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 چکیده : 

هواي روش انووا  عمودتاً کشواوریي محصوواات براي اکثر استفاده مورد آبیاري روش حال حاضر در            

 و کمتر آبیاري بایده نوین آبیاري، هايروش به نسبت که باشدمی( ايجویچه و شیاري نواري، کرتی،) سطحی

نووین آبیواري تحوت فشوار  اي نواري )تیو(( یکوی ای روشوهايآبیاري قطره  .دارند تريبیش مصرفی آب حجم

توان کواربرد آن در سوطو وسویای ای کشوت یارهوا را باشد که به دایل ساده بودن اجرا و هزینه کم آن میمی

نود دشوت توجیه نمود. تاکنون نیز در مناطقی ای کشور که در مارض خطر کمبود منابع آبی قورار دارنود همان

قزوین ، همدان ، اصفهان ، ینجوان و منواطق کوم آب آاربایجوان ایون روش توانسوته جوایگزین خووبی بوراي 

اي نواري هاي مرسوم سنتی آبیاري براي انوا  محصواات یراعی گردد. انوا  روشهاي استفاده آبیاري قطرهروش

و  ه با مااچ  مصونوعی )للاسوتی (روش سطحی  همراتوان به روش سطحی، را می )تی(( در محصواات یراعی

مارفی شرح داده شده و  اي نواريطریقه اجراي آبیاري قطرهر این مقااه طبقه بندي نمود. د روش ییر سطحی

گرفت و مشاهده گردید کوه در  آن نیز مورد بررسی قرارکامل این شیوه آبیاري، توجیهات فنی، مزایا و ماایب 

وش آبیاري نواري )تی(( به دایل کاهش قابل توجه مصرف آب و همچنوین هاي آبیاري، رمقایسه با سایر روش

تواند به عنوان ی  روش مفید در آبیاري در راستاي تحقق اهداف کشواوریي لایودار مقرون به صرفه بودن، می

 مورد استفاده قرار گیرد.

 ب آ منابعنواري ، کشاوریي  لایدار ، بهره وري  -اي قطره  آبیاري :کلمات کلیدی

 

 

 مقدمه .1

 حاضور حوال در. باشودمی میلیارد مترمکاب 131 حدود در کشور تجدیدلذیر آب منابع کل؛ نیرو ویارت گزارش استناد به

 بوا. باشودمی درصود 5/33 حدود در مقدار این ای کشاوریي بخش سهم و گرددمی استحصال مترمکاب میلیارد 33 حدود
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 هايسامانه ،کاربردآب منابع براي هابخش سایر تبارق و آینده و حال در خشکساای چااشهاي و رشد جمایت نرخ به توجه

 کشواوریي، بخوش در. باشودمی کشواوریي بخوش در توساه جهت لایداري در موثر راهکارهاي ای باااتر وريبهره با یاريآب

. اسوت عملکورد ضوروري افزایش و لایداري هدف با باااتر یاريآب بایده با یاريآب روشهاي ای واستفاده مزار  یاريآب مدیریت

 [1]. است آب منابع کمبود محصواات کشاوریي تواید براي بزرگ مشکلات ای یکی

 نالوذیر بااجتنو اموري آب مصورف کوارایی افزایش و استحصال لآبق و موجود آب منابع ای بهینه استفاده راین ضرورتبابن

 تلواش مختلفوی هوايگوروه راسوتا این در. است ی لایدارامنیت غذای به رسیدن کشور هايسیاست مهمترین ای یکی. است

 تاثیرگوذار عوامول مهمترین جمله ای. نمایند نزدی  عمل به را موجود بااقوه هايخود لتانسیل نوبه به ی  هر که کنندمی

 .است آب مصرف نحوه محصواات، عملکرد افزایش بر

 نوواري، کرتوی،) هواي سوطحیروش انووا  عمدتاً کشاوریي محصواات براي اکثر استفاده مورد یاريآب روش حال حاضر در

 دارنود بیشوتري مصورفی آب حجم و کمتر یاريآب بایده یاري،آبنوین  هايروش به نسبت که باشدمی( ايجویچه و شیاري

 مصورف درصد31 حداقل کاهش باعث( تی() نواري قطرهاي فشار تحت یاريآب نوین هايای سیستم استفاده صورت در که

 اعموال بوه توجوه با( تی() ايقطره یاريآب روش در همچنین. گرددمی آب مصرف کارآیی درصد 01 حداقل افزایش و آب

 [1] دارند. یاريآب بایده و بهبود در بااایی ظرفیت توسط کشاوریان، مشخص یاريآب دور و مقدار

