
Uسیستمھای آبیاری تحت فشار( قطره اي و بارانی ) U 
 

ستراتژیكي و اقلیمي یكي از كشورھاي بي نظیر در كره زمین است با وسعتي كشور ایران از نظرموقعیت ا
كیلومتر مربع از شمال تا جنوب واز شرق تا غرب داراي آب و ھواي متغیر با اقلیم ھاي  ۱٦٤۸۰۰۰برابر 

متفاوت است . در كشوري با این ھمھ نعمات خداداي ، نباید فقر یافت شود . در حالیكھ معضالت اجتماعي 
 روز ناشي از عدم بكار گیري نیروھا در استفاده از این نعمات مي باشد . ام
 

میایون دانش آموز و میلیونھا دانشجو و متخصص كھ ھر سالھ رقمشان در  ۱۷۰میلیوني كشور  ٦۰از جمعیت 
 حال فزوني است ، بھ صف جویندگان كار مي پیوندند . 

دارند كھ شرایط بسیار دشوار گذران زندگي كرده و میلیون نفر از جمعیت كشور در روستاھا سكونت  ۲٤
 ٥/۱بسیاري از آنھا در حال مھاجرت بھ شھر ھا مي باشند . آمار رشد جمعیت نشان مي دھد كھ سالیا نھ 

میلیون نفر مي رسد ، با  ۱٤۰میال دي بھ  ۲۰٥۰میلیون فقر بھ جمعیت كشور اضافھ شده ، بطوریكھ در سال 
ار روشن است كھ فوري ترین اقدام جھت بھبود اوضاع شناخت امكانات و ثروتھاي توجھ بھ مراتب باال بسی

بالقوه جامعھ مي باشد ، بنابراین تنھا راه ممكن تقدم ، سرما یھ گذاري در بخش كشاورزي مي باشد . میزان 
د متر میلیلر ۹۰آبي كھ در حال حاضر ھر سالھ ا ستحصال شده و در دسترس ما قرار مي گیرد برابر حدود 

درصد كل آبي است كھ در سطح جھان استحصال مي گردد . مفھوم این ا رقام آن  ۳مكعب است كھ بیش از 
 ٥/۷است كھ ایران از نظر آب و خاك كشوري ثروتمند است . اما اراضي زیر كشت آبي كشور ایران حدود 

ستعد كشور براي درصد كل مساحت كشور است در حالیكھ ار اضي م ٥میلیون ھكتار یعني كمتر از 
درصد كل مساحت كشور  ۳۰تا  ۲۰میلیون ھكتار بر آورد شده بعبارتي مي توان بین  ٥۰تا  ۳۰كشاورزي بین 

 را زیر كشت قرار داد . 

 

 با استفاده از سیستمھاي آ بیاري تحت فشار مي توان از تلفات آب جلوگیري كرد

میلیارد متر مكعب آن در بخش  ۸۳میلیارد متر مكعب آب كھ ھر سالھ استحصال مي شود حدود  ۸۸از 
چاره  میلیارد متر مكعب آن بھ ھدر مي رود . حال مشخص شد ٦۳كشاورزي مصرف مي شود كھ متاسفا نھ 

درصد تلفات  ۹۰تا  ۷۰كار جلوگیري از بھ ھدر رفتن آب است تلفات اصلي عمدتاً در داخل مزرعھ است كھ 
 آب را شامل مي شود . 
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درصد است ،  ۹٥درصد و راندمان آبیاري قطره اي تا  ۷۰دستیابي بھ راندمان آبیاري باراني تا راند مان 

درصد آب تلف مي شود ، در  ٥در سیستم آبیاري قطره اي تا  درصد و ۲۰یعني در سیستم آبیاري باراني تا 
حالیكھ آبیاري مزارع بھ روش سطحي حتي با انجام ھزینھ ھاي گزاف و تسطیح اراضي راند مان آ بیاري از 

درصد تجاوز نمي كند و در وضعیت سنتي كھ اكثر اراضي كشور ما بھمین ترتیب آبیاري مي شود حتي  ٥۰
باشد . این بدین معني است كھ اگر از روشھاي آبیاري باراني و قطره اي استفاده نكنیم  درصد مي ۳٥كمتر از 

درصد  ۷٥درصد آب مزارع از بین مي رود و با احتساب آب تلف شده در كانالھاي انتقال میزان تلفات از  ٦٥
جلوگیري كرد و بھ یك  تجاوز نمي كند . لذا با استفاده از سیستمھاي آ بیاري تحت فشار مي توان از تلفات آب

 رشد اقتصادي كھ بر اساس آن مي توان بھ یك توسعھ پایدار اقتصادي ، اجتماعي دست یافت . 
 

