تولید نوار تیپ به آن اضافه می شود. کیفیت 
ساخت در لوله تیپ پالک دار عمدتاً باالتر از نوع زیپی است. 
لوله های تیپ بسته به ضخامت آن ها، دارای انواع 1، 2 و 3 
ساله هستند و با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه و نوع 

کشت می توانند کاربرد داشته باشند. 

 

شکل 3- مقایسه دو نوع نوار آبیاری تیپ

1

1. درزدار
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پیاده سازی سیستم های آبیاری تیپ
موفقیت  با  زمانی  تیپ  آبیاری  سیستم های  از  استفاده 
همراه است که به نکات و اصول بهره برداری از این سیستم ها 
توجه ویژه ای شود. در این بین چگونگی آماده سازی زمین، 
کاشت بذر، آرایش کاشت، نصب سیستم، فاصله خروجی ها 
و غیره باید به طور دقیق رعایت شود. نوارهای تیپ یکی از 
حساس ترین و مهم ترین بخش های سیستم آبیاری قطره ای 
تیپ هستند. عدم کارکرد صحیح این بخش باعث وارد آمدن 
خسارات فراوانی به گیاهان و در نتیجه ضرر اقتصادی کشاورزان 
می شود، لذا نصب صحیح و اصولی این نوارها بسیار مهم است 
و کارآیی سیستم به میزان زیادی به این مسئله وابسته است. 

مالحظات قبل از نصب نوار تیپ

قبل از نصب نوار تیپ الزم است به موارد زیر توجه داشت؛
کاماًل  _ بایستی  مزرعه  خاک  تیپ،  نوار  نصب  از  قبل   

باشد. هم چنین  فاقد کلوخ و قطعات درشت  و  شخم خورده 
تسطیح نسبی زمینی و شیب بندی آن ضروری است. 

در  _ )به ویژه  گندم  نظیر  محصوالتی  کشت  مورد  در   
شرایط شور(، توصیه می شود که مرزهای قطعات آبیاری سنتی 
حتی االمکان حذف نشوند تا در مواقع ضروری بتوان آبیاری 
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داد. هم چنین  انجام  نیز  را  نمک ها  غرقابی جهت شستشوی 
قبل از اتصال نوارهای آبیاری تیپ به لوله، باید خطوط اصلی 

و نیمه اصلی شستشو داده شوند. 
آرایش  _ و  اندازه  پمپاژ،  ایستگاه  نصب  و  پیش بینی   

لوله های اصلی و فرعی مزرعه، شیفت های آبیاری، شیر فلکه ها 
و سایر اتصاالت مربوطه نیازمند محاسبات فنی و دقیق است 
که بر اساس نظر و تجارب طراح سیستم آبیاری بایستی عمل 
شود. واضح است که همانند سایر روش های آبیاری تحت فشار، 
طراحی صحیح سیستم تیپ با در نظر گرفتن مبانی هیدرولیکی 
دقیق و هم چنین اجرا و نگهداری مناسب سیستم، جزو عوامل 
کلیدی برای موفقیت این روش، توجیه اقتصادی و بهره مندی 
از مزایای آن توسط کشاورزان محسوب می شود. لذا پیشنهاد 
می شود که کشاورزان قبل از هر اقدامی با کارشناسان متخصص 
در زمینه سیستم های آبیاری تیپ، مشورت کافی به عمل آورند. 

از نگهداری کالف های نوار تیپ در فضای غیرمسقف  _  
بارندگی  و  آفتاب  مستقیم  تابش  معرض  در  به خصوص  و 
باز کردن  بایستی بدون  نوار تیپ  خودداری شود. کالف های 
مواد  از  دور  به  و  سرپوشیده  انبار  یک  در  آن،  بسته بندی 
اشتعال زا و خورنده، بر روی سکوئی به ارتفاع 50-20سانتی متر 

قرار گیرند )شکل 4(. 
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امان  _ در  حشرات  و  جوندگان  گزند  از  باید  نوارها   
باشند و هم چنین از جابه جایی های غیر ضروری در طول مدت 
انباردارری اجتناب شود. در زمان جابه جایی و تخلیه کالف ها، از 
پرتاب نمودن و غلتاندن آن ها روی زمین اجتناب شود، به دلیل 
این که با این کار بسته بندی نوار آسیب دیده و برخورد اشیاء تیز 
و برنده و هجوم جوندگان و حشرات باعث پارگی لوله ها می شود. 

 
شکل 4- نحوه نگهداری نوارهای تیپ در انبار



نصب، بهره برداری و نگهداری از سیستم های آبیاری قطره ای نواری )تیپ( 
uu22

انتخاب فاصله خروجی ها

قطره چکان هایی  دارای  خود  درون  در  تیپ  نوارهای 
هستند که فواصل آن ها بر روی لوله متفاوت بوده و بر اساس 
می شوند.  انتخاب  خاک  نوع  و  کاشت  روش  محصول،  نوع 
و   40  ،30  ،20  ،10 عموماً  تولیدی  قطره چکان های  فاصله 
60سانتی متر هستند. فواصل کم معموالً در خاک های شنی 
و یا جاهایی که به دبی زیادی نیاز است استفاده می شود. در 
عوض فواصل قطره چکان های بیشتر حجم آب کم تری فراهم 
می نماید و امکان استفاده از طول نوار بیشتر را فراهم می کند. 
در جدول 1 راهنمایی برای انتخاب فواصل قطره چکان های 
مختلف و ویژگی هر یک از این فواصل ارائه شده است. البته 
بایستی توجه نمود که این جدول صرفاً یک راهنمای کلی 
برای انتخاب فاصله قطره چکان ها است و فاصله دقیق و واقعی 
نوار  بر اساس مسائل هیدرولیکی، نوع خاک، طول  بایستی 

تیپ و نوع کشت توسط طراح سیستم آبیاری تعیین شود. 
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جدول 1-  راهنمای انتخاب فاصله قطره چکان  ها 

فاصله 
قطره 

چکان ها
محصوالتویژگی ها و کاربرد

10

- قابل کاربرد برای محصوالت گلخانه ای 
و پرورش گل 

- امکان استفاده از طول نوار کم
- منجر به الگوی خیس شدگی خوبی در 

خاک های شنی می شود
- دبی خروجی خیلی زیاد

- گل ها
- گیاهان گلدانی

20

- منجر به الگوی خیس شدگی خوبی در 
خاک های شنی می شود

- به جوانه زنی گیاه کمک می کند
- دبی خروجی نسبتاً زیاد

- گل ها
- گیاهان گلدانی

- توت فرنگی
- سبزیجات

30

- قابل کاربرد برای اغلب گیاهان و انواع خاک ها
-دبی خروجی کمتر ازفاصله20سانتی  متری

امکان  کمتر  خروجی  دبی  دلیل  به   -
استفاده از طول نوار بیشتر وجود دارد

- گیاهان گلدانی
- توت فرنگی
- سبزیجات

- نیشکر
- سیب زمینی
- صیفی جات

40

- با دبی خروجی کم مناسب برای 
خاک های سنگین و رسی

- امکان استفاده از طول نوار بیشتر 
نسبت به فواصل 20 و 30سانتی متری

- ممکن است در خاک های سبک 
جوانه زنی با مشکل مواجه شود

- صیفی جات
- ذرت
- پنبه

- نیشکر
-برخی از 
سبزیجات
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فاصله 
قطره 

چکان ها
محصوالتویژگی ها و کاربرد

60

- فراهم نمودن دبی خروجی کم برای 
خاک های سنگین و رسی با سرعت 

نفوذ کم
- امکان استفاده از طول نوارهای خیلی 

زیاد وجود دارد
- ممکن است در خاک های سبک 

جوانه زنی با مشکل مواجه شود

- ذرت
-  پنبه
- نیشکر

بین  فاصله  معادل  که  یک دیگر  از  تیپ  نوارهای  فاصله 
محل های اتصال نوار تیپ به لوله نیمه اصلی و یا مانیفولد 
انتخاب  هستند.  خروجی ها  فاصله  مشخص کننده  نیز  است 
فاصله نوارهای تیپ از یک دیگر به روش کاشت، نوع محصول 
و بافت خاک بستگی دارد. برای گیاهان  متراکم مانند گندم 
نوارهای تیپ باید طوری پهن شوند که تمامی سطح مزرعه 
پس از آبیاری مرطوب شود. لذا فاصله نوارهای تیپ بایستی 
کم در نظر گرفته شود. اما در کشت های ردیفی که فاصله 
هر  برای  صیفی جات(  )مانند  است  زیاد  کشت  ردیف های 
ردیف کشت یک خط نوار تیپ کفایت می کند و در نتیجه 
فاصله نوارها را می توان بیشتر در نظر گرفت. هم چنین در 

ادامه جدول 1-  راهنمای انتخاب فاصله قطره چکان  ها 
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حالتی که فاصله خطوط کشت در کشت های ردیفی کم است 
)مانند گندم و جو(، قرار دادن لوله تیپ مجزا برای تمامی 
ردیف ها اقتصادی نبوده و لذا باید نوارها به ازای هر 4-2 ردیف 
کشت یک نوار تیپ )با توجه به بافت خاک(، قرار داده شوند. در 
این حالت تنها تعدادی از خطوط کشت مستقیماً توسط لوله 
تیپ آبیاری شده و خطوط کشت واقع در بین این ردیف ها، از 
طریق پیشروی جبهه رطوبتی به طرفین آن تکمیل می شود. 
به عنوان مثال در تحقیقی مشخص شد که در بافت خاک لوم 
رس شنی برای کشت گندم بهترین آرایش یک نوار برای 4 
ردیف کشت و با فاصله نوار 75 سانتی متر از یک دیگر، است. 
در هر صورت، فاصله نوارهای تیپ از یک دیگر بستگی به بافت 
خاک مزرعه دارد که به عنوان راهنما می توان از جدول 2 برای 
تعیین فاصله نوارها استفاده نمود. در این جدول، فواصل مناسب 
نوارهای تیپ و هم چنین فواصل قطره چکان ها برای آبیاری یک 
مزرعه با کشت  متراکم مانند گندم که قرار است کل سطح 
مزرعه مرطوب شود، بر اساس بافت خاک ارائه شده است. مثال 
در یک مزرعه گندم با بافت خاک سنگین، توصیه می شود که 
فواصل نوارهای تیپ از یک دیگر در حدود 60 سانتی متر بوده و 
نوارهای تیپ نیز دارای قطره چکان هایی با فواصل 30 سانتی متر 
از یک دیگر باشند. هم چنین در شکل 5 الگوی خیس شدگی 
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در اطراف نوارهای تیپ برای خاک های مختلف و تاثیر فاصله 
الگوی خیس شدگی خاک نشان داده شده است.  بر  روزنه ها 

جدول 2- انتخاب فاصله خروجی های نوارهای تیپ بر اساس بافت خاک 

بافت خاک مزرعه
فاصله مناسب 
نوارهای تیپ

فاصله مناسب 
قطره چکان های تیپ

10 تا 20 سانتی متر30 تا 40 سانتی مترسبک )شنی(

20 تا 30 سانتی متر40 تا 50 سانتی مترمتوسط )لومی(

30 تا 40 سانتی متر50 تا 60 سانتی مترسنگین )رسی(

با  می توان  تیپ  نوارهای  مناسب  فاصله  تعیین  از  پس 
استفاده از رابطه 1 طول نوار تیپ مورد نیاز در سطح مزرعه 
با در نظر گرفتن شرایط کشاورز و صرفه  را تعیین نمود و 
اقتصادی موضوع، این لوله ها تهیه و طبق دستورالعمل مربوطه 
در مزرعه نصب شوند. به عنوان مثال در یک مزرعه گندم با 
بافت خاک متوسط، توصیه می شود که فواصل نوارهای تیپ 
از یک دیگر در حدود 40سانتی متر باشند. در این شرایط بر 
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اساس رابطه 1 برای هر هکتار زمین به 25هزارمتر لوله تیپ 
نیاز خواهد بود.  

