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  یی  آبیاری قطره 2-1 

دراین سیستم آب بوسیله پممما از ممنمبمخ بمداهمل شمبم مه شمد  

وضمن عبور از سای ل ) فیلتر ( سنگ ومواد هارجی آن تمه 

نشین ممی رمرددد درایمن روب آب بما فشمار  بمیمب ازیم  

 اتمسفیر از منبخ تا محل مصرف انتمال می یابدد

آب بصورت لطرات مجزا و پیوسته ویا بصورت اسپر  بما  

فشار کم از طریك لطر  چ ان درطول هط انتمممال آب لمرار 

میگیردد آبیار  لطر  ا  روب موثر  درانمتمممال آب ممورد 

نیاز نبات درمحدود  توسعه ریشمه بمداهمل همات اسمت وایمن 

ام ان را بوجود می آورد که عمل آبیار  تاحد رفخ نیاز آبمی 

نبات انجام میشودد بنابراین دراین روب بمه ممممدار زیماد از 

زه شی آب بصورت نفوذ عمیمك، روان شمدن آب سمطمحمی 

 وتبهیر درممایسه با روشها  سنتی وبارانی کم میگرددد

ا  آب از ین شبكه پایا كم فشار به صورت  در آبیار  لطر 

ررددد وسیله همرو  آب  ین محل از لبل تعیین شد   پهب می

 نام داردد  چكان  لطر   به هان

 السام سیستمها  مهتلف آبیار  لطر  یی:  

 لطر  چ ان هطی ، سیستم آبیار  لطر  ا  -1

 ها  نفوذ پذیر سیستم آبیار  زیرزمینی باپایا -2

 Bubblerسیستم آبیار  بابلر 3 -  

  Stripسیستم آبیار  لطر  ا  نوار   یا  - 4

 (  (Gravityآبیار  لطر  ا  جاذبی یا  - 5

 
   یی:    مفیدیت آبیار  لطر  

   بدآکم مصرف کردن 

 عملیات زراعی آسانترد 

  عدم تش یل زه شی سطحی و جلمورمیمر  از فمرسمایمب
 هاتد

 هما و  تنظیمم ممیمزان آب ممورد نمیماز بمرا  انموا  همات
 د ها در فصول مهتلف زراعتی کشت

 جلوریر  از لشر و حفظ هال ها  هاتد 

 

 نتیجه تحقیقاتی از روش های ذکر شده:   

منحیث نمونه دیپارتمنت تمحمممیمممات آبمیمار  نشمان داد  اسمت کمه 

مصارف روزانه ی  اصله نبات بادنجان رومی بمه طمور اوسمط  

لیتر آب دری  روز، ودر  5تحت آبیار  معمولی یا جویه یی به 

لیتر آب دری  روز محاسبه شد  استد  1روب آبیار  لطر  یی 

یعنی در آبیار   معمولی یا جویه یی آب مورد نمیماز یم  اصملمه  

نبات بادنجان رومی  پنج مرتبه اضافه تر نسمبمت بمه آب آبمیمار  

که این هود جلو ریر  از  ضمیما   ،لطر  یی نشان داد  شد  است

 آب را در آبیار  لطر  یی نشان میدهدد
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سوراخ ها  لابل تنظیم میباشدد در این سیستم آب بجما  نمهمر 

 در پایا جریان داشته و ضایعات آب به حد الل میرسدد  

متر  ساهته می  211و  111این پایا ها که به انداز  ها  

شود، بوسیله سنجاق مهصوص به دهانه هروجی آبگیر و یما 

به ی دیگر متصل شد  و در اممتمداد طمول لمطمعمه آبمیمار  بمه 

طول مناسب مستمر می رردد، پمایما هما در فمواصمل ممعمیمن 

مجهز به دهانه ها  هروجی آب داهل ) سواخ (  پمایما ممی 

باشند و ممطخ دهانه هر سواخ بوسیله پل  ممهمصموص لمابمل 

تنظیم است، بطوری ه ممدار جریان هروجمی از همر سموراخ 

 را می توان متناسب با ممدار مورد نیاز  تنظیم نمودد

 

    آبیاری تحت فشار: -2 

ها  آبیار  تحت فشار به روشها یی رمفمتمه  بطور عموم سیستم

شود که آب را توسط پایا و تمحمت فشمار بمیمب از فشمار  می

کمنمنمدد آبمیمار  تمحمت  اتمسفیر در سمطمم ممزرعمه تموزیمخ ممی

به دو طریمممه آبمیمار  بمارانمی و آبمیمار  مموضمعمی یما  فشار

شودد روب آبیار  مموضمعمی بمه دو دسمتمه  )م انی( انجام می

روب هما  آبمیمار   رمیمردد انجام می آبیار  لطر  یی و هطی

تحت فشار با وجود موثریت هما بمه ممحمدودیمت هما  ممتمعمدد 

مواجه اند که مانخ  استفاد  وسیخ آنها شد  استد کمه ممنمجممملمه 

نیاز به سرمایه رذار  کالن دولتی و هصموصمی تمولمیمدکمنمنمد 

ران دارد، برهی محدودیت ها   اصملمی ایمن سمیمسمتمم عماممل 

تراکم و عامل شور  می باشدد به همین دلیل نیز روب هما  

آبیار  تحت فشارتا کنون نتوانسته انمد در کشمور جمایمگمزیمن 

روب ها  آبیمار  سمطمحمی شمد  ودر ممممیماو وسمیمخ ممورد 

   استمبال لرارریرندد

 