آبیاري قطره اي عبارتست از پخش آھستھ آب بر سطح یا زیر خاك بھ صورت قطرات مجزا ، پیوستھ ، 
تقال آب قرار دارند . آبیاري قطره جریان باریك یا اسپري ریز از طریق قطره چكا نھا یي كھ در طول خط ان

اي داراي روشھا و مفا ھیم متعددي مانند آبیاري دریپ ، آبیاري زیر بستري ، آبیاري فواره اي و آبیاري 
 اسپري است .

 انواع سیستم ھاي قطره اي
 

 آبیاري دریپ :

فره ھاي ریز پخش آھستھ آب برسطح خاك بھ صورت قطرات مجزا یا پیوستھ ، یا جریانھاي باریك از ح
آبیاري دریپ نام دارد . در بیشتر موارد آبیاري دریپ و آبیاري تریكل ( قطره اي ) مترادف یكدیگر بھ كار 

 مي روند .
 

 آبیاري زیر بستري : 

پخش آھستھ آب در زیر سطح خاك از قطره چكانھایي با دبي در حدود آبیاري دریپ ، آبیاري زیر بستر نام 
اري زیر زمیني متداول كھ در آن ناحیھ ریشھ گیاه با كنترل سطح ایستابي آ بیاري مي دارد . این روش با آبی

 شود متفاوت است و نباید اشتباه گرفتھ شود .
 

 آبیاري فواره اي ( بابلر ) :

پخش آب بر سطح خاك بھ صورت جریان با ریك یا فواره از سوراخي با دبي بیشتر از آبدھي آبیاري دریپ یا 
گالن بر دقیقھ ، آبیاري فواره اي نا میده مي شود . دبي قطره چكان در این  ۱ا معموالً كمتر از زیر بستري آم

آبیاري از سرعت نفوذ نھایي خاك بیشتر است و ایجاد یك حوضچھ براي نگھداري یا كنترل پخش آب 
 ضروري مي باشد .

 

 آبیاري اسپري : 

ك بھ آبیاري اسپري معروف است . در این روش ھوا پخش آب بوسیلھ یك اسپري یا مھ پاش كوچك بر سطح خا
در پخش آب نقش اساسي را بعھده دارد در حالیكھ در روشھاي دریپ ، فواره اي و زیر بستري ، خاك عامل 

 اصلي محسوب مي گردد . 
 
 



 طرز كار كلي سیستم قطره اي :

بل تعیین شده ، پخش مي گردد . در آبیاري قطره اي آب از یك شبكھ لولھ كم فشار بھ صورت یك الگوي از ق
نام دارد . قطره چكا نھا از طریق یك نازل باریك یا مسیر جریان « قطره چكان « وسیلھ خروج آب بھ خاك 

طویل ، فشار موجود در شبكھ لولھ را كاھش مي دھند و موجب كاھش دبي تخلیھ تا حدود لیتر بر ساعت مي 
 شوند . 

 
سط نیروھا ي كاپیالرتي و ثقل در نیمرخ خاك جریان مي یابد ، بنابراین آب بعد از خروج از قطره چكان تو

سطحي كھ بھ وسیلھ ھر قطره چكان خیس مي شود با عوامل محدود كننده جریان افقي آب محدود مي گردد . 
 در سیستم ھاي قطره اي دور آبیاري یك روز و حتي در صورت نیاز كمتر امكان پذیر است .