رابطه 1(

شکل 5- الگوی خیس شدگی در اطراف نوارهای تیپ برای خاک های مختلف

L )متر(=
)10000× مساحت مزرعه بر حسب هکتار(

)فاصله نوار ها بر حسب متر(
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انتخاب طول مناسب نوار تیپ

آب  پخش  یکنواختی  روی  بر  مستقیما  تیپ  نوار  طول 
اثر می گذارد. به گونه ای که طول زیاد نوار با افت اصطکاکی 
بیشتر باعث می شود دبی یا میزان آب خروجی از روزنه ها در 
ابتدای نوار از انتهای نوار بیشتر باشد. بنابراین، انتخاب طول 
زیاد برای نوارهای تیپ باعث غیر یکنواختی پخش آب شده و 
در نتیجه راندمان سیستم به میزان زیادی کاهش می یابد و 
از طرفی انتخاب طول کم باعث افزایش هزینه های و دشواری 
مدیریت سیستم می شود، لذا بایستی به انتخاب طول مناسب 
نوارها در قطعات زراعی توجه ویژه ای نمود. در طول های زیاد 
شرط  به  کرد  دست پیدا  دلخواه  یکنواختی  به  می توان  نیز 
تیپ  نوار  قطر  یا  و  کم  خروجی  دبی  با  نوارهای  از  این که 
بیشتر استفاده شود. در انتخاب طول مناسب نوارهای تیپ 
در یک مزرعه، عالوه بر بررسی های فنی و مسائل هیدرولیکی 
که توسط طراح سیستم انجام می شود، عواملی نظیر شیب 
زمین، بافت خاک و فاصله قطره چکان های روی نوار تیپ نیز 
نقش دارند. در جدول 3 طول مناسب نوارهای تیپ بر اساس 
است.  شده  ارائه  پیشنهادی  طول های  به عنوان  فوق  عوامل 
مناسب  طول  تعیین  در  می شود،  مالحظه  که  همان طوری 

تیپ، ابتدا باید بافت خاک مزرعه مشخص باشد. 
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ک مزرعه- نوع نوار 

ت خا
باف

پ
تی

ت(
ب بندی زمین )منفی، صفر، مثب

ت به شی
سب

پ ن
نحوه قرار گیری لوله تی

ب 
طول مناس

پ )متر(
نوار تی

ک )شنی( با فاصله
سب

 قطره چکان های
 10 تا 20سانتی متری

ب منفی(
ب زمین )شی

ت با شی
پ هم جه

قرارگیری تی
88-107

ب صفر(
ت مسطح )شی

پ در حال
قرارگیری تی

75-97

ت(
ب مثب

ب زمین )شی
پ بر خالف شی

قرار گیری تی
52-84

متوسط )لوم( با فاصله 
قطره چکان های

 20 تا 30سانتی متری

ب منفی(
ب زمین )شی

ت با شی
پ هم جه

قرارگیری تی
105-127

ب صفر(
ت مسطح )شی

پ در حال
قرارگیری تی

85-113

ت(
ب مثب

ب زمین )شی
پ بر خالف شی

قرار گیری تی
62-94

سنگین )رسی( با فاصله 
قطره چکان های

 30 تا 40 سانتی متری

ب منفی(
ب زمین )شی

ت با شی
پ هم جه

قرارگیری تی
130-160

ب صفر(
ت مسطح )شی

پ در حال
قرارگیری تی

107-140

ت(
ب مثب

ب زمین )شی
پ بر خالف شی

قرار گیری تی
70-110

ب لوله در فشار 0/6 اتمسفر 
پ و شی

ک، نوع نوار تی
ت خا

س باف
پ بر اسا

ب نوارهای تی
جدول 3- طول مناس
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بافت های مختلف  اشاره شد، در  قباًل هم  همان طور که 
که  می شوند  انتخاب  نیز  قطره چکان  مناسب  فواصل  خاک، 
آورده شده است.  واحد  قالب یک ستون  این جدول در  در 
نیاز است که شیب زمین و جهت قرار گیری  این،  عالوه  بر 
نوار تیپ بر روی زمین از لحاظ هم راستایی با شیب غالب 
مزرعه تعیین شود. چنان چه نوارهای تیپ در خالف جهت 
شیب  زمین و یا اصطالحاً سرباالیی قرار بگیرند، دارای شیب 
اصطالحاً  یا  زمین  شیب  با  هم جهت  چنان چه  و  مثبت)+( 
بود.  خواهند  منفی)-(  شیب  دارای  بگیرند،  قرار  سرپایینی 
بدیهی است که شیب منفی می تواند تاثیر فزاینده داشته و 
به افزایش طول مجاز نوار تیپ کمک کند و بر عکس، شیب 
مثبت لوله تیپ، طول مجاز را کاهش خواهد داد. به عنوان 
زمین  که  )لومی(  متوسط  خاک  با  مزرعه  یک  برای  مثال 
فاقد شیب باشد )مسطح(، طول مناسب لوله تیپ بین 85 تا 
113متر )بسته به میزان راندمان یکنواختی پخش آب مورد 
انتظار(،خواهد بود. چنان چه در همین مزرعه، مزرعه شیب دار 
باشد و در بخش هایی از مزرعه بخواهیم نوارهای تیپ را در 
سرباالیی قرار دهیم )شیب مثبت(، طول مناسب نوار تیپ به 
62 تا 94متر )بسته به میزان راندمان یکنواختی پخش آب 

مورد انتظار(کاهش خواهد یافت. 
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این  سرازیری های  در  تیپ  مناسب  طول  مشابه،  به طور 
مزرعه به 105 تا 127متر قابل افزایش خواهد بود. توجه شود 
که حداکثر شیب زمین برای اجرای سیستم آبیاری تیپ در 
حدود 1درصد است که در صورت بیشتر شدن از این حد، 
می تواند باعث غیریکنواختی دبی خروجی از روزنه ها و پخش 
آب در مزرعه شود. عالوه بر این، معموالً در بروشورهای ارائه 
شده توسط کارخانه های سازنده نوارهای تیپ طول مناسب 
برای نوار تیپ در حالت های مختلف ارائه شده است که بر 
پخش  یکنواختی  با  را  مناسب  طول  می توان  آن ها  اساس 
 4 جدول  در  شده  ارائه  اطالعات  و  نمود  انتخاب  مربوطه 
به عنوان مثال  ارائه شده است.  به عنوان یک مثال و راهنما 
تیپ  نوار  برای سه مدل  نوار  مناسب  این جدول  طول  در 
در شیب ها و فشارهای ورودی مختلف بر اساس یکنواختی 
ارائه شده است. به عنوان مثال در شیب  انتظار  توزیع مورد 
مثبت 1درصد با فشار ورودی 0/4اتمسفر و یکنواختی توزیع 
90درصد طول مناسب برای نوار تیپ مدل A برابر با 80متر 
است. در همین شرایط با شیب 0درصد طول مناسب 172متر 

و در شیب منفی 1درصد طول مناسب 227متر است.
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مدل
A

مدل 
B مدل

C
مدل 

ب
شی

فشار ورودی )اتمسفر(
فشار ورودی )اتمسفر(

فشار ورودی )اتمسفر(

EU
 

(%
)

0/4
0/54

0/68
0/82

EU
 

(%
)

0/4
0/54

0/68
0/82

EU
 

(%
)

0/4
0/54

0/68
0/82

-1/5

80
328

331
331

329
80

407
413

415
416

80
558

578
587

591

85
285

287
286

283
85

351
359

360
359

85
473

497
507

511

90
224

230
230

228
90

266
285

288
288

90
397

378
398

406

-1

80
328

326
322

318
80

411
411

408
405

80
570

577
578

577

85
283

281
276

274
85

356
355

352
348

85
492

500
501

498

90
228

225
223

219
90

286
286

285
279

90
384

398
400

400

-0/5

80
311

305
300

296
80

395
388

383
377

80
550

545
538

533

85
267

261
257

254
85

341
332

328
324

85
474

467
461

457

90
213

209
206

202
90

274
266

261
258

90
380

374
369

363

پ
س فشار ورودی و یکنواختی توزیع برای سه مدل نوار تی

پ بر اسا
جدول 4- حداکثر طول نوار تی
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مدل
A

مدل 
B مدل

C
مدل 

ب
شی

فشار ورودی )اتمسفر(
فشار ورودی )اتمسفر(

فشار ورودی )اتمسفر(

EU
 

(%
)

0/4
0/54

0/68
0/82

EU
 

(%
)

0/4
0/54

0/68
0/82

EU
 

(%
)

0/4
0/54

0/68
0/82

0

80
254

257
259

260
80

317
320

322
324

80
417

424
430

436

85
218

220
222

224
85

273
275

276
278

85
357

363
368

372

90
172

175
176

176
90

216
217

218
221

90
280

286
289

292

+0/5

80
184

200
210

218
80

214
235

251
261

80
253

286
310

328

85
155

169
178

186
85

180
199

213
222

85
208

239
260

277

90
115

128
135

143
90

131
149

162
169

90
145

172
189

206

+1

80
141

161
176

187
80

156
183

203
218

80
170

206
235

259

85
116

134
148

158
85

126
150

168
183

85
134

167
191

213

90
80

96
108

115
90

85
105

123
133

90
87

112
130

147

پ
س فشار ورودی و یکنواختی توزیع برای سه مدل نوار تی

پ بر اسا
ادامه جدول 4- حداکثر طول نوار تی
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نصب نوارهای آبیاری قطره ای )تیپ(

روش های نصب نوار های آبیاری تیپ از جایگذاری دستی 
هر نوار تیپ بدون استفاده از تراکتور یا دیگر تجهیزات تا نصب 
اتوماتیک چندین خط نوار تیپ به صورت هم زمان همراه با 
ترکیبی از سایر عملیات کشاورزی مانند ایجاد و شکل دهی 
انتخاب روش  است.  متغیر  پالستیکی،  مالچ  کاربرد  و  بستر 
مزرعه،  اندازه  قبیل  از  مختلفی  عوامل  به  بستگی  مناسب 
عمق نصب و تجهیزات موجود در منطقه بستگی دارد. نصب 
و شروع به کار صحیح سیستم می تواند هزینه های اولیه را 
بخشد.  بهبود  را  بلند مدت سیستم  و عملکرد  داده  کاهش 
تجارب بدست آمده نشان داده است که بیشترین آسیب به 
سیستم آبیاری تیپ در طول نصب نوارهای تیپ رخ می دهد. 
اگر از تجهیزات مکانیکی نصب تیپ استفاده شود، بایستی 
دقت نمود که دستگاه عاری از لبه های تیز، خار، گل و الی و 
سنگ باشد. در هر صورت از هر روشی که برای نصب نوارهای 
که  دارد  وجود  اجرا شده ای  فنی  نکات  استفاده شود،  تیپ 

می تواند از تعمیرات وقت گیر و هزینه بر جلوگیری نماید. 
جایگذاری دقیق و صحیح لترال ها می تواند باعث افزایش 
یکنواختی توزیع آب و حرکت بهتر آب در خاک شده و در 
نتیجه می تواند از حداکثر پتانسیل سیستم استفاده نمود. در 
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این بخش از دستنامه، در مورد چگونگی نصب نوارهای تیپ، 
نحوه اتصال آن ها به لوله های فرعی، چگونگی شروع به کار 
و کنترل سیستم و سایر نکات فنی ضروری در این زمینه، 

بحث خواهد شد. 