 

 مقدمه: 

آبیار  از نظر علم  مفاهیم مهتلف دارد اما به معمنمی حمممیمممی  

پهب آب رو  زمین جهت نفوذ در هات برا  استفاد  نباتمات 

فمیمصمد  15باشدد در دنیا  اممروز    و تولیدات محصول می

فیصد به صورت  بدون  85زمین زراعتی  آبیار  میگردد و 

آبیار  یا للمی مورد استفاد  ممیمبماشمد امما نمیمممی از تمولمیمدات 

زراعتی و غذا  مردم جهان از همین زمینمهما  آبمی حماصمل 

میشود، که این هود نشان دهند  اهمممیمت و نمممب آبمیمار  در 

  بهب کشت استد

سه ش ل عمد  دارد ی ی از انها به نو    به طور عموم آبیار 

سطحی و دو نو  دیگر آن  تحت فشمار آبمیمار  لمطمر   می و 

فمیمصمد و آبمیمار   71شودد آبیار  بارانی تا  بارانی انجام می

فیصد مفدیت دارد، یعنمی در سمیمسمتمم آبمیمار   95ا  تا  لطر 

فیصد و در سیستم آبیار  لمطمر  ا  تما  31الی 21بارانی از 

فیصد آب ضایخ می شود، در حالیكه در آبیار  مزرعه بمه  5

فمیمصمد نشمان  51طریمه آبیار  سطحی موثریت و جذب آب 

داد  شد  و در وضعیت سنتی كه اكثر اراضمی كشمور مما بمه 

 35شوند این موثمریمت آب كمممتمر از  همین ترتیب آبیار  می

فیصد نشان داد  شد  استد سمپمو ارمر از روشمهما  آبمیمار  

فمیمصمد آب ممزرعمه   65یی اسمتمفماد  نمكمنمیمم،   بارانی و لطر 

ضایخ  شد  فلهذا با استفاد  از سیستمها  آبمیمار  تمحمت فشمار 

توان از ضیا  آب جلوریر  نمودد بنا بمر ایمن بمعمضمی از  می

 روشها  آبیار  موثر را در ذیل به معرفی میگیریمد

 

 آبیاری سطحی:  -1

آب  نهر و یا کانال  به طریمه ها  مهمتملمف در سمطمم همات 

جریان یافته و با نفوذ تدریجی در هات در اهتیار ریشه نمبمات 

 ریردد  لرار می

روب ها  آبیار  سطحی بدلمیمل پمایمیمن بمودن سمرممایمه رمذار   

کم، نگهدار  و نیاز به انمری  کمممتمر نسمبمت بمه  مصرفاولیه، 

 روشها  آبیار  تحت فشار در دنیا بیشتر معمول میباشدد 

با توجه به مش التی که در استفاد  از نهرها و کانال ها  هماکمی 

برا  آبرسانی به مزار  وجود دارد، ایمجماب ممی کمنمد تما دیمگمر 

روشهایی که برا  این منظور می تواند بمه کمار بمرد  شمود نمیمز 

مورد ارزیابی لرارریرد، تا ضمن حفظ مفیدیت آبیار ، از ضرر 

 آن کم ررددد

است کمه بماعمث حمذف   استفاد  از پایا ها  از جمله تهنی  ها 

برهی از نماط ضعف آبیار  سطحی رردید  استد در آبمیمار  بما 

این روب، پایا ها  پلی اتیلن تنظیم  وجایگزین نهرهما  هماکمی 

که جلو ریر  از ضمایمعمات آب بمیمشمتمر داهل مزرعه می رردد، 

 د  مینماید

  ؟پایا ها  لابل انتمال آب چیست

استفاد  ازپایا ها  مذکور جهت بهبود روشها  آبیار  سمطمحمی 

میالد  در دنمیما ممرو  اسمتد پمایما هما  اولمیمه 1961از سال 

ازجنو آلمونیم ساهته می شدند، اما با پیشرفت صنایخ پتروشیممی 

و تولید مواد پلیمر  و پی و  سی، به تدریج این مواد جایمگمزیمن 

المونیم شد  و جایگزین جو  ها وکانال ها  سنتی درسیستم رایج 

 آبیار  سطحی رردید  استد 

عبارت اند از پایا ها  پلی اتیلن نرم مجهز به ها  مذکورپایا  
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