 
كھا كھ گیاھا ني دا ئمي با فاصلھ زیاد از یكد یگر مي باشند ، قطره چكا نھا بھ صورت واحد براي درختان و تا 

« ، « لولھ فرعي قطره جكان « ھاي ساختھ شده مجزا بوده و توسط یك زایده بھ خط انتقال آب مرسوم بھ 
 متصل مي گردند .« لولھ فرعي « یا « شیلنگ لولھ فرعي 

 
لولھ ھاي اسپا گتي شكل بوده و چند خروجي دارند . این امر براي افزایش برخي قطره چكا نھا بھ صورت 

سطح خیس شده با حدا قل افزایش در ھزینھ است . براي گیاھان ردیفي كمتر دائمي ما نند گوجھ فرنگي ، 
نیشكر و تو.ت فرنگي ، لولھ فرعي و قطره چكا نھا را با ھم بھ صورت یك واحد قابل جدا ساختن مي سازند 

اینچ دارند مانند لولھ دو محفظھ اي ویا دیواره ھاي متخلخلي دارند كھ آب  ۳٦تا  ۹ھ یا سوراخھایي بھ فواصل ك
ار آنھا بھ بیرون تراوش مي نماید . در ھر دونوع سیستم قطره اي ، لولھ ھاي فرعي بھ خط انتقال آب مرسوم 

 متصل مي شوند . « مانفولد « بھ 

 محاسن آبیار ي قطره اي :

یاري قطره اي آسان ترین راه آب دادن بھ ھر گیاه مانند درختان و تاكھا ست و كمبود رطوبت خاك را قبل از آب
پیداش مكش باالتر اثر مصرف آب بھ وسیلھ گیاه از طریق تبخیر و تعرق ، بر طرف مي سازد . یك سیستم 

رونومیكي ، آگروتكنیكي و آبیاري قطره اي بھ علت كا ربرد موثر آب و نیروي كارگرداراي مزایاي آگ
 اقتصادي منحصر بھ فرد است . 

 
صرفھ جوئي در میزان آب و ھزینھ ھا : آ بیاري قطره اي ھزینھ ھاي بھره برداري را كاھش مي دھد و این 

مسئلھ اساسي در این روش جدید است . سیستم ھاي قطره اي بھ آب كمتري نسبت بھ سایر سیستم ھاي متداول 
در باغات درختان جوان ، آبیاري با سیستم قطره اي تنھا نصف آب مورد نیاز آبیاري   د . مثالً آبیاري نیاز دار

باراني یا سطحي مصرف مي كند . با مسن تر شدن درختان ، صرفھ جوئي در آب با سیستم قطره اي كاھش 
قیمت باالي آب ، مي یابد ما ھنوز براي بسیاري باغداران آبیاري موثر با سیستم قطره اي بعلت كمبود و 

اھمیت دارد . ھزینھ كارگر براي آبیاري را مي توان كاھش داد ، زیرا در سیستم قطره اي كافي است كھ پخش 
آب تنظیم گردیده و سیستم بھ كار انداختھ شود . این تنظیم ھا توسط وسایل اتوماتیكي انجام مي گیرد كھ نیاز بھ 

 كارگر چنداني ندارد . 
 

 نتر :عملیات زراعي آسا

از آنجا كھ بیشتر سطح خاك ھرگز با آبیاري قطره اي خیس نمي شود ، رشد علف ھرز كاھش مي یابد . در 
نتیجھ ھزینھ كارگر و مواد شیمیایي براي كنترل علف ھرز پائین مي آید . ھمچنین چون با آبیاري قطره اي 

ینقطع ادامھ داد . مثالً در گیاھان خاك كمتري خیس مي شود ، عملیات زراعي دیگر در باغات را مي توان ال
 ردیفي ، فاروھائي كھ كارگران روي آنھا راه مي روند نسبتاً خشك و محكم باقي مي ماند . 

 
كودھا را مي توان در آب آبیاري تزریق نمود كھ با این كار نیازي یھ نیروي كارگر براي پخش آنھا روي 

ولي در بازار موجود بوده و انواع خدید آنھا كودپاشي از زمین نیست . براي این منظور كودھاي بسیار محل
طریق سیستم قطره اي را گسترده ساختھ است . بعلت كنترل بیشتر روي محل و زمان پخش كود با سیستم 



 قطره اي ، كارایي كود پاشي افزایش یافتھ است . 
 