الگوی مناسب پیاده سازی نوارها

منظور از الگوی مناسب اجرای سیستم تیپ، مسیر و جهت 
قرارگیری لوله های اصلی و فرعی و هم چنین امتداد لوله های 
تیپ در مزرعه است که عمدتاً توسط طراح سیستم آبیاری 
انتخاب می شود. در تعیین الگوی مناسب سیستم تیپ برای 
یک مزرعه عواملی نظیر روش کاشت، ابعاد و شکل مزرعه و 
در کشت های  مثال،  به عنوان  دارد.  نقش  زمین  شیب بندی 
ردیفی بهتر است نوارهای تیپ در امتداد ردیف های کشت 
قرار گیرند تا مشکل بادبردگی نوارهای تیپ کم تر به وقوع 
بپیوندد. به طور کلی، امتداد مناسب برای پهن کردن نوارهای 
تیپ در کنار ردیف کشت و در راستای شیب مزرعه و هم 
از آرایش کاشت  باد غالب منطقه است. زمانی که  با  جهت 
دو ردیف روی پشته برای گیاهان زراعی ردیفی مثل سیب 
زمینی، ذرت و چغندرقند بهتر است نوارهای تیپ در بین 
ردیف ها پهن شود زیرا در این حالت هیچ مشکلی در انجام 
عملیات ماشین های داشت ایجاد نمی شود و امکان جابه جایی 
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نیز کاهش می یابد )شکل 6(.  نوارهای تیپ در طول فصل 
روی  بر  تیپ  نوارهای  قرار گیری  سمت  به  توجه  هم چنین 
قرار  لوله  زیرین  بخش  در  قطره چکان ها  که  به طوری  خاک 
گیرند، از مواردی است که در این مرحله باید حتماً رعایت 
شود. زیرا برعکس قرار دادن نوار تیپ باعث می شود که آب 
پس از خروج از روزنه ها، وارد خاک نشده و در داخل شیار 
روی لوله و به سمت شیب حرکت کند در نتیجه باعث تلفات 

آب و عدم یکنواختی پخش آب در مزرعه خواهد شد. 
 

شکل 6- قرار دادن نوارهای تیپ در راستای ردیف های کشت در کشت 
ردیفی )2 ردیف روی پشته(
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نصب دستی نوارهای تیپ

نصب دستی نوارهای تیپ در مزارع کوچک و گلخانه ها 
زمین  سطح  روی  نوارها  دادن  قرار  معموالً  آن ها  در  که 
که  حالی  در  است،  متداول  است،  گزینه  اقتصادی ترین 
حالتی  در  یا  و  بزرگ  مزارع  در  تیپ  نوارهای  دستی  نصب 
مناسب  می گیرند،  قرار  خاک  سطح  زیر  در  نوارها  که 
زیر  مراحل  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  کم تر  و  نیست 
می شود: انجام  دستی  به صورت  تیپ  نوارهای  نصب  برای 

به . 1 که  بلبرنگ  دارای  میله  روی  بر  تیپ  نوار  کالف 
راحتی می چرخد در ابتدای ردیف کشت قرار داده می شود.

 مطابق شکل 7 )الف(، نوار تیپ در طول ردیف کشت . 2
می شود.  کشیده  باشد،  داشته  تماس  زمین  با  این که  بدون 
اگر زمین دارای کلوخه، سنگ و یا موانع دیگر باشد در این 
صورت مطابق شکل 7 )ج(، برای اجتناب از آسیب وارد شدن 
می شود. ردیف کشت حمل  در طول  تیپ کالف ها  نوار  به 

یک . 3 5متر  تا   3 فواصل  در  )ب(،   7 شکل  مطابق   
و  چرخیدن  از  تا  می شود  ریخته  نوار  روی  بر  خاک  بیل 
بایستی  نوار  نصب  طول  در  شود.  جلوگیری  آن  جابه جایی 
از کشیدن و تحت تنش قرار دادن نوار تیپ اجتناب نمود.

 بایستی در هر دو طرف نوار مقداری طول اضافی برای . 4
انبساط و انقباض و اتصال نوار به لوله نیمه اصلی در نظر گرفته شود.
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شکل 7- نصب دستی نوارهای تیپ

نصب مکانیزه

مهم ترین مولفه در نصب مکانیزه نوار تیپ خیش نصب 
تیپ در  نوار  دادن دقیق  قرار  به منظور  از خیش  است.  نوار 
محل نصب )چه در سطح زمین و چه در زیر خاک( و حفر 
ترانشه در نصب زیر سطحی نوار استفاده می شود. یک یا چند 
قرقره و خیش نصب ممکن است بر روی یک دستگاه سوار 
شوند. در شکل 8 یک خیش نصب نوع لوله ای که به دلیل 
طرح ساده و کاربردی بودن آن بیشتر متداول است، نشان 
مانند  معمولی،  نصب  خیش های  ساخت  است.  شده  داده 



uu39نصب، بهره برداری و نگهداری از سیستم های آبیاری قطره ای نواری )تیپ( 

خیش نصب لوله ای، آسان است اما بایستی توجه زیادی شود 
که سطوح تیز و برنده از روی آن ها حذف شود. به طور کلی 
لوله نصب نوار بایستی عاری از هر گونه خارک، لبه های تیز، 
باقی مانده جوش کاری و هر عارضه دیگری که ممکن است 
به نوار تیپ آسیب وارد کند، باشد. خیش نصب را می توان 
چند  هم زمان  و  نمود  سوار  کاشت  تجهیزات  سایر  روی  بر 
کار را انجام داد. در حقیقت، این امکان وجود داد و در حال 
حاضر نیز متداول است که با یک بار عبور دستگاه هم زمان 
و  پالستیکی  مالچ  نصب  تیپ،  نوار  نصب  بستر،  شکل دهی 
حتی قرار دادن کود را انجام داد )شکل 9(. این عملیات ها 

معموالً برای چند ردیف به صورت هم زمان انجام می شود. 
 

شکل 8- خیش نوع لوله ای برای نصب نوار تیپ
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شکل 9- دستگاه ترکیبی نصب نوار تیپ، پوشش پالستیکی و شکل دهی بستر کشت

مراحل نصب مکانیزه نوار تیپ در زیر سطح خاک )شکل 
10 و 11(، به شرح زیر است:

لوله های  _ کم عمق  زیرسطحی  سیستم  نصب  برای   
اصلی و نیمه اصلی را می توان بر روی زمین و یا زیر سطح 
زمین قرار داد. اما در سیستم های زیرسطحی عمیق بایستی 
لوله های اصلی و نیمه اصلی نیز در زیر سطح زمین قرار گیرند. 

کالف های نوار تیپ بر روی میله تغذیه خیش، سوار  _  
می شود. بایستی توجه نمود که کالف به گونه ای نصب شود که 
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جهت چرخش آن در خالف جهت حرکت تراکتور باشد تا نوار 
تیپ با زاویه مناسب وارد لوله نصب شده و از آسیب زدن به 

نوار تیپ جلوگیری شود. 
موقع  _ که  می شود  تنظیم  به گونه ای  دستگاه  خیش   

نصب قطره چکان ها رو به باال باشند. 

 

شکل 10- نصب صحیح کالف های نوار تیپ بر روی تراکتور

ابتدای نوارهای تیپ با استفاده از یک شیء سنگین  _  
و یا میخ ثابت می شوند.

تا  _ می شود  انجام  آرامی  به  تراکتور  توقف  و  حرکت   
از کشش اضافی و وارد شدن آسیب به نوارها در طول فرآیند 
نوارهای  نباید کشش اضافی به کالف  نصب جلوگیری شود. 

تیپ وارد شود و از کشیدن نوار تیپ نیز اجتناب شود.
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برای  _ تیپ  نوار  انتهای  و  ابتدا  در  اضافی  طول  یک   
انبساط و انقباض و اتصال نوارها به لوله فرعی و یا نیمه اصلی 

در نظر گرفته می شود.
بعد از نصب اولین مسیر و در طول فرآیند نصب کالف های  _  

نوار تیپ از نظر کشیدگی و تحت کشش بودن کنترل شود.

شکل 11- نصب مکانیزه نوارهای تیپ
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همان  زمین  سطح  روی  در  تیپ  نوارهای  نصب  برای 
طی  سطحی  زیر  تیپ  نوارهای  نصب  برای  که  فرآیندی 
می شود را بایستی انجام داد. با وجود این، برای حفظ نوار در 
مقابل وزش باد، انبساط و انقباض و سایر عوامل جابه جاکننده 
نوار تیپ مانند روش نصب دستی و مطابق موارد بیان شده در 
باال )به شکل 7 )ب( مراجعه شود( هر 5-3متر یک بیل خاک 
نرم روی نوار تیپ ریخته می شود. هم چنین برای جلوگیری 
از جابه جایی نوارهای تیپ می توان از بست  های مخصوص در 
فواصل مشخص برای ثابت نگه داشتن نوارها در سطح زمین 

استفاده نمود )شکل 12(. 
 

شکل 12- استفاده از بست پالستیکی برای مهار نوار تیپ در سطح زمین
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نوارهای  از  از محصوالت، ترکیب استفاده  برای بسیاری 
تیپ و پوشش پالستیکی بیشترین کنترل را بر روی محیط 
استفاده  و  افزایش عملکرد  به  فراهم می کند و منجر  ریشه 
بهینه از آب و کود سم می شود. لذا خیش های نصب را می توان 
بر روی ابزارهای پهن کننده پوشش پالستیکی و شکل دهنده 
با  هم زمان  را  تیپ  نوارهای  نصب  فرآیند  نمود  سوار  بستر 
آن ها انجام داد )شکل 13(. نکته قابل توجه در این رابطه این 
است که اگر از پوشش های پالستیکی شفاف استفاده می شود 
زیرا قطرات  قرار داد  بایستی در زیر خاک  را  نوارهای تیپ 
آب روی این پوشش ها همانند ذره بین عمل می کنند و در 
می شود.  تیپ  نوارهای  شدن  سوراخ  باعث  نورآفتاب  مقابل 

شکل 13- نصب هم زمان نوار تیپ و پوشش پالیستیکی
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اتصال نوارهای تیپ به لوله فرعی

نوارهای تیپ را می توان به روش های مختلف به لوله های 
به  تیپ  نوارهای  اتصال  نمود.  متصل  مانیفولدها  یا  فرعی 
پیوسته  فرآیند  یک  به صورت  بایستی  اصلی  نیمه  لوله های 
همراه با شستشوی لوله های اصلی و نیمه اصلی انجام شود 
به  کار سیستم  ابتدای  در  قطره چکان ها  گرفتگی  تا مشکل 
حداقل ممکن کاهش یابد. نوارهای تیپ را می توان با استفاده 
مانیفولدها  یا  فرعی  لوله های  به  ساده  اتصاالت  یکسری  از 
متصل نمود. در شکل 14 اتصاالت متداول مورد استفاده در 
سیستم های آبیاری قطره ای نواری )تیپ( نشان داده شده است.  

 

شکل 14- اتصاالت مورد استفاده در سیستم های آبیاری تیپ

* mm در شکل فوق نماد میلی متر است.
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و  پلی اتیلن  سخت  لوله های  به  تیپ  نوارهای  اتصال 
پی وی سی

نوارهای تیپ را می توان مستقیماً با استفاده از اتصاالت 
و یا از طریق لوله های انتقال یا اسپاگتی به لوله های فرعی 
یا مانیفولدها متصل نمود )شکل 15(. هم چنین از اتصاالت 
می توان  لوله  اتصاالت  برای  نیز  چسب  و  سیلیکونی  واشر 
اتصال  برای  اتصاالت مختلفی  استفاده نمود، در هر صورت 
مستقیم نوارهای تیپ به لوله های سخت به کمک اتصاالت 

فشاری، خارک دار و پیچی وجود دارد. 
 برای اتصال نوارهای تیپ با هر یک از این روش ها نیاز 
است که یک سوراخ با اندازه مناسب و فاقد شکستگی و درز 
و ترک با استفاده از دریل بر روی لوله نیمه اصلی ایجاد شود 
سوراخ  یک  ایجاد  صورت  در  فقط  زیرا  )الف((.   16 )شکل 
مناسب بر روی لوله اصلی است که می توان یک اتصال بدون 
نشتی داشت. از فرایندی که در شکل )16 )ب( و )د(( نشان 
لوله فرعی و  به  اتصاالت  برای وصل کردن  داده شده است 
فرآیندی که در شکل )16 )ج(( نشان داده شده است برای 

اتصال مستقیم لوله انتقال به لوله فرعی، استفاده می شود.  
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شکل 15- روش های متداول اتصال نوار تیپ به لوله های سخت

شکل 16- فرایند اتصال نوارهای تیپ به لوله نیمه اصلی: الف( ایجاد سوراخ 
روی لوله فرعی با استفاده از دریل، ب( استفاده از واشر سیلیکونی برای وصل 
نمودن اتصاالت به لوله فرعی، ج( اتصال مستقیم یک لوله اسپاگتی به لوله 

فرعی، د( استفاده از چسب برای وصل نمودن اتصاالت به لوله فرعی
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اتصال نوارهای تیپ به لوله های لی فلت

در صورت استفاده از لوله های لی فلت به عنوان لوله فرعی، 
لوله  از  استفاده  و  اتصاالت  از  استفاده  شامل  روش  دو  نیز 
انتقال اسپاگتی جهت وصل کردن نوارهای تیپ به لوله فرعی 
وجود دارد. از فرآیند نشان داده شده در شکل 17 برای وصل 
نمودن اتصاالت به لوله لی فلت و از فرآیند نشان داده شده در 
شکل 18 برای اتصال مستقیم لوله انتقال اسپاگتی به لوله 

لی فلت، استفاده می شود. 
 