   منابعمروری بر  .2

اند. بوه طووري کوه اي لا به عرصه کشاوریي گذاشتهیندهیاري میکرو به صورت فزاآبهاي سال لیش سیستم 31ای حدود   

تاکنون سطو ییرکشت ییادي تحت لوشش این سیستم قرار گرفته است. راندمان باااي سیستم و امکوان کنتورل عملیوات 

ی بر اهمیت این سیستم افزوده و آمارهاي موجوود حواکی آبو ازوم توساه اراضی  آبیاري و ای طرفی خشکساای، بحران آب

اي بوه عنووان یاري قطورهآبدر این میان  .باشدمیها ی روند افزایش صاودي استفاده ای این سیستم نسبت به سایر سیستما

یواري ای اهمیوت ویاهواي برخووردار شوده و بودین علوت آبهاي میکرو به علت افوزایش رانودمان یکی ای روشهاي سیستم

تحقیقات متاوددي  د.باشمییاري آبوش به جاي سایر روشهاي و حتی جایگزینی این ر باهاي جهانی به سوي انتخحرکت

اي سوطحی در یاري قطرهآببراساس این مطاااات محدوده بایده  .یاري انجام شده استآبیاري روشهاي آببراي تایین بایده 

ري سوطحی یواآبو بایده  ] 11و  0[درصد  50-01یاري بارانی آببایده  ] 0و  2[درصد  01-31رشد گیاهان مختلف،  فصل

مصرفی که شاخص  آبراین با هدف افزایش تواید محصول به ایاي باگزارش شده است. بن ] 11و  0، 0، 2[درصد  33-51

ارش )مترمکاوب( در طوول یاري و بآب آبعبارت است ای نسبت محصول توایدي )کیلوگرم( به مجمو   آبکارآیی مصرف 

محودوده مقوادیر شواخص کوارآیی   .ی یا باغی تاریوف شوده اسوتیاري و یراعآببراي مقایسه مدیریتهاي   [5]فصل رشد

کیلووگرم  35/2-3/12یاري قطرهاي سطحی آبکیلوگرم بر مترمکاب،  03/2-3/23اي ییرسطحی  یاري قطرهآب آبمصرف 

)بوراي محصوول نمونوه گنودم کیلوگرم بر مترمکاب  06/1-6/5یاري سطحی آبو  00/1-53/6یاري بارانی آببر مترمکاب، 
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مقدار کاهش  .میشود آبیا افزایش عملکرد باعث افزایش کارآیی مصرف  آبکاهش مصرف .]3و  6، 3[ش شده است گزار(

 ]3[ .درصد گزارش شده است 65تا  06یاري سطحی در گیاهان مختلف بین آبیاري بارانی نسبت به آبمصرفی در  آب

یاري قطرهاي )نواري( توانسته آبهاي مورد بررسی شفارس انجام شده نتایج نشان داد در بین رو آبدر تحقیقی که در دار

یاري قطرهواي نوواري باعوث آبیاري سطحی کاهش دهد. همچنین استفاده ای روش آبدرصد نسبت به  53یاري را تا آب آب

نتایج بررسی تحقیقات انجام شوده . یاري سطحی گردیده استآبر نسبت به آببر 03/1به میزان  آبافزایش کارآیی مصرف 

در  آبیواري در توییوع یکنوواختتر آباخل و خارج کشور نشان داد با توجه به عملکرد هیدروایکی باااي روشهاي نوین در د

به منظور مواجه  آنهایاري، استفاده هر چه بیشتر ای آبدر این گونه روشهاي  آبمزرعه، افزایش بایده و کارآیی باااي مصرف 

 .رودعمده و استراتایکی نظیر گندم، ی  راهکار اساسی به شمار میو افزایش سطو ییرکشت محصواات  آببا کمبود 

 

 ای نواریقطره آبیاریطریقه اجرای  .3

ای طریق اواه هاي اصولی بوه  آب تدابااست که  اینگونه Tape drip irrigation)نواري ) ايقطره آبیاريطریقه اجراي   

کمتور قطور  بوا فرعویاي طوای و یا عرضی( توسوط چنود اواوه د و لس ای ورود آن به مزرعه )در راستبامزرا  انتقال می ی

کند، هر کدام ای اواه ها که بطور قائم نسبت به شیارها یا ردیفها منشاب گشته و مزرعه را به چند قسمت )بند( تقسیم می

گردنود صل مویمت  (tape)هاي للاستیکی و سایر متالقات به نوارهاکشت قرار گرفته اند سوراخ کاري شده و ای طریق شیر