 ب شور : بھ كارگیري آ

كھ بین دو حالت خیلي خشك و خیلي ترنوسان نمي كند و آبیاریھاي مكرر رطوبت خاك را در حدي نگھمیدارد 
بیشتر قسمت ھاي خاك از ھواي كافي برخوردار است . خیس ماندن خاك بین آبیاریھا ، نمكھاي موجود در 
محلول را رقیق تر نگھمیدارد . بھمین جھت در سیستم قطره اي مي توان از آب با شوري بیشتري نسبت بھ 

 تفاده كرد .سایر روشھا ي آبیاري اس
 

مورد استفاده در خاكھاي صخره اي و شیب ھاي تند : سیستم ھاي آبیاري قطره اي را مي توان طوري 
طراحي كرد كھ در ھر نوع توپوگرافي بھ نحو موثر قا بل استفاده باشد . در اراضي صخره اي ، حتي اگر 

یاري قطره اي را بھ نحوي موثر بھ كار فاصلھ بین درختان نامنظم و اندازه آنھا متفاوت باشد ، مي توان آب
 گرفت زیرا آب بسیار نزدیك بھ ھر درخت پخش مي شود . 

 

 معایب آبیاري قطره اي :

ھزینھ نسبتاً باال ، گرفتگي قطره چكانھا ، ایجاد شوري موضعي و پخش نا منظم و لكھ لكھ اي رطویت خاك از 
 د . معایب اصلي سیستم ھاي آبیاري قطره اي بشمار مي آین

 

 گرفتگي :

چون خروجي فطره چكانھا بسیار ریز ھستند ، ذرات معدني یا آلي موجب گرفتگي آنھا مي شوند . گرفتگي 
باعث كاھش دبي تخلیھ ، غیر یكنواختي پخش آب و در نتیجھ صدمھ بھ گیاه مي گردد . در برخي موارد ، 

ا تصفیھ نمي شود . در موارد دیگر ، ذرات ذراتي در آب آبیاري موجود است و قبل از ورود بھ شبكھ لولھ ھ
در داخل خط لولھ یا با تبخیر آب از روزنھ قطره چكانھا بین آبیاریھا وارد آب مي شوند .اكسید آھن ، كربنات 
كلسیم و بقایاي جلبك و میكروبھا در بعضي سیستم ھاي آبیاري تشكیل شده اند . تصفیھ شیمیائي آب منجر بھ 

 فتگي قطره چكانھا مي گردد . حذف یا كاھش مشكل گر

 یكنواختي : 

پي اس آي ) . اگر مزرعھ داراي  ۲۰تا  ۳بیشتر قطره چكانھا ي قطره اي داراي فشار سرویس پائیني ھستند ( 
درصد پیش بیني شده تغییر كرده و بعد از  ٥۰شیب تندي باشد ، دبي قطره چكان در خالل آبیاري تا حدود 

ئین تر ھمچنان بھ تخلیھ آب ادامھ مي دھند . برخي گیاھان بیشتر و گیاھان دیگر بستن آب ، قطره چكانھاي پا
 كمتر آب دریافت مي كنند . 

 شرایط خاك :

بعضي خاكھا داراي سرعت نفوذ نھایي كافي براي دریافت دبي تخلیھ قطره چكانھا نبوده و تولید روان آب یا 
اینچ بر  ٥/۰رساعت ، خاك بایستي داراي سرعت نفوذ نھایي گالن ب ۱شرایط ماندابي مي نمایند . با دبي تخلیھ 

با  فوت تجاوز نكند . معموالً خاكھاي شني ، بویژه ۲ساعت باشد تا قطر دایره تر شده در اطراف قطره چكاناز 
الیھ بندي افقي اندك ، براي آ بیاري قطره اي بسیار مناسب مي باشند . اینگونھ الیھ بندي براي آبیاري قطره 
اي مفید است زیرا حركت جانبي آب را افزایش داده و حجم بیشتري از خاك را مرطوب مي سازد . تجربھ 

ي بوده ، اما برخي خاكھاي بافت ریز نشان داده است كھ خاكھاي داراي بافت متوسط مناسب آبیاري قطره ا
 روان آب تولید كرده اند . 