شکل 17- فرآیند وصل نمودن اتصاالت به لوله لی فلت

الف ب ج

د ه   
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شکل 18- فرآیند اتصال لوله های انتقال به لوله لی فلت

برای اتصال نوارهای تیپ به وسیله لوله های انتقال اسپاگتی 
می توان به دو روش مطابق شکل های 19 و 20 عمل نمود.

 

شکل 19- اتصال نوارهای تیپ به لوله نیمه اصلی توسط لوله های اسپاگتی به 
روش مستقیم

 

شکل 20- اتصال نوارهای تیپ به لوله نیمه اصلی توسط لوله های اسپاگتی با 
استفاده از گره زدن سیم

الف

الف

الف

ب

ب

ب

ج

ج
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اتصال تیپ به تیپ

نام  به  اتصاالتی  از  استفاده  با  می توان  را  تیپ  نوارهای 
اتصال تیپ به تیپ به دالیل مختلف از جمله افزایش طول 
یک دیگر  به  را  نوارها  پارگی  و  سوراخ شدگی  ترمیم  و  نوار 
متصل نمود )شکل 21 الف(. هم چنین می توان با استفاده از 
یک قطعه لوله و سیم مطابق شکل )21)ب(( نوارهای تیپ را 

به یک دیگر متصل نمود. 

 
شکل 21- اتصال تیپ به تیپ با دو روش )الف( استفاده از اتصال تیپ به 

تیپ و )ب( استفاده از لوله و سیم

بستن انتهای نوار تیپ

از  استفاده  روش  دو  با  می توان  را  تیپ  نوارهای  انتهای 
بست انتهایی مطابق شکل )22( و استفاده از  برش آستینی 
از نوار تیپ و تا زدن نوار و قرار دادن آن در آستین مطابق 

شکل )23( مسدود نمود. 
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شکل 22- مسدود کردن انتهای نوار با استفاده از بست انتهایی

 

شکل 23- مسدود کردن انتهای نوار با استفاده از برش آستینی از نوار تیپ

الف ب

ج د
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راه اندازی سیستم
را  سیستم  کاماًل  بایستی  سیستم  کار  به  شروع  از  قبل 
شستشو داد، نشتی ها و شکستگی های احتمالی کنترل شود 
و اطمینان حاصل شود که همه اجزاء سیستم به درستی کار 
می کنند. بدین منظور انجام مراحل زیر قبل از شروع به کار 

سیستم ضروری است:
در مرحله اول شستشوی لوله های اصلی با باز کردن . 1

انجام  فرعی  لوله های  شیر  بستن  و  اصلی  لوله های  انتهای 
تا زمانی که آب  و  به مدت 5 دقیقه  این عملیات  می شود. 
زالل از انتهای لوله خارج شود ادامه می یابد. در سیستم های 
بزرگ می  توان از رنگ در محل فیلتراسیون استفاده نمود و 
زمانی که آب خروجی از لوله اصلی فاقد رنگ بود عملیات 

شستشو متوقف می شود. 
فرعی          . 2 لوله های  به  تیپ  نوارهای  بعد  مرحله  در 

وصل می شود.
برای هر لوله فرعی، با باز کردن شیر کنترل مربوطه . 3

و باز کردن انتهای نوارهای تیپ و تا زمانی که آب زالل از 
انتهای نوارها خارج می شود، عملیات شستشو انجام می شود. 
اگر ظرفیت سیستم برای شستشوی هم زمان تمامی نوارها 
کافی نباشد می توان انتهای برخی از نوارها را بست و صرفاً 
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در هر بار شستشو تعدادی از نورها را شستشو داد. در انتهای 
عملیات شیر کنترل لوله فرعی بسته  می شود.

بسته . 4 تیپ  نوارهای  تمامی  انتهای  بعد  مرحله  در 
می  شود.

سیستم . 5 کل  که  زمانی  تا  سیستم  راه اندازی  سپس 
تحت فشار قرار  گیرد و کل هوای موجود در سیستم خارج 

شود، کنترل می شود.
سپس کل سیستم از لحاظ وجود نشتی، شکستگی و . 6

یا خرابی کنترل می شود و در صورت نیاز تعمیرات مربوطه 
انجام می شود.

انجام . 7 از  بعد  باشد  تعمیرات  به  نیاز  که  صورتی  در 
تعمیرات مجدداً سیستم شستشو می شود.

و . 8 شده  کنترل  فشارسنج ها  تمامی  بعد  مرحله  در 
نیاز توسط شیرهای کنترل فشار، فشار سیستم  در صورت 

تنظیم می شود.
سیستم . 9 اجزاء  کلیه  مناسب  عملکرد  بعد  مرحله  در 

و  فیلترها  سنج ها،  دبی  فشارسنج ها،  شیرها،  پمپ،  شامل 
سسیستم تزریق کود، کنترل می شود. 

فشار سنج ها، . 10 تمامی  در  فشار  با کنترل  نهایت  در 
سیستم آماده بهره برداری می شود.
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مدیریت سیستم  در دوره بهره برداری
بهره برداری و نگهداری صحیح از سیستم آبیاری قطره ای 
ضروری و مهم است. سیستم های آبیاری قطره ای نسبت به 
دارند  بیشتری  مراقبت  و  نگهداری  به  نیاز  سیستم ها  سایر 
و عدم بهره برداری و نگهداری صحیح تمامی اجزاء سیستم 
می تواند منجر به ایجاد اختالل در کار سیستم شود و حاصل 
آن تحمیل هزینه های تعمیر زیاد و یا کاهش محصول است. 
هدف بیشتر اقدامات بهره برداری و نگهداری تمیز نگه داشتن 
آبیاری،  مدیریت  آفات،  کنترل  اگرچه  است،  قطره چکان ها 
تغذیه و تعمیر تجهیزات و خطوط لوله آسیب دیده نیز مهم 
است. مراقبت های زیادی نیاز است که انجام شود تا از گرفتگی 
قطره چکان ها توسط ذرات، مواد آلی و یا رسوبات شیمیایی، 
جلوگیری نمود. یک گرفتگی کوچک در قطره چکان ها نهایتاً 
در  زیادی  بسیاری  آب  پخش  یکنواختی  کاهش  به  منجر 
سیستم می شود. یک گرفتگی زیاد و قابل توجه نیز می تواند 
به از کار افتادن کل سیستم شود. چنین مشکالتی ممکن 
است در اواسط فصل رخ دهد که امکان تعمیر و یا تعویض 
در اجزاء سیستم وجود ندارد. بنابراین بایستی گام های زیر 
به مراحل بهره برداری و نگهداری سیستم اضافه شوند تا از 

این گونه اتفاقات جلوگیری شود.
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از موارد مهمی که بر کارائی و طول عمر مفید سیستم های 
و  بهره برداری  صحیح  مدیریت  است،  موثر  تیپ  آبیاری 
روزانه  سرویس های  و  بازدیدها  است.  سیستم  از  نگهداری 
هفتگی، ماهانه و فصلی که در برگیرنده بازدید از لوله های 
اتصاالت، قطعات و  اصلی و نیمه اصلی، فیلترها، شیرآالت، 
ادوات کنترل و غیره است، بسیار ضروری است و بهره بردار 
بایستی در طول مدت بهره برداری، آن ها را مورد توجه قرار 
عدم  و  تیپ  نوارهای  بین  فاصله  به  توجه  هم چنین  دهد. 
جابه جایی آن ها توسط باد و سایر عوامل محتمل، توجه به 
که  به طوری  خاک  روی  بر  تیپ  لوله های  قرار گیری  سمت 
کنترل  و  گیرند  قرار  لوله  زیرین  بخش  در  قطره چکان ها 
بست های ابتدایی برای رفع نشتی آب از این محل ها، ضروری 
از مواردی که می تواند در زمینه مدیریت  خواهد بود. یکی 
و نگهداری سیستم تیپ کمک نماید، استفاده از فشارسنج 
اصلی  مسیرهای  در  هم  و  مرکزی  کنترل  ایستگاه  در  هم 
ایستگاه  در  است. فشارسنج های نصب شده  فرعی شبکه  و 
کنترل مرکزی، برای شستشو و تمیز کردن فیلترها در نظر 
گرفته می شوند. در صورت نصب فشارسنج در داخل شبکه، 
امکان کنترل نوسانات فشار، خطوط لوله در طول مدت کار 
سیستم، امکان پذیر خواهد بود. در صورت نصب فشارسنج در 
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سیستم، توصیه شده است که تغییرات فشار در نقاط مختلف 
آن توسط بهره بردار رصد شده و چنان چه از 20درصد مقدار 
طراحی بیشتر و یا کم تر باشد، با باز و بسته کردن شیرهای 

فشار، تنظیم فشار سیستم انجام شود. 

شستشوی فیلترها

در این مبحث شستشوی انواع فیلترها توضیح داده شده است.
- شستشوی هیدروسیکلون

و  جامد  ذرات  جداسازی  برای  که  هیدروسیکلون  فیلتر 
سنگین مانند ذرات شن و ماسه استفاده می شوند )شکل24(، 
معموالً نیاز به نگهداری خاصی ندارند فقط بایستی به صورت 
هفتگی )زودتر یا دیرتر، بسته به کیفیت آب آبیاری( شستشو 
شوند. برای شستشوی مخزن بایستی دریچه تخلیه واقع در 
پایین فیلتر را باز نمود و شن ها و مواد جمع شده در مخزن 
آن را تخلیه نمود. در صورتی که این مخزن پر باشد، فیلتر 
هیدروسیکلون وظیفه خود را به خوبی انجام نمی دهد و در 
نتیجه کل ذرات موجود در آب وارد فیلتر شنی می شوند. در 
از فیلترها عملیات شستشو به صورت خودکار توسط  برخی 
یک شیر الکترونیکی و یک زمان سنج انجام می شود که نحوه 
شود.  کنترل  بایستی  فصل  طول  در  خودکار  شیر  عملکرد 
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شکل 24- نمایی از هیدروسیکلون و مکانیزم جداسازی ذرات شن از آب

- شستشوی فیلتر شنی
فیلترهای شنی را بایستی هر چند وقت یک بار بایستی 
زمان  )شکل 25(.  نمود  تمیز  معکوس  به صورت شستشوی 
دو طرف  در  فشار  افت  که  است  وقتی  معکوس  شستشوی 
فیلتر )که با قرائت فشار سنج باالدست و پایین دست فیلتر 
تمیز  فیلترها  که  وقتی  با  مقایسه  در  می شود(،  مشخص 
که شدت  نمود  دقت  بایستی  باشد.  از 2متر  بیش  هستند، 
جریان الزم برای شستشوی معکوس به گونه ای تنظیم شود 
که ذرات شن جابه جا نشوند و در عین حال رسوبات از آن 
از  یکی  شیر  معکوس،  شستشوی  انجام  برای  شوند.  خارج 
فیلترها بسته می شود تا از حالت تصفیه به تصفیه معکوس 
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تبدیل شود و شیر تخلیه باز می شود تا آب به صورت معکوس 
این  لوله تخلیه خارج شود. در طی  از  وارد سیستم شود و 
فرآیند همه ذراتی که در البه الی ذرات شن محبوس شده اند 
از طریق لوله خروجی به صورت آب گل آلود خارج می شوند. 
این کار تا زمان جاری شدن آب صاف و زالل از مسیر لوله 
ادامه می یابد. در مواقعی که فیلتر با شستشوی معکوس تمیز 
این  برای  شود.  عوض  مخزن  داخل  شن  بایستی  نمی شود 
کار دریچه پایین مخزن باز می شود و شن داخل آن خارج 
بر  تازه  می شود و دریچه بسته شده و سپس شن جدید و 
اساس دانه بندی، ضریب یکنواختی و درجه خلوص مربوط به 
فیلتر، از ورودی مخزن در قسمت فوقانی وارد مخزن می شود.