متر تجواور نکنود  61شود طول نوار ها نیز ای توصیه می، نشت می کند گیاهدر مجاورت  ايقطرهبصورت  آبو بدین طریق 

ر داایلی مجبور  باشیم طول نوارها را ییاد کنیم می باید هر دو طرف تی( را به باتا فشار اایم تامین گردد، در صورتی که بن

دهی بوسیله تزیق کود مایع درون شوبکه بوه وسویله کود آبیاريدراین سیستم   .متصل نماییم هاآناواه هاي تغذیه کننده 

انجوام  آبیواريدقیقوه  لایوانی مودت  05ااوی 31و بهتور اسوت در گیورد صوورت موی آبیاريکوچکی در حین   لم( هاي

 (2و 1)شکل شود.

 
 در یک نگاه ایقطره آبیاری -1ل شک

 

نواري می باشد ، اجزاي کلی این سیستم عبارتند  ای: منبع  ايقطره آبیاريکلی سیستم   که شماتی (1)مطابق شکل   

انسداد مجاري خروجی  وااي آب ) جهت جلوگیري ایگل هاي تصفیه آب )چاه یا استخر( لم( اوایه، لم( ثانویه ، فیلتر
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فرعی، اتصااات ،  و اصلی دهنده انتقال هاياواه آب بر روي  نوارها( ، تجهیزات تزریق کود مایع و سموم به درون شبکه،

 دهد.فرعی به اصلی را نشان میشاابات ني اتصال ا( نحوه2شکل ) شیر هاي بزرگ و کوچ  و نوارها .

 

 

بوجود نیاید،  آنهالیچ خوردگی در گی وگونه لارهکه هیچ ها روي یمین بایستی دقت نموددر حین قرار دادن نوار  

ب بصورت  آن روي یمین قرار  گیرد تا آنوارها بطرف بااا و جهت مخااف  دارشود که طرف برجستگیهمینطور باید  توجه 

 ( 3کنواخت توییع خواهد  شد. شکل)ب بصورت غیر یآقطره قطره روي یمین بریزد در غیر این صورت 

 
 لیش سال 51 حدود بار اواین که شودمی محسوب ايقطره آبیاري مخصوص دارقطره چکان  هاياواه نوار تی( نوعی ای  

 متر صد چند آن کلاف هر ماموااً و باشدمی اتیلن للی جنس ای تی( نوار. است شده تواید آمریکا متحده ایااات در

سطو و بسیار نرم م تقریباً صورت به سخت، اتیلن للی اواه خلاف بر تی( نوار. است  (متر 1511 یا 1211 ،1111)

شود و لس ای لایان به آن لر می آبلذیر است که هنگام ورود داراي جنسی نرم و اناطاف . در واقع نوار تی(باشدمی

 .آید، مجدداً به صورت مسطو در میآبیاري

میکرون  111میلی متر را  1.1)هر  باشدمیمتر میلی 1.6تا  1.1ضخامت دیواره نوار تی( بسیار نایک است و ماموااً بین   

کشت  ها درای این نوار .شودگیاهان مختلف استفاده می ییرسطحی آبیاريتر ماموااً براي اي ضخیمهنامند(. ای نوار تی(می

 (3)شکل  .گرددي استفاده  می آنهاو یر  محصواات یراعی و گلخ

 
 tape-4شکل 
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 :در محصولات زراعی نواری )تیپ( ایقطره آبیاریانواع روشهای  استفاده   .4

 روش سطحی -1

 اه با مااچ  مصنوعی )للاستی ( روش سطحی  همر -2  -2

 روش ییر سطحی – 3 -3

 

ای  سایر عواملبا  ه )متناسبلشت درون جوي یا روي کاشتاست که تی( را در ردیف هاي روش سطحی بدین گونه   

غلات ،گیاهان صناتی  آبیاريسبزي کاري ها ،  گیرد، که مناسب برايمیخاک ، نو   محصول وغیره( قرار  نو  جمله

 (5شکل). باشد میوغیره 

 

 نواری سطحی ؛تیپ درون جوی)تصویرسمت چپ( و تیپ روی پشته )تصویر سمت راست( آبیاری -5شکل 

سانتی متر بانوان مااچ مصنوعی در طول ردیف  121تا  01با عرض للاستی روش سحطی همراه با  مااچ  مصنوعی  در  

شکل  شودمی انجام یط ادوه لشت تراکتوري مخصوص، این عمل توس کشت براي  لوشش سطو استفاده شده است هاي

، این روش بیشتر مورد استفاده براي گیرندمی روي خاک و ییر مااچ  قرار ر نیای کشت(بایه یا چند ردیف )بن هاو نوار (6)