 تجمع نمك :



نمكھا در سطح خاك تجمع یافتھ و خطر بالقوه اي براي گیاه فراھم مي سازد زیرا بارانھاي سبك امالح را بھ 
اري بایستي طبق ناحیھ ریشھ گیاه منتقل مي سازد . بنابراین ، وقتي بعد از دوره تجمع نمك باران مي آید ، آبی

 سانتي متر باران وارد خاك شود و نمكھا را از ناحیھ ریشھ گیاه خارج سازد . ٥برنامھ ادامھ یابد تا بھ اندازه 
 

در خالل آبیاري قطره اي ، نمكھا در زیر سطح خاك و پیرامون حجم خیس شده خاك با قطره جكان نیز تجمع 
كت معكوس آب خاك و اتنقال نمك از پیرامون ناحیھ خیس مي یابد . خشك شدن خاك بین آبیاریھا موجب حر

شده بھ طرف قطره چكان مي گردد حركت آب بایستي ھمیشھ دور از قطره چكان باشد تا از صدمات ناشي از 
 نمك جلوگیري شود .

 خطرات :

ان ریشھ اگر حوادث كنترل نشده اي موجب قطع آبیاري گردد ، بھ گیاه سریعاً صدمھ وارد مي شود . زیرا تو
ھا براي گرفتن آب و مواد غذائي بھ حجم نسبتاً كوچك خاك خیس شده محدود مي گردد . جوندگان لولھ ھاي 

فرعي پلي اتیلن را مي جوند براي رفع این مشكل و كنترل جوندگان ، بایستي از لولھ ھاي فرعي از جنس پي 
 وي سي استفاده كرد . 

 
رست كار نكردن سیستم تصفیھ ، مقداري مواد زاید وارد آب مي شود . با شكستن خط لولھ انتقال آب اصلي یا د

با بروز این گونھ حوادث ، تعداد زیادي از قطره چگانھا دچار گرفتگي مي شوند كھ بایستي تعمیر یا تعویض 
 گردند . 

 ) معرفي سیستم آبیاري قطره اي  ۱
ز گذشتن از دستگاه كنترل مركزي ( در در این روش آبیاري ، آب با فشار كم (حدود یك اتمسفر ) پس ا

صورت نیاز توام با كود محلول ) بوسیلھ لولھ ھائي كھ در سطح زمین پخش شده ، پس از عبور از قطره 
چكانھا یي كھ در محل ھاي مناسب در مجاورت گیاه قرار داده شده اند ، بصورت قطره قطره و بطور ممتد بھ 

 .  اندازه نیاز گیاه بھ خاك داده میشود

 واحد كنترل مركزي  ۱ـ  ۱
از دستگاھھائي تشكیل شده كھ آب پمپاژ شده را پس از تصفیھ و افزایش كود ( در صورت لزوم ) و با كنترل 

 دقیق میزان دبي جریان و تنظیم فشار وارد لولھ اصلي شبكھ آبیاري قطره اي مي نماید .

 ـ دبي سنج  ۹ـ پمپ  ۱

 
 ولھ اصلي ـ ل ۱۰ـ پایھ شیر تنظیم فشار  ۲

 
 ـ شیرھاي قطعات ( اتوماتیك یا دستي )  ۱۱ـ شیرتخلیھ ھوا  ۳

 
 ـ لولھ نیمھ اصلي  ۱۲ـ شیر كنترل  ٤

 
 ـ لولھ ھاي لترال  ۱۳ـ تانك كود یا دستگاه تزریق كود  ٥



 
 ـ بست ابتدائي  ۱٤ـ شیر لولھ اصلي  ٦

 
 ـ شیرھاي شستشو دھنده  ۱٥ـ فشار سنج  ۷

 
 نترل ـ واحد ك ۱٦ـ صافي  ۸

 

وسائل بكار رفتھ در دستگاه كنترل مركزي عبارتند از 
 : 

 الف ـ انواع صافي ھاي آب : صافي توري ، صافي سیكلوني ، صلفي شن

ب ـ انواع وسا یل ا ندازه گیري میزان جریان ، شیرھاي خودكار كنترل حجمي ، كنتور آب ، شیرھاي خودكار 
ھاي مدرن آبیاري وسا ئل بصورت كا مپیوتري جھت كنترل و كنترل زما ني ، شیرھاي یكطرفھ و در سیستم 

 قطع و وصل شیرھاي آب قطعات آبیاري بصورت اتوما تیك و با برنامھ ریزي كامپیوتر ي 

 ج ـ دستگاه تنظیم كننده فشار 

 د ـ شیر تخلیھ ھوا 

 ه ـ دستگاه تزریق كننده : تانك كود ، جھت مصرف كود 

  

 ھاي نیمھ اصلي  لولھ ھاي اصلي و لولھ ۲ـ  ۱
یا آزبست مي باشند ، لولھ اصلي آبرا از دستگاه كنترل  P . V . Cاین لولھ ھا معموالً از جنس پلي اتیلن یا 

 مركزي بھ لولھ ھاي نیمھ اصلي مي رساند ( این لولھ ھا در عمق مناسب در خاك قرار داده مي شوند ) .