 

شکل 25- فرآیند شستشوی معکوس در فیلترهای شنی
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- شستشوی فیلتر دیسکی
فیلترهای دیسکی نیز به صورت شستشوی معکوس تمیز 
می شوند و می توان با باز کردن شیر شستشوی معکوس آن ها 
را تمیز نمود )شکل 26(. هنگام عمل شستشو پیستون باالی 
فیلتر از فشردگی خارج می شود و اجازه داده می شود که آب 
از بین آن حرکت کند تا ذرات اضافی از بین دیسک ها را جدا 
کند در این حالت شیر ورودی بسته و شیر تخلیه باز است. اما 
بعضاً الزم می شود که فیلتر را باز نموده و دیسک ها را خارج 
کرده و با اسید یا آب شستشو داد. اگر ذرات ریز موجود در 
این فیلترها  از  باعث کاهش جریان خروجی  باشد  آب زیاد 
می شود، بنابراین ممکن است حتی هفته ای یک بار یا بیشتر 

این فیلترها نیاز به شستشو داشته باشند. 

 
شکل 26- فرآیند فیلتراسیون و شستشوی معکوس در فیلتر دیسکی
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  برای شستن دیسک ها با استفاده از اسید مطابق شکل 
27، مراحل زیر طی می شود:

 بعد از قطع فشار از روی سیستم، ابتدا کمربند فیلتر را  _
باز کرده و پوشش روی آن خارج می شود )شکل 27 شماره 1(.

 با استفاده از آچار مخصوص پیچ پروانه ای فیلتر مطابق  _
شکل باز می شود )شکل 27 شماره 2(. 

برداشته می شود  _ تثبیت کننده دیسک    سپس سیلندر 
)شکل 27 شماره 3(.

 در مرحله بعد دیسک ها خارج می شوند که برای راحتی کار  _
می توان از کیسه پالستیکی استفاده نمود )شکل 27 شماره 4 و 5(.

هم  _ به  نوار  یک  توسط  دیسک های  بعد  مرحله  در   
)اسید  اسید  یا  و  تمیز کننده  محلول  داخل  در  و  وصل شده 
هیدروکلریک 10درصد(، قرار داده می شود )شکل 27 شماره 6(.

 در مرحله بعد دیسک ها کاماًل با آب تمیز شسته شده و  _
مجدداً بر روی محور فیلتر قرار داده می شوند. در این مرحله در 
صورت مشاهده هر نوع خرابی در دیسک ها نسبت به تعویض 

آن ها اقدام می شود )شکل 27 شماره 7(.
 در مرحله بعد سیلندر تثبیت کننده دیسک ها در سر  _

محکم  آچار  توسط  پروانه ای  پیچ  و  گرفته  قرار  خود  جای 
می شود )شکل 27 شماره 8 و 9(.
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 در نهایت پوشش فیلتر در سر جای خود قرار گرفته و  _
کمربند آن محکم بسته می شود )شکل 27 شماره 10 و 11(. 

 

شکل 27- مراحل شستشوی دیسک های فیلتر دیسکی در اسید

- شستشوی فیلتر توری
برای شستشوی فیلتر توری بایستی به طور متناوب شیر 
تخلیه را باز نمود و رسوبات موجود در مخزن فیلتر را خارج کرد 
)شکل 28(. عالوه بر این، گاهی اوقات الزم می شود که فیلتر را 
باز نموده و توری فلزی یا پالستیکی را با اسید و آب شستشو 
داد. بدین منظور، ابتدا درپوش توری باز شده و توری به آرامی 
خارج می شود و با استفاده از برس نرم و آب یا اسید کاماًل 
تمیز شده و مجدداً در داخل محفظه فیلتر قرار داده می شود.
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شکل 28- مکانیزم عمل فیلتر توری

شستشوی لوله ها

ذرات بسیار ریزی که از فیلترها عبور کرده و به داخل 
بیولوژیکی  و  شیمیایی  رسوبات  و  می شوند  وارد  سیستم 
می توانند باعث گرفتگی قطره چکان ها شوند. لوله های اصلی 
و نیمه  اصلی با استفاده از شیرهایی که در انتهای آن ها نصب 
و  بازرسی  برنامه منظم  قابل شستشو هستند. یک  می شود 
شستشوی سیستم، کمک قابل مالحظه ای در جلوگیری از 
گرفتگی قطره چکان ها خواهد کرد. در مواقع مورد نیاز بایستی 
انتهای لوله های آبده را باز کرده و اجازه داد تا آب از انتهای 
لوله خارج شود. در ابتدا آب کدر از انتهای لوله ها خارج شده 
میزان رسوبات موجود در  به  بستگی  از چند دقیقه  و پس 
لوله، آب تمیز خواهد شد. لوله های تیپ را نیز می توان مطابق 
شکل 29 به صورت فیزیکی کنترل نمود و در صورت وجود 
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خروجی  آب  شدن  زالل  تا  را  لترال ها  شستشوی  گل و الی 
ادامه داد. در هر صورت توجه ویژه به شستشوی مرتب لوله ها 
هزینه کم تری دارد تا این که قطره چکان ها گرفته شوند و نیاز 

باشد نوارها و یا لوله ها تعویض شوند. 

 
شکل 29- شستشوی لوله های سیستم آبیاری و کنترل فیزیکی نیاز به شستشو
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رفع گرفتگی قطره چکان ها

در حالت کلی می  توان از طریق طراحی و نگهداری صحیح 
از سیستم از گرفتگی قطره چکان ها جلوگیری نمود. اما در هر 
صورت احتمال گرفتگی قطره چکان ها بسته به کیفیت آب و 
اقلیم منطقه وجود دارد. با وجود این، در صورتی که گرفتگی 
در قطره چکان ها رخ دهد، می توان گرفتگی را با تزریق مواد 
با  اسید  تزریق  مواقع  از  برخی  در  نمود.  برطرف  شیمیایی 
باکتری ها  جلبک ها،  از  ناشی  گرفتگی  می تواند  زیاد  غلظت 
و رسوبات شیمیایی را برطرف نماید. هم چنین غلظت باالی 
به داخل قطره چکان ها  نفوذ کرده  اسید می تواند ریشه های 
را نیز از بین ببرد. بایستی توجه نمود که استفاده از اسید 
خطرناک است و همواره بایستی اسید به آب اضافه شود و نه 
آب به اسید. مراحل زیر برای رفع گرفتگی قطره چکان ها با 

استفاده از اسید بایستی طی شود:
  تمامی لوله های اصلی و نیمه اصلی قبل از تزریق اسید  _

شستشو می شوند. 
 مقادیر کافی از اسید سولفوریک، اسید فسفریک و یا  _

اسید هیدروکلریک به آب اضافه می شود تا مقدار pH یا اسیدیته 
به مدت 60-30 دقیقه به کم تر از 4 برسد. بهترین راه برای 
تشخیص مقدار اسیدی که باید اضافه شود، روش  تیتراسیون 
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است، که در آن در یک ظرف اسیدیته نمونه آب اندازه گیری 
شده و با اضافه کردن تدیجی اسید مرتباً pH اندازه گیری شده 
تا زمانی که اسیدیته نمونه به 4 برسد و مقدار اسید مورد نیاز 
برای رسیدن حجم مشخص آب به اسیدیته 4 تعیین می شود.

سیستم     _ داخل  در  ساعت   24 مدت  به  اسید  محلول 
باقی می ماند.

سپس به مدت چند دقیقه فشار سیستم تا حداکثر فشار  _
مجاز برای نوارهای تیپ افزایش داده می شود.

در مرحله بعد ابتدا لوله های اصلی و فرعی و بعد نوارها  _
با آب آبیاری شستشو می شوند.

زیاد       _ فشار  با  ساعت  یک  مدت  به  سیستم  نهایت  در 
کار می کند.

عملیات  _ این  باشد  زیاد  گرفتگی  میزان  که  در صورتی 
تکرار می شود. 

مبارزه با آفات و حیوانات

یکی از مشکالت استفاده از سیستم های نواری تیپ آسیب 
دیدن نوارها توسط آفات، حشرات و حیوانات می باشد. برای 
بهره برداری صحیح سیستم های تیپ بایستی آفات و حیوانات

 آسیب رسان به سیستم کنترل شوند. مورچه ها، ملخ ها، 
کوچک  حیوانات  دیگر  و  موش  خرگوش،  حشرات،  سایر 
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با  )شکل30(.  کنند  وارد  آسیب  تیپ  نوارهای  به  می توانند 
شروع آبیاری بالفاصله بعد از نصب نوارهای تیپ و مرطوب 
نگه داشتن خاک بسیاری از حشرات و آفات را می توان دور 
نگه داشت زیرا دیگر به دنبال آب به نوارها هجوم نمی آورند. 
آسیب  می تواند  نیز  کش  ها  آفت  از  برخی  تزریق  هم چنین 
بایستی  ارتباط  ناشی از حشرات را کاهش دهد که در این 
از  اجتناب  اما  نمود.  مشورت  آفات  کنترل  متخصصین  با 
آسیب های ناشی از حیوانات بزرگ تر مانند موش و خرگوش 
دشوارتر است. معموالً استفاده از سطل آب در سطح مزرعه 
برای استفاده حیوانات می تواند آن ها را از نوارهای تیپ دور 
کند. هم چنین قرار دادن نوارها در زیر خاک آسیب ناشی از 
برخی از حیوانات را کاهش می دهد. هم چنین مرطوب بودن 
خاک، برخی از حیوانات مانند موش را از نوارهای تیپ دور 
نگه می دارد زیرا خاک مرطوب اکسیژن کافی برای حیوان 
حیوانات  با  مقابله  برای  موجود  راه حل های  دیگر  از  ندارد. 
می توان به استفاده از تله، قرار دادن النه برای شکارچی هایی 
مانند جغد در مزرعه و استفاده از برخی از سموم برای دور 
کردن حیوان، اشاره نمود. در هر حال، یک راه حل منفرد 
برای مقابله با آفات و حیوانات وجود ندارد و معموالً ترکیبی 
موجود  شرایط  به  توجه  با  مزرعه  برای  باید  را  روش ها  از 
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استفاده نمود و همواره در طول فصل وجود آفات و حیوانات 
بایستی پایش شده و در صورت وجود کنترل شوند. 