فرنگی ،  ه ،گوجهخربز ،، مانند هندوانهباشدمیدارند  نیای به مراقب ییادي آبکشت صیفی جات و محصوااتی که مصرف 

 (3شکل) .خیار، کدو و غیره

 
 دستگاه پلاستیک کش  – 6شکل 

 
 نواری همراه با مالچ مصنوعی ایقطره آبیاری -7شکل 
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شرایط محیطی و گیاه در عمق ماینی  سب بارا متنا هاکه نوار اي نواري ییر سطحی بدین طریق استقطره آبیاريروش   

محافظت نوارها ای صدمات نور خورشید، جلوگیري  توان بهروش نیز می گیري ایناردهیم و ای داایل به کمی ای خاک  قرار

ای جمله موارد استفاده روش مذکور یراعت  کرد. مشکل براي کار ادوات داشت اشاره دجایی بوسیله باد و عدم ایجاباج ای

 (0)شکل .باشد میمحصواات ردیفی، غده اي، ریشه اي، صیفی و غیره 

 

 زیر سطحی ای نواریقطره ریآبیا -8شکل 

 ای نواریگیری سیستم آبیاری قطرهکاربه هایمزیت .5

 موارد ییر اشاره کرد: به نواري می توان ايقطره آبیاريسیستم گیري کاربه هاي کلیای مزیت

 فهاي هری بهکنترل علییست ، محیط به آنهاسیب بودن آ ل باییافت بودن نوارها و بدونبا، قآبمصرف  صرفه جویی در  

ر مصرف ، صرفه جویی دیراعی مناسب و دقیق گیاهانو کود دهی  هترین شکل ،حذف برخی ای مراحل داشت ،تغذیهب

عدم  سطو مزرعه، در آب،توییع یکنواخت ریشه گیاه  خاک یراعی، رشد مطلوب کود، عدم فشردگی و تخریب ساختمان

مناسب آن ، سهوات اجراي  ، هزینهیمین ناهمواري شکل به احاظانوا  مزرا  اسب با و تناراضی  نیای به تسطیو کامل

ااااده باااي و عملکرد فوقهزینه وري تر ای همه بهرهو هوایی و مهم آب هايانوا  اقلیم عملیات براي کشاوریان، سایگاري با

سیستم را  هاير قسمتها ساینوار . همچنین به غیر ایشودبراي کشاوریان می استحصال حداکثر سودکه موجب محصول 

نیز داراي  اابته نوارها .یراعی وجود ندارد هر سال دايتباهزینه در  و نیایي به صرف نمود استفاده چندین سالتا  توانمی

 راستاي رسیدن به کشاوریي لایدار مطرح نمود. توان بکارگیري این سیستم را درباشند اذا میاریش اسقاطی می

 گردد.تفصیل ارایه می باشند که ایلا بهمی ماایبی مزایاي ویاه و گاهاداراي سیستم  گیري اینارکهاي بهروش هرکدام ای 

 :سطحی روش  5-1

توسط روي نوار  آب خروج هایی همچون سهوات اجراي عملیات توسط کشاوریان، عدم گرفتگی مجاريداراي مزیت 

باشد اما داراي اوري نوار لس ای لایان دوره کشت می سهوات در جمع، آبیاريعوامل خارجی،کنترل کامل و دقیق محل 

 .باشد میعیوبی همچون ایجاد مزاحمت براي ادوات در حین عملیات داشت 

 :روش زیر سطحی  5-2
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گیاه، عدم ایجاد اخلال در  آبیاريبه قرار گرفتن نوارها در مناسب ترین موضع جهت  توانمیهاي این روش ای مزیت 

نسبت به روش   آبیارير نور خورشید و نیز به مقدار ناچیزي بااا بودن بایده بادر بر آنهافظت شدن عملیات داشت و محا

به دایل تماس با خاک و اندکی سختی در  آب، ماایب این روش نیز ؛ احتمال انسداد مجاري خروج  سطحی اشاره نمود

 باشند.جمع آوري نوارها لس ای لایان دوره کشت می

 

 راه با مالچ مصنوعی )پلاستیک(: روش سحطی هم 5-3

صرفه جویی باشد ییرا مزایایی همچون نواري می ايقطره آبیاريبکارگیري سیستم روش بهترین  این روشتوان گفت می  

 آبیاريفواصل انجام بااا و طواانی شدن  آبیاري حذف برخی عملیات داشت، بایدهیروش هاي قبلی،  بیشتر ای دو برابر