 لولھ ھاي رابط  ۳ـ  ۱
میباشد كھ در عمق مناسبي از خاك قرار گرفتھ  P . V . Cاز پلي اتیلن و بندرت از   جنس این لولھ ھا معموالً 

و آب را از لولھ ھاي نیمھ اصلي ( یا اصلي ) گرفتھ و در لولھ ھاي فرعي كھ در سطح خاك و در امتداد 
 ردیفھاي كشت قرار دارند پخش میكند . 

 لولھ ھاي فرعي یا لترالھا  ٤ـ  ۱
 پلي اتیلن نرم بوده كھ قطره چكا نھا در محلھاي مناسبي روي آن نصب مي گردد . این لولھ ھا از جنس 



 قطره چكانھا  ٥ـ  ۱
روي لولھ ھاي فرعي نصب شده اند . نقش اصلي قطره چكا نھا شكستن فشار آب داخل لولھ فرعي و ریزش آن 

 بصورت قطره قطره روي خاك مي باشد .

 لولھ ھاي فرعي قطره چكا ني  ٦ـ  ۱
بعضي مواقع نقش لولھ ھاي فرعي و قطره چكانھا در ھم ادغام شده و در حقیقت لولھ ھاي فرعي با در 

سوراخھا ئیكھ در آن تعبیھ مي شود و یا از ماده متخلخلي كھ ساختھ مي شود نقش قطره چكانھا را نیز ایفاء 
 میكند .

 بست ابتدا ئي و انتھا ئي  ۷ـ  ۱
ني مي باشد كھ لولھ فرعي را بھ لولھ رابط وصل مي كند و بست انتھائي بست ابتدا ئي نوعي اتصال پلي اتیل

 انتھاي لولھ را مي بندد .

 اتصا الت  ۸ـ  ۱
 لولھ ھاي پلي ا تیلن بوسیلھ جوش و یا اتصا الت مخصوص بھم متصل میگردد .

 فشار شكن  ۹ـ ۱
داده میشود . فشار شكن داراي وسیلھ اي است كھ در صورت نیاز براي كاھش فشار آب در میسر جریان قرار 

مكانیسم مخصوصي است كھ افزایش فشار آب بیش از حد مجاز در ورودي خود را كاھش میدھد ، بطوریكھ 
 بعد از فشار شكن فشار آب ھمیشھ ثابت مي ماند . 

 
 انواع آرایش قطره چكانھا و سطح خیس شده  ۲ب ـ 

 
ردد بلكھ درصدي از آن خیس مي شود كھ آنرا سطح در روش آبیاري قطره اي تمام سطح زمین مرطوب نمیگ

) ، تعداد  A Wبھ سطح خیس شده توسط ھر نقطھ ریزش آب (  PW) مي نامند . مقدار  P Wخیس شده ( 
 نقاط ریزش و آرایش نقاط بستگي دارد .

 
 تعداد نقاط ریزش و انواع آرایش قطره چكانھا در روي لولھ ھاي فرعي 

 
زش آب ( تعداد قطره چكانھا ) بیشتر باشد و قطره چكانھا با آرایش مطلوبتري بطور كلي ھر چھ نقاط ری

) ) بیشتر بوده ولي سیستم گرانتر خواھد بود . براي اقتصادي  P Wاستقرار داده شوند سطح خیس شده ( 
چند  بودن طرح مي توان بجاي استفاده از قطره چكانھاي ساده ( داراي یك نقطھ ریزش آب ) از قطره چكانھاي

 شاخھ ( داراي چندین نقطھ خروج آب ) استفاده كرد . 
 

در اینجا پنج نوع استقرار قطره چكان كھ تاكنون معمول بوده و بیشتر مورد استفاده قرار میگردد توصیھ 
 میگردد : 

 
 ـ آرایش مستقیم یك ردیفھ 

 
قطره چكانھا با فواصل (  در این نوع استقرار براي ھر ردیف كاشت یك ردیف لولھ فرعي اختصاص یافتھ و



معموالً مساوي ) روي آن قرار میگیرند . حاصل كار ایجاد یك نوار مرطوب ( نسبتاً ھمگن ) در طول ردیف 
 كشت خواھد بود . 