 

شکل 30- نمونه هایی از آسیب های وارد شده به لوله ها توسط حشرات و حیوانات
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جوانه زنی بذر

استفاده موفقیت آمیز از سیستم آبیاری تیپ در جوانه زنی 
بذر به عوامل ذیل بستگی دارد: 

نوع خاک _  
ساختمان خاک _  
شوری خاک _  
عمق نصب نوارهای تیپ _  
فاصله قطره چکان ها  _  
نحوه آماده سازی بستر کشت  _  

برای جوانه زنی بایستی مقدار آب کافی به سطح خاک در اطراف 
بذر برسد تا هر دانه آب مورد نیاز برای جوانه زنی را دریافت کند. 
عالوه بر این، از تجمع نمک در اطراف دانه گیاه بایستی اجتناب شود. 
معموالً در صورتی که شرایط زیر فراهم باشد می توان بدون وجود 
مشکل در جوانه زنی بذر از نوارهای تیپ برای جوانه زنی استفاده نمود:

عمق نصب نوارهای تیپ کم تر از 20 سانتی متر باشد. �  
فاصله قطره چکان ها کم تر از 30 سانتی متر باشد. �  
خاک شنی و خیلی سبک نباشد. �  
شوری خاک مشکل زا نباشد. �  
بستر کشت دانه یکنواخت نباشد و تا عمق چندسانتی متری  �  

فاقد کلوخه  باشد.
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زمانی که از نوارهای تیپ برای جوانه زنی استفاده می شود 
بایستی دقت نمود که دور آبیاری را کم تر در نظر گرفت و 
مدت آبیاری به اندازه کافی زیاد باشد تا خاک اطراف دانه به 
حد ظرفیت زراعی برسد. با وجود این، آبیاری زیادی می توانند 
جوانه زنی  در  و  شده  دانه  در  قارچی  بیماری های  به  منجر 
اختالل ایجاد نماید. اگر شرایط ذکر شده برای جوانه زنی دانه 
با استفاده از نوارهای تیپ فراهم نباشد، به خصوص زمانی که 
نوارهای تیپ در زیر زمین نصب می شوند، بایستی از آبیاری 
بارانی برای جوانه زنی دانه استفاده شود. در مجموع استفاده 
از نوارهای تیپ برای جوانه زنی نسبت به آبیاری بارانی دارای 

مزایای مشخصی است که این مزایا به شرح ذیل هستند؛
بارانی  � اضافی  از سیستم  استفاده  هزینه  این که،  اول   

برای جوانه زنی کاهش می یابد. 
دوم این که، مصرف آب کاهش می یابد.  �  
و  � می یابد  کاهش  علف های  زدن  جوانه  این که  سوم   

به حداقل ممکن می رسد زیرا آبیاری تیپ فقط بستر آبیاری 
می شود اما در آبیاری بارانی کل زمین آبیاری می شود. 

از  � و  می ماند  باقی  نرم  کشت  بستر  این که،  چهارم   
ایجاد سله در سطح خاک جلوگیری می شود. 

در شکل 31 نوار تیپ با قطره چکان های 30سانتی متری 
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داده  نشان  با دبی در واحد طول یکسان  و 20سانتی متری 
با فاصله  نوارهای  شده است. همانطور که مشاهده می شود 
در  یکنواخت  مرطوب  نوار  یک  20سانتی متری  قطره چکان 
سریع تر  30سانتی متری  نوارهای  به  نسبت  را  خاک  سطح 

تشکیل می دهند که برای جوانه زنی مناسب تر است. 
 

شکل 31- الگوی خیس شدگی نوارهای تیپ با فاصله قطره چکان های 
20سانتی متری )نوار سمت راست( و 30سانتی متری )سمت چپ( با دبی در 

واحد طول یکسان
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نگهداری سیستم در زمستان

رها کردن سیستم آبیاری در حالت طبیعی خود در فصل 
به  وارد شدن خسارت  باعث  و  است  اشتباهی  کار  زمستان 
سیستم و کاهش عمر آن می شود. در مورد محصوالتی که 
در فصل پاییز کشت شده و پیاده کردن سیستم آبیاری تیپ 
در پاییز انجام می شود، نگهداری و مراقبت صحیح از سیستم 
در فصل سرما باعث حفظ سرمایه، افزایش طول عمر سیستم 
و بهره وری باالتر آن می شود. عدم نگهداری صحیح سیستم 
دیدن  آسیب  و  ترکیدن  باعث  سرما  فصل  در  تیپ  آبیاری 
شیرآالت، اتصاالت، پمپ، لوله ها و فیلترها بر اثر سرما و یا 
یخ زدن آب در داخل آن ها، می شود. بدین منظور می توان 
با صرف زمان کم و رعایت یک سری نکات از این مشکالت 
جلوگیری نمود، لذا در این خصوص انجام موارد زیر می تواند 

مفید واقع شود:
و  _ مانیفولدها  اصلی،  لوله  خطوط  انتهای  از  آب   

لوله های فرعی به منظور جلوگیری از یخ زدگی و آسیب دیدن 
لوله ها تخلیه شود.

در صورت استفاده از تیپ های چند ساله جمع آوری  _  
آن ها از سطح مزرعه در فصل زمستان ضروری است.

مواد  _ با  اتصاالت  و  فشارسنج ها، شیرآالت  پوشش  به   
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مناسب جهت جلوگیری از آسیب دیدن آن ها بر اثر یخ زدگی 
و سرما توجه شود.

قبل از شروع فصل سرما کلیه قسمت های سیستم از  _  
جمله فیلترها و تانک کود شستشو شده و آب آن ها تخلیه شود.

آب موجود در پمپ و لوله مکش برای جلوگیری از  _  
یخ زدگی تخلیه شود.

به سرویس کامل موتور پمپ به منظور برطرف کردن  _  
نواقص احتمالی موجود در آن قبل از شروع آبیاری توجه شود. 

مدیریت شوری 

از آبیاری نواری تیپ  مدیریت شوری خاک در استفاده 
به خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک بسیار مهم و از 
الزامات استفاده پایدار از این سیستم ها است. با انجام هر بار 
آبیاری بسته به کیفیت آب مورد استفاده مقداری نمک به 
خاک اضافه می شود و با اضافه کردن کود مقدار شوری بیشتر 
نیز می شود. نمک اضافی موجود در خاک قبل از این که به 
حدی برسد که بر روی عملکرد محصول تاثیر بگذارد، بایستی 
از ناحیه توسعه ریشه خارج شود. عالئم وجود نمک اضافی 
در خاک به نوع گیاه و نوع نمک موجود در خاک بستگی 
دارد. اولین اثر شوری بر رشد گیاهان زراعی عدم یکنواحتی 
در جوانه زدن بذر است به طوری که در سطح مزرعه لکه های 
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لخت و بدون بوته به چشم می خورد بقیه بوته ها نیز به رنگ 
سبز متمایل به آبی تیره در می آیند. با افزایش تنش شوری، 
توقف رشد ظاهر می شود و نهایتاً برگ ها از ناحیه لبه ها و نوک 
خشک می شوند و بعضاً شروع به ریزش می کنند )شکل32(. 
بایستی توجه نمود که این عالئم زمانی مشاهده می شود که 
شوری از حد مشخص تجاوز کند، در غیر این صورت بدون 
هیچ گونه عالمتی شوری فقط اثر خود را که کاهش محصول 

است ظاهر می سازد.

 
شکل 32- عالئم ظاهری متداول برگ گیاه در اثر تنش شوری
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با تبخیر آب از سطح خاک و جذب آن توسط ریشه ها 
به  یافته و مقدار آن  افزایش  غلظت نمک در محلول خاک 
زمان  با گذشت  و  می رسد  آبیاری  آب  غلظت  برابر   5 تا   2
باعث شوری خاک می شود.  و  یافته  ریشه تجمع  ناحیه  در 
غلظت نمک در خاک در روش آبیاری تیپ با فاصله گرفتن 
در  نمک  غلظت  معموالً  و  می یابد  افزایش  قطره چکان ها  از 
مرز  در  نمک  می باشد.  کم  قطره چکان ها  خروجی  نزدیکی 
بیرونی ناحیه خیس شده )پیاز رطوبتی( تجمع می یابد. در 
شکل 33 الگوی تجمع نمک در حالت های مختلف قرارگیری 
نوار تیپ در خاک، نشان داده شده است. اگر نوار تیپ در 
سطح زمین و یا نزدیکی سطح زمین نصب شود رطوبت سطح 
خاک به مقداری بیش از رطوبت ظرفیت زراعی می رسد و 
در نتیجه امالح و نمک ها از دانه و گیاه دور می شوند. اما اگر 
نوارهای تیپ آنقدر عمیق باشند که جبهه رطوبتی به سطح 
زمین نرسد، در نتیجه امالح و نمک ها درست در سطح زمین 
با  را  بذر  جوانه زنی  به خصوص  مسئله  این  می یابند،  تجمع 
اتفاق  کم  بارش های  که  مواقعی  در  می کند.  مواجه  مشکل 
را  آبیاری  بارش  با  بایستی هم زمان  این سیستم ها  می افتد، 
انجام دهند تا از ورود امالح به ناحیه ریشه جلوگیری شود. اما 
اگر مقدار بارش زیاد باشد امالح از ناحیه ریشه شسته شده 
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و مشکلی ایجاد نمی شود. بنابراین در مجموع در مواقعی که 
خطر تجمع نمک در خاک وجود دارد نصب نوارهای تیپ در 

سطح و یا نزدیکی سطح زمین بهترین نتیجه را دارد. 
 

شکل 33- الگوی تجمع امالح در خاک برای حالت های مختلف نصب نوار تیپ

برای به حداقل رساندن تجمع نمک در ناحیه ریشه بایستی 
همواره جبهه رطوبتی در حد ظرفیت زراعی نگه داشته شود. 
اما برای کنترل بهینه شوری بایستی یک جریان آب پیوسته 
آرام به سمت پایین همواره وجود داشته باشد. برای این کار 
نیاز است مقداری آب اضافی عالوه بر نیاز رطوبتی خاک به 
را  در خاک  موجود  امالح  اضافی  آب  این  داده شود.  زمین 
شسته و از ناحیه ریشه دور می کند و به آن آب آب شویی 
می گویند. مقدار آب آب شویی بسته به وضعیت آب و خاک 
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می تواند 20-10درصد کل آبی که برای تامین نیاز آبی گیاه 
به کار می رود، باشد. برای گیاهانی که نسبت به شوری حساس 
هستند نوارهای تیپ را تا حد امکان بایستی نزدیک گیاه قرار 
ناحیه ریشه گیاه دور شوند.  از  تا امالح به طور پیوسته  داد 
قابلیت آب شویی نمک های اضافی  آبیاری تیپ  سیستم 
خاک در طی آبیاری های فصل رشد را دارد. بررسی ها نشان 
داده که آب شویی تدریجی خاک توسط روش های موضعی 
مانند سیستم تیپ، حتی تاثیر بیشتری در شستشوی امالح 
نسبت به آب شویی سریع مزرعه توسط روش غرقابی دارد. اما 
در صورتی که به هر دلیلی امکان انجام آب شویی در طول 
فصل رشد وجود نداشته باشد به خصوص در مناطق خشک 
پایان  در  خاک  امالح  شستشوی  است  بهتر  نیمه خشک،  و 
فصل توسط سسیستم آبیاری سطحی و یا بارانی انجام شود. 
آب شویی را می توان در ماه هایی از سال که مشکل تامین آب 
وجود ندارد )زمستان( و رطوبت خاک نیز زیاد است انجام 
داد. هم چنین اگر آب شویی در طول فصل رشد انجام می شود 
بایستی دقت نمود که آب شویی با عملیات کوددهی مزرعه 
هم زمان نباشد زیرا باعث خروج عناصر غذایی مورد نیاز گیاه 

از ناحیه ریشه می شود )شکل 34(. 
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شکل 34- شور شدن زمین توسط سیستم آبیاری تیپ زیرسطحی بدون در 
نظر گرفتن تمهیدات الزم برای آب شویی