، عدم نیای به کنترل  علفهاي هری )بدایل  انکه گیاه یراعی در  سوراخی که در مااچ  ایجاد آبای تبخیر بدایل جلوگیري 

احاطه  باشدمین را للاستی  که همان مااچ مصنوعی آقرار گرفته و درون  خاک مستقر می شود وخاک  اطراف شود می

) بطور باشدمیسان و عملکرد بسیار باااي محصول آکاري اکاشت بذر یا نشکند و مانع ای رشد علفهاي  هری می گردد(، می

تن در هکتار ثبت شده است ،  211گوجه فرنگی در منطقه  دشت ارداان استان قزوین رکورد تواید  مثال؛ براي محصول

در (. باشدمیی باتن بر هکتار در روش سنتی و غرق 01این درحاای است که میانگین کشوري عملکرد گوجه فرنگی حدود 

یه بااا می رود وای به دایل عدم  نیای به ای بین به دایل استفاده ای للاستی  بانوان لوشش، اندکی هزینه اوااین روش 

علفهاي هری و برخی عملیات داشت همچون خاک دهی لاک بوته که در روش سنتی با نیروي انسانی و هزینه بااا بردن 

ماایب این روش نیز میتوان به باقی گذاشتن للاستی  در یمین یراعی و  ، ایل چشم لوشی استبا، قباشدمیامکان لذیر 

 وري را دارد.آلیت جمع بال توجهی ای آن قبان اشاره نمود که اابته مقدار قآااوده کردن 

ن در آملیون تومان در سال اول اجراي  3-2هزینه اي درحدود کشور در شرایط کنونی اجراي این سیستم در مزار    

. باشدمیبه دایل تفاوت در هزینه هاي هر کدام ای روشهاي اکر شده داشت که دایل متغییر بودن هزینه ها هم  برخواهد

کسب اي کشاوریان را به خود جلب نموده و محبوبیت ویاه ای در سااهاي اخیر توانسته نظر بسیاري آبیاريسیستم این 

استطاعت  عدمو در نتبیجه ، رکود بایار محصواات کشاوریي نماید وای همواره مشکلاتی همچون یکپارچه نبودن مزرا  

ای مزایاي این سیستم بدایل عملکرد بسیار ضایف  آنها برخی ایو عدم اگاهی  براي بکارگیري سیستم کشاوریانماای 

توساه بخش ترویج و توساه جهاد کشاوریي در جهت امویش و اطلا  رسانی به کشاوریان گریبان گیر آن بوده و مانع ای  

 آن شده است. فراگیر

 نتیجه گیری :

 ،ضمن افزایش عملکرد و بهره وري هزینه در سطو بهینه توانمینواري  ايقطره آبیاريسیستم  کاربرد با فراگیر شدن  

و با ، هورده و همینطور سطو ییر کشت را بااا بردآرا لایین  در بخش توایدات کشاوریي آباي مصرف ل ملاحضهبابطور ق
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 آبیاريلیت باهایی که قتوان ای یمینمیچنین هم .نهاده کمتر حجم بیشتري ای محصواات کشاوریي را تواید نمودصرف 

، یمین و سرمایه آبی بهره برد و با آبهاي سنتی تاکنون امکان لذیر نبوده در جهت تواید محصواات توسط روش آنها

 و وارداتکشور با مشکل مواجه بوده و رفع آن با  آنهاتامین که در  تواید محصوااتیصدد در ماند مایادي که باقی می

ی به امنیت بای مهم در دستیبر آمد و گامباشد میامکان لذیر ناکامی کشاوریان در کسب درآمد و در نتیجه خروج اری 

 .برداشتغذایی کشور و توساه کشاوریي لایدار 
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ABSTRACT 
At present, the irrigation method used for most agricultural products is mainly a variety of surface 

treatments (horn, strip, barley and leech) that are more innovative than irrigation methods, less irrigation 

efficiency and more water. Irrigation of barrel (tape) is one of the new methods of irrigation under pressure. 

Because of its simple operation and low cost, its application can be justified in a wide range of cultivations. 

So far, in areas of the Iran that are in danger of scarcity of water resources such as Ghazvin, Hamedan, 

Isfahan, Zanjan, and Azarbaijan lowlands, this method has succeeded in replacing  traditional irrigation 

practices with different types of crops. In this paper, we have tried to introduce the full range of irrigation 

practices, technical justification, advantages and disadvantages. It was observed that, compared to other 

irrigation methods, Irrigation of barrel (tape) could be used as a useful method in irrigation to achieve 

sustainable agriculture goals due to significant water consumption and cost-effectiveness. 
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