 
این روش آرایش یك آرایش ساده اي است كھ كار گذاري آن براحتي انجام میگیرد . مخصوصاً اگر از قطره 

لولھ ھاي فرعي قطره چكاني استفاده سود ، مي توان آنرا براحتي نصب و و یا از  Aچكانھاي داخل خط 
بسھولت جمع آوري نمود . بطور كلي این آرایش در كشت ھاي ردیفي گیاھان یكسالھ كھ در آن نیاز بھ ایجاد 

نوار مرطوب در طول ردیف كشت است مناسب و قابل توصیھ مي باشد . در باغات با فاصلھ كشت زیاد 
ر روي ردیف ، امكان عدم استفاده ریشھ از نوار مرطوب شده در فاصلھ بین درختان روي ردیف درختان د

 متراین آرایش توصیھ نمي شود .  ٦وجود دارد ، بنابراین در فاصلھ كاشت درختان ( در روي ردیف ) بیش از 
 

نھاي چند شاخھ اي در در این حالت استفاده از روشھاي آرایشي لوپ ( حلقھ اي ) با استفاده از قطره چكا
 اطراف درخت مورد توصیھ است .

 
 ـ آرایش مستقیم دو ردیفي 

 
این آرایش در باغات میوه مسن ، مخصوصاً موقعیكھ نوع درختان كشت شده داراي زیشھ ھاي توسعھ یافتھ و 

ف لولھ پراكنده اي است توصیھ میگردد . در این روش آرایش قطره چكان چنانكھ مشاھده میگردد از دو ردی
 فرعي و در دو طرف ردیف كاشت استفاده مي شود . 

 
 P Wبراي كسب حداكثر سطح خیس شده فاصلھ لولھ طرفین ردیف كشت بایستي تا حدي زیاد باشد كھ میزان 

 % نشود .  ۱۰۰براي فاصلھ قطره چكانھاي مورد نظر كمتر از 
 

 ـ آرایش قطره چكانھاي چند شاخھ اي 
 

ردیف از كاشت درختان فقط یك لولھ فرعي بكار مي رود ولي بجاي استفاده از قطره در این آرایش براي ھر 
 چكان ساده ( با یك خروجي آب ) از قطره چكان با چندین خروجي آب استفاده میشود . 

 
شاخھ خروجي است بكار رود و یا دو عدد قطره  ٦ممكن است براي ھر درخت یك عدد قطره چكان كھ داراي 

ھ خروجي و یا سھ عدد قطره چكان ھر كدام با دو شاخھ خروجي مورد استفاده قرار گیرد بھر شاخ ٤چكان با 
حال تعداد قطره چكانھا و ھمچنین تعداد شاخھ ھا قابل تغییراند در این آرایش بایستي سعي شود نقاط ریزش در 

وسیلھ حداكثر سطح خیس بیشترین فاصلھ ممكن كھ سطح خشكي در بینشان ایجاد نگردد قرار داده شود تا یدین
شده بدست آید . در مقایسھ با استقرار لولھ فرعي دو ردیفھ این آرایش ارزانتر مي باشد ولي اشكال عمده آن 

 ثابت كردن نقاط ریزش و مشكلبودن نصب ، جمع آوري و نگھداري این نوع آرایش است . 

 آرایش قطره چكانھا بصورت زیگزاك 
یف یك عدد لولھ فرعي قرار داده مي شود ولي در كنار درخت ، لولھ دور زده در این نوع آرایش براي ھر رد

 و بھ میسر خود ادامھ میدھد . قطره چكانھا معموالً فقط در اطراف درخت استقرار مي یابد . 
 