شور،  شرایط  در  تیپ  روش  به  آبیاری  برای  به طور کلی 
فاصله آبیاری ها باید حتی االمکان کوتاه بوده و منطقه توسعه 
ریشه گیاه خیس نگاه داشته شود، به گونه ای که تنش خشکی 
در گیاه حداقل باشد. در این شرایط، محلول خاکی که در آن 
ریشه های گیاه حضور دارند، در طول دوره رشد تقریباً رقیق 
باقی مانده و جذب آب توسط ریشه گیاه را راحت تر خواهد 
مزرعه  آبیاری  صورت  در  که  می رود  انتظار  بنابراین  کرد. 
آبیاری،  کوتاه  دور  رعایت  شرط  به  و  تیپ  نوارهای  توسط 
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آب  بتواند  راحت تر  گیاه  و  وارد شود  گیاه  به  تنش کم تری 
به  مراحل حساس  نماید.  از خاک جذب  را  نیاز خود  مورد 
تنش آبی دارای اهمیت ویژه ای است، لذا کشاورزان بایستی 
نهایت دقت و توجه خود را در این بازه های زمانی درخصوص 
تامین به موقع آب مزرعه انجام دهند تا سوء مدیریت آبیاری 
باعث افت عملکرد نشود. هم چنین امکان حاد شدن مشکل 
شوری در این مراحل بیشتر است، لذا با کاهش دور آبیاری 
و یا آب شویی )توسط تیپ یا روش غرقابی( می توان اثرات و 
خطر شوری را کاهش و یا برطرف نمود. سیستم تیپ این 
از حقابه  بتوانند  تا  برای کشاورزان فراهم می آورد  را  امکان 
موجود )و حتی کم تر از آن(، بیشترین استفاده را به نفع گیاه 
صورت دهند و با کم کردن فاصله بین آبیاری ها در زمان های 
اوج مصرف، از شدت تنش های وارده به گیاه بکاهند و ضمن 
صرفه جویی در مصرف آب، بتوانند افزایش تولید در مزرعه 

خود را تضمین کنند. 
از مواقع به منظور کاهش هزینه ها بیش از  در بسیاری 
چند ردیف گیاه با استفاده از یک نوار تیپ آبیاری می شود. 
در کشت های چند ردیفه، بایستی دقت نمود که ردیف گیاه 
دقیقاً در مرز بین دو نوار تیپ قرار نگیرد. به دلیل این که امالح 
نمک موجود در مرز ناحیه مرطوب شده هر نوار می تواند در 
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زیر ردیف کشت وسطی تجمع یافته و باعث آسیب رسیدن 
به شوری  رفتن محصوالت حساس  بین  از  و حتی  گیاه  به 
شود. بدین معنی که اگر به عنوان مثال فاصله نوارهای تیپ 
70سانتی متر باشد ردیف های کشت در فاصله 35سانتی متری 
نوار قرار نگیرد بلکه حتما در فاصله ای کم تر از 35سانتی متر 
از تجمع  اجتناب  برای  باشد. در شکل )35( روش مناسب 
نمک در شرایطی که از کشته چند ردیفه استفاده می شود، 

نشان داده شده است. 

شکل 35- روش صحیح قرار دادن نوارهای تیپ در کشت چند ردیفه

جمع آوری سیستم
نوارهای تیپ نصب شده در اراضی بایستی از سطح زمین 
ممکن  زیرسطحی  سیستم های  برای  که  شوند  جمع آوری 
در سطح  واقع  برای سیستم های  و  سال  چند  از  بعد  است 
زمین و یا عمق کم به صورت ساالنه و بعد از هر کشت این 
نوارها جمع آوری  از مواقع   برخی  امر صورت می پذیرد. در 
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شده و دور ریخته شده یا برای بازیافت فروخته می شوند و در 
برخی مواقع نوارها جمع  آوری شده و در انبار نگهداری شده 
و مجدداً مورد استفاده قرار می گیرند. به طور کلی در پایان 

فصل رشد سه گزینه برای نوارهای تیپ وجود دارد:
جمع آوری و دور ریختن نوارهای تیپ  �  
جمع آوری و استفاده مجدد از نوارهای تیپ �  
رها کردن نوارهای تیپ نصب شده برای فصل بعد �  

نوارها  ریختن  دور  و  جمع آوری  گزینه  حاضر  حال  در 
مورد  نیز  دیگر  روش های  اگرچه  است،  روش  متداول ترین 
استفاده قرار می گیرد. با وجود این، هزینه های نصب مجدد 
نوارهای تیپ و هزینه های مورد نیاز برای جمع آوری و دور 
ریختن نوارهای تیپ باعث شده که استفاده از نوارهای تیپ 
مورد  بیشتر  مناسب تر،  گزینه  یک  به عنوان  فصل  چند  در 

توجه قرار گیرد. 
سال  چندین  برای  تیپ  نوارهای  از  استفاده  گزینه 
نصب  مجدداً  و  جمع آوری  تیپ  نوارهای  آن ها  در  که 
عمق  در  نوارها  که  است  حالتی  برای  معموالً  می شوند، 
تداخلی  که  به گونه ای  شده  نصب  )50-20سانتی متر(  زیاد 
در  نمی بینند.  آسیبی  و  نداشته  کشاورزی  عملیات  با 
جدول 5 مزایا و معایب هر یک از روش ها بیان شده است. 
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عملیات  شوند  ریخته  دور  باشد  قرار  تیپ  نوارهای  اگر 
این حالت  انجام می شود. در  جمع آوری راحت تر و سریع تر 
کشیده شدن و سایر آسیب های احتمالی تا زمانی که در کار 
نیستند. دور ریختن  نکنند، مهم  ایجاد  جمع آوری اختاللی 
نوارها به دلیل این که به راحتی در محیط تجزیه نمی شوند از 
لحاظ زیست محیطی می تواند مشکالت زیادی را ایجاد نماید. 
از طرفی برای این که اطمینان حاصل شد که نوارهای تیپی 
که جمع آوری می شوند و قرار است مجدداً مورد استفاده قرار 
بگیرند، در شرایط مطلوبی هستند بایستی چند گام طی شود. 
به منظور به دست آوردن بهترین نتیجه در استفاده مجدد از 
نوارهای تیپ، نکات ضروری زیر بایستی در نظر گرفته شود:

قبل از جمع آوری نوارها، به منظور اطمینان از عدم  �  
بایستی  نوار  داخل  در  باکتری  و  جلبک  گیاه،  ریشه  وجود 

شستشو انجام شود.
بایستی از تکان شدید و کشش تند نوارها در موقع  �  

جمع  آوری آن ها از زمین اجتناب نمود. هر نوع کشش اضافی 
در نوارهای تیپ باعث تغییر دبی خروجی از قطره چکان ها و 

در نتیجه کاهش یکنواختی پخش در آن ها می شود.
همواره نوارهای جمع آوری شده در یک محل  خشک،  �  

عاری از آفات و حیوانات و سرپوشیده نگهداری شوند. 
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به  نسبت  مجدد  استفاده  برای  نوارهای  جمع آوری 
حالتی که نوارهای تیپ دور ریخته می شوند، دشوارتر است. 
هم چنین جمع آوری نوارهای تیپ نازک تر نسبت به نوارهای 
ضخیم تر نیاز به دقت بیشتری دارد. زمانی که نوارها، برای 
استفاده مجدد جمع آوری می شوند بایستی بر روی یک قرقره 
از  نوار  مناسب پیچیده شوند. هم چنین زمانی که در طول 
اتصال تیپ به تیپ استفاده شده است موقع جمع آوری نوار 
بایستی دقت بیشتری نمود تا هم نوار آسیب نبیند و هم به 

خوبی جمع شود. 
مکانیزه  و  دستی  به صورت  می توان  را  تیپ  نوارهای 
جمع آوری نمود )شکل 36(. در مواقعی که نوارهای تیپ در 
سطح زمین و یا در عمق کم تا 7سانتی متری قرار دارند و قرار 
است نوارهای تیپ دور ریخته شوند، بدون نیاز به تجهیزات 
را به صورت دستی جمع آوری نمود.  نوارها  مکانیزه می توان 
برای جمع آوری دستی نوارها به سادگی نوارها کشیده شده 
و تا زده می شوند و تا حد امکان سعی شده که نوارها محکم 
تا زده شوند تا دفع و دور ریختن آن ها راحت تر باشد و فضای 

کم تری اشغال کند. 
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شکل 36- جمع آوری مکانیزه نوارهای تیپ یک بارمصرف

از یک موتور  به منظور جمع آوری مکانیز نوارهای تیپ 
یک  از  موتور  این  می شود.  استفاده  مخصوص  کننده  جمع 
میل گاردان که به قرقره وصل است و یک میله هدایت کننده 
که نوار را به قرقره می رساند، تشکیل شده است. هم چنین 
دستگاه دارای یک وسیله کنترل کننده کشش است که از 
وارد آمدن تنش به نوار در توقف های آنی و یا تغییر سرعت 
زیاد تراکتور، جلوگیری می کند )شکل 37(. برای جمع آوری 
نوارهای تیپ ابتدا نوارها از لوله نیمه اصلی جدا شده و با پمپ 
باد آب موجود در آن ها خالی می شود. سپس با استفاده از 
دستگاه جمع آوری نوار که در انتهای زمین قرار دارد نوارهای 
تیپ جمع آوری می شوند. اگر نوارها در زیر خاک نصب شده 
باشند بایستی ابتدا آن ها را به صورت دستی از زیر خاک خارج 
نمود که برای راحتی کار و نرم شدن خاک می توان قبل از 
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مرطوب  خاک  تا  داد  انجام  آبیاری  مقدار  نوار  کردن  خارج 
شود و سپس با دستگاه آن ها را جمع آوری کرد. مهم ترین 
آن ها  مسئله کشیدگی  تیپ  نوارهای  در جمع آوری  مشکل 
است که بایستی در مدت جمع آوری دقت نمود که نوارها 
گرم  مناطق  در  نگیرند. هم چنین  قرار  اضافی  تحت کشش 
صبح  اول  یعنی  روز  خنک  ساعات  در  را  نوارها  است  بهتر 
جمع آوری نوارها را انجام داد تا آسیب کم تری به نوار وارد شود. 

 

شکل 37- جمع آوری نوارهای تیپ به صورت مکانیزه جهت استفاده مجدد
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از  استفاده  در  متداول  مشکالت  از  اجتناب 
سیستم های آبیاری تیپ

نسبت  تیپ  سیستم های  مزیت های  مهم ترین  از  یکی 
قطره چکان های  و  لوله ها  با  قطره ای  سیستم های  دیگر  به 
ضخیم تر، قیمت ارزان تر آن ها در واحد طول است. اما همین 
مزیت بزرگ، حساسیت بیشتر سیستم نسبت به آسیب های 
دقت  بایستی  هم چنین،  دارد.  همراه  به  را  مختلف  فیزیکی 
ویژه ای برای به حداقل رساندن گرفتگی مسیر جریان نسبتاً 
کوچک قطره چکان های نوارهای تیپ، نمود. لذا در این بخش 
مطالبی برای شناخت و درک بهتر مشکالت موجود در استفاده 
از سیستم های تیپ که در مزراع مختلف رخ داده است، بیان 
می شود. با شناخت مشکالت می توان آن ها را راحت تر تعیین 
و برطرف نمود و در آینده از وقوع مجدد آن ها اجتناب کرد. 

خیس شدگی غیریکنواخت زمین

مربوط  معموالً  خاک  سطح  غیریکنواخت  خیس شدگی 
به آسیب های وارد شده به نوار تیپ نیست. جریان خروجی 
معموالً  اما  باشد  یکنواخت  خیلی  است  ممکن  تیپ  نوار  از 
خیس شدگی خاک در سطح زمین غیریکنواخت است. این 
دیده  وفور  به  سطحی  زیر  سیستم های  در  ویژه  به  مسئله 

می شود. دالیل این امر مربوط به موارد زیر است:
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تغییرات بافت خاک در سطح مزرعه _  
متغیر بودن عمق نصب نوار تیپ در سطح مزرعه _  
فشردگی خاک متغیر در سطح مزرعه _  
ویژگی های شیمیایی متغیر خاک در نقاط مختلف مزرعه _  
متغیر بودن فشار کار قطره چکان ها  _  
متغیر بودن دبی خروجی از قطره چکان ها _  

متغیر بودن فشار قطره چکان ها

در  فشار  بایستی  سیستم  از  مناسب  بهره برداری  برای 
لوله و قطره چکان ها به طور مرتب کنترل شود )شکل 38(. 
اصوالً تغییر فشار در قطره چکان ها نهایتاً منجر به تغییر دبی 
و غیر یکنواختی پخش آب و کاهش راندمان آبیاری می شود. 
از  خروجی  دبی  قطره چکان  فشار  شدن  برابر  دو  با  معموالً 
آن 41درصد افزایش می یابد. در بسیاری از موارد در صورت 
استفاده از نوارهای با قطره چکان جبران کننده فشار مشکل 
خاصی ایجاد نشده و تغییرات دبی ناشی از تغییر فشار بسیار 
ناچیز خواهد بود. موارد احتمالی که می تواند منجر به اختالف 

فشار شود عبارتند از:
تنظیم نامناسب تنظیم کننده فشار _  
عدم وجود تنظیم کننده فشار _  
خراب شدن تنظیم کننده فشار _  
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استفاده از نوار های با قطر کم _  
به قطر  _ با توجه  نوار  برای  در نظر گرفتن طول زیاد   

نوار، مقدار جریان و شیب زمین
انسداد موضعی در خطوط لوله و یا نوار تیپ _  

 دالیل زیادی برای تغییر دبی قطره چکان ها وجود دارد 
اما متداول ترین آن ها عبارتند از:

در  _ به خصوص  تیپ  نوار های  داخل  به  ریشه  هجوم   
سیستم های زیرسطحی

کود،  _ کلسیم،  کربنات  مانند  شیمیایی  مواد  رسوب   
گچ و آهن 

رشد جلبک ها و انواع باکتری ها _  
خاک و سایر ذرات عبور کرده از فیلترها و یا موجود  _  

در لوله ها
تغییرات ساخت قطره چکان ها در زمان ساخت در کارخانه _  

شکل 38- اندازه گیری فشار در لوله ها توسط فشارسنج و لوله پیتو
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خروج آب از نقاطی غیر از قطره چکان ها

اما  این مشکل و تعیین محل آن آسان است  شناسایی 
تعیین دلیل اصلی آن دشوار است. اما متداول ترین دالیل به 

وجود آمدن این مشکل عبارتند از:
آسیبی که ناشی از آفات است. _  
آسیب ناشی از حیوانات مانند موش و سایر جوندگان  _  

که می توانند آسیب های زیادی را به سیستم های زیر سطحی 
وارد کنند. هم چنین، آسیب ناشی از خرگوش و پرندگان که 
می توانند به نوارهای تیپ موجود در سطح زمین آسیب وارد 

کنند.
آسیب های مکانیکی که ناشی از عملیات نگهداری و  _  

نصب سیستم است.
و  _ کاشت  عملیات  از  ناشی  که  مکانیکی  آسیب های   

داشت توسط کارگر، تراکتور و غیره است.
زیر  _ در  واقع  تیپ  نوارهای  در  که  سوختگی  آفتاب   

مالچ پالستیکی رخ می دهد.
نوار  _ در  زیاد  فشار  اثر  بر  که  تیپ  نوارهای  ترکیدن   

تیپ رخ می دهد.
مراحل  _ در  که  تیپ  نوار  در  آسیب هایی  و  نواقص   

ساخت نوار در کارخانه به وجود آمده است.
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آسیب های ناشی از آفات و حیوانات

حشرات
همانطور که قباًل نیز بیان شد یکی از مشکالت احتمالی 
نوارهای تیپ آسیب هایی است که  از  استفاده  با  ارتباط  در 
توسط حشرات به نوارهای تیپ وارد می شود. راهکارهای کلی 

برای مقابله با این آسیب ها عبارتند از:
از  _ استفاده  برای  آفات  کنترل  متخصص  یک  از   

تعیین  و  تیپ  نوارهای  از نصب  قبل  حشره کش های مناسب 
مقدار و محل مناسب اعمال آفت کش دریافت مشاوره شود.

در صورت امکان استفاده از نوارهای تیپ با ضخامت  _  
بیشتر از آسیب حشرات جلوگیری می نماید.

به منظور  _ از نصب  اندازی سیستم بالفاصله پس  راه   
حداقل  به  را  حشرات  ناشی  آسیب  خاک  کردن  مرطوب 

می رساند.
بررسی ها نشان داده که استفاده از تناوب گیاهی نیز  _  

آسیب ناشی از حشرات را به حداقل می رساند.
در شکل  39 برخی از آسیب های وارد شده توسط حشرات 
مختلف نشان داده شده است. به کمک یک حشره شناس 
می توان نوع حشرات آسیب رسان در مزرعه را مشخص نمود 

و پس از آن راه حل مقابله با آن را تعیین کرد.
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شکل 39- نمونه هایی آسیب های وارد شده به نوارهای تیپ توسط حشرات مختلف

جوندگان
به  می توانند  گوناگونی  شکل های  به  مختلف  جوندگان 
موش های  مثال  به عنوان  نمایند.  وارد  آسیب  تیپ  نوارهای 
صحرائی با جویدن نوارهای تیپ در سیستم های زیرسطحی 
ایجاد می نمایند در  تیپ  نوار  روی  بر  را  بزرگی  سوراخ های 
حدی که باعث توقف جریان آب به پایین دست نوار می شوند. 
ایجاد  خراش  نوار  سطح  روی  بر  جوندگان  مواقع  از  برخی 
می کنند که باعث خروج آب از این نواحی می شود. در شکل 
توسط  تیپ  نوار  به  وارد شده  از آسیب های  نمونه هایی   40

جوندگان مختلف نشان داده شده است. 
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شکل 40- آسیب های وارد شده به نوارهای تیپ توسط جوندگان

پرندگان
آسیب ناشی از پرندگان معموالً به ندرت رخ می دهد آن 
واقع  زمین  در سطح  که  است  نوارهایی  مورد  در  هم صرفاً 
نوارها  به  با نوک زدن  پرندگان  اما در هر صورت  می شوند. 
به خصوص برای دسترسی به آب می تواند باعث سوراخ شدن 
قرار دادن ظرف آب  با  نوارهای تیپ شوند )شکل 41( که 
زیادی  مقدار  به  می توان  مزرعه  در سطح  مختلف  نقاط  در 
از  جلوگیری  برای  هم چنین،  نمود.  برطرف  را  مشکل  آن 
آسیب های ناشی از پرندگان در مناطقی که این مشکل به وفور 
دیده می شود، می توان نوارها را در عمق 5 تا 10سانتی متری 

از سطح خاک نصب کرد.
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شکل 41- نمونه هایی از سوراخ شدن لوله هی آبیاری و نوار تیپ توسط پرندگان

آسیب های ناشی از نصب

وجود  اثر  بر  نصب  از  ناشی  آسیب  نوع  متداول ترین 
نوارهای  کننده  نصب  تجهیزات  در  تیز  لبه های  و  خارک ها 
به صورت  آسیب هایی  چنین  معموالً  می آید.  وجود  به  تیپ 
می افتد.  اتفاق  نوارها  روی  بر  سیستماتیک  و  شونده  تکرار 
از دیگر آسیب های مکانیکی می توان به آسیب های ناشی از 
عبور و مرور تجهیزات و کارگران در سطح مزرعه در موقع 
نصب، کشیدگی نوارها و خراش دیدن نوار بر اثر کشیدن بر 

روی سطح زمین اشاره نمود )شکل  42 و 43(. 
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شکل 42- آسیب ناشی از تجهیزات نصب

 
شکل 43- نمونه  هایی از آسیب های به وجود آمده در موقع نصب نوارهای تیپ
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گرفتگی قطره چکان ها

یکی از دالیل گرفتگی قطره چکان ها نفوذ ریشه به داخل 
نوارهای تیپ است )شکل 44(. معموالً نفوذ ریشه به داخل 
داد.  تشخیص  نمی توان  نشود  پاره  نوار  که  زمانی  تا  را  نوار 
نوار، کم آبیاری و  به داخل  نفوذ ریشه  برای  دو دلیل اصلی 
گرفتگی قطره چکان ها توسط عوامل دیگر که باعث کم آبیاری 
در زیر قطره چکان ها می شود، هستند. هم چنین در صورتی 
که در فاصله بین آبیاری های خاک بیش از اندازه خشک شود 
و یا محصوالتی کشت شود که در یک دوره های زمانی نیاز به 
آبیاری ندارند و یا نیاز کمی به آبیاری دارند )یونجه، کرفس، 
مارچوبه سیب زمینی شیرین و غیره( احتمال هجوم ریشه به 
داخل قطره چکان ها بیشتر می شود. امروزه نوارهای مختلفی 
تولید می شود که به شکل های مختلف از نفوذ ریشه به داخل 
قطره چکان جلوگیری می کنند. هم چنین با تزریق علف کش 
اطراف خروجی  دانسیته ریشه در  به صورت دوره ای  ترفالن 
قطره چکان یافته و در نتیجه می توان از نفوذ ریشه به داخل 

نوارهای تیپ جلوگیری نمود.
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شکل 44- نمونه نفوذ ریشه به داخل نوار تیپ

باعث گرفتگی قطره چکان ها می شوند  دیگر مواردی که 
)شکل 45( معموالً در شرایط مختلف زیر بوجود می آیند:

موادی که در داخل آب وجود دارند و با آب حرکت . 1  
کرده و باعث گرفتگی قطره چکان ها می شوند مانند:

ذرات شن یا جلبک که از فیلترها عبور می کنند. _  
موقع  _ در  و  دارند  وجود  لوله ها  داخل  در  که  موادی   

شستشو خارج نشده اند.
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شیمیای  _ مواد  تزریق  تجهیزات  به وسیله  که  موادی   
حاوی ذرات اضافی وارد سیستم می شوند.

سیستم  _ از  بخشی  خرابی  و  نشتی  اثر  بر  که  ذراتی   
وارد لوله ها می شوند.

رسوبات شیمیایی که در داخل لوله ها ایجاد می شوند. _  
باکتری هایی در داخل قطره چکان ها رشد می کنند. . 2  
بر اثر ایجاد مکش در قطره چکان ها در موقع ایجاد . 3  

انسداد و یا قطع سیستم ذرات خاک به داخل لوله وارد می شوند.
 

شکل 45- نمونه هایی از گرفتگی قطره چکان ها
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آسیب ناشی از آفتاب سوختگی یا اثر لنز قطرات آب

استفاده  کشت  بستر  روی  بر  پالستیکی  پوشش  از  اگر 
شیشه  همانند  پالستیک  زیر  در  موجود  آب  قطرات  شود، 
ذره بین عمل نموده و با متمرکز کردن اشعه نور خورشید بر 
روی بخش هایی از نوار تیپ باعث سوختگی و ایجاد حفره بر 
روی آن ها می شود )شکل 46(. لذا پیشنهاد می شود که در 
صورت استفاده از پوشش های پالستیکی، نوارهای تیپ را در 
زیر سطح خاک قرار داد و یا این که از پوشش های پالستیکی 

تیره رنگ استفاده شود. 
 

شکل 46- نمونه هایی از سوختگی نوارهای تیپ بر اثر تشدید نور خورشید 
توسط لنز قطرات آب
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آسیب ناشی از فشار باال

وجود فشار زیاد در نوارهای تیپ باعث پارگی و ترکیدن 
نوارها می شود )شکل 47(. لذا کنترل و تنظیم فشار سیستم 
مانند  وسایلی  و  تجهیزات  با  بایستی  که  است  ملزوماتی  از 

شیرهای تنظیم فشار و فشارسنج همواره مدیریت شود. 

 

شکل 47- نمونه ای از آسیب وارد شده به نوار تیپ بر اثر فشار باال در نوار
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