این نوع استقرار بدلیل مشكالتي كھ در نصب و ھمچنین جمع آوري و نگھداري لولھ ھاي فرعي ایجاد مي 
 از سایر روشھا كاربرد دارد . نماید كمتر

 

 آبیاری بارانی
در آبیاری بھ روش بارانی ،آب با فشار در داخل یک شبکھ لولھ کشی شده جریان پیدا کرده و سپس از 

خروجی ھایی کھ روی این شبکھ تعبیھ شده و آبپاش نامیده می شوند خارج می شود. ساختمان آب پاشھا طوری 
آن خارج می شود بصورت قطرات ریز و درشت درآمده و مشابھ باران در است کھ ھنگامی کھ با فشاراز 



سطح مزرعھ ریختھ می شود.بھ ھمین دلیل اِن سیستم آبیاری بھ روش بارانی نامیده می شود.گرچھ روش 
بارانی اساسا برای آبیاری مزارع و باغات ابداع گردید اما از این روش برای اھداف دیگر ھم استفاده می شود 

 ھمترین آنھا عبارتند از:کھ م

  

Error!

 

ساختمان آب پاشھا طوری است کھ ھنگامی کھ با فشاراز آن خارج می شود بصورت قطرات ریز و درشت 
 و مشابھ باران در سطح مزرعھ ریختھ می شود.درآمده 

 
 پخش کودھای مایع در سطح مزرعھ

 
 برای دفع پساب حاصلھ از تصفیھ خانھ ھای فاضالب در سطح اراضی

 
 برای آبپاشی روی گیاه بھ منظور حفاظت آنھا در مقابل سرما و یخبندان

 
 برای تعِوق انداختن زمان تشکیل غنچھ و گل 

 
 طح خاک و جلوگیری از فرسایش بادیبرای مرطوب کردن س

 
 برای کمک بھ جوانھ زدن بذرھا

 
 برای کنترل محیط وخنک کردن خاک وگیاه و ھوای اطراف آن



  

 

آبیاری بھ روش بارانی ،آب با فشار در داخل یک شبکھ لولھ کشی شده جریان پیدا کرده و سپس از  در
 خروجی ھایی کھ روی این شبکھ تعبیھ شده و آبپاش نامیده می شوند خارج می شود.

  

 سیستم ھای آبیاری بارانی می توان بھ انواع :

 ) Portableجابجا شونده(
 

 )Semi-Portableنیمھ جابجا شونده (
 

 )Semi-permanentنیمھ ثابت (ُ 
 

 )Permanentثابت(
 

 )Set Moveمجموعھ متحرک (
 

 )Solid Setمجموعھ ثابت (
 

 )Continues Moveمجموعھ متحرک دائم (
 

 طبقھ بندی می کنند. 


	Uسيستمهای آبياری تحت فشار( قطره اي و بارانی ) U
	انواع سيستم هاي قطره اي
	آبياري دريپ :
	آبياري زير بستري :
	آبياري فواره اي ( بابلر ) :
	آبياري اسپري :
	طرز كار كلي سيستم قطره اي :
	محاسن آبيار ي قطره اي :
	عمليات زراعي آسانتر :
	به كارگيري آب شور :
	معايب آبياري قطره اي :
	گرفتگي :
	يكنواختي :
	شرايط خاك :
	تجمع نمك :
	خطرات :

	1 ) معرفي سيستم آبياري قطره اي
	1 ـ 1 واحد كنترل مركزي
	1 ـ پمپ 9 ـ دبي سنج
	2 ـ پايه شير تنظيم فشار 10 ـ لوله اصلي
	3 ـ شيرتخليه هوا 11 ـ شيرهاي قطعات ( اتوماتيك يا دستي )
	4 ـ شير كنترل 12 ـ لوله نيمه اصلي
	5 ـ تانك كود يا دستگاه تزريق كود 13 ـ لوله هاي لترال
	6 ـ شير لوله اصلي 14 ـ بست ابتدائي
	7 ـ فشار سنج 15 ـ شيرهاي شستشو دهنده
	8 ـ صافي 16 ـ واحد كنترل

	وسائل بكار رفته در دستگاه كنترل مركزي عبارتند از :
	1 ـ 2 لوله هاي اصلي و لوله هاي نيمه اصلي
	1 ـ 3 لوله هاي رابط
	1 ـ 4 لوله هاي فرعي يا لترالها
	1 ـ 5 قطره چكانها
	1 ـ 6 لوله هاي فرعي قطره چكا ني
	1 ـ 7 بست ابتدا ئي و انتها ئي
	1 ـ 8 اتصا لات
	1 ـ9 فشار شكن
	آرايش قطره چكانها بصورت زيگزاك
	آبياری بارانی
	سيستم های آبياری بارانی می توان به انواع :


