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  چکیده:

غذاي  85زایی، تأمین %اشتغال 25% تولید ناخالص ملی، 18ي ماست. بطوریکه %هاي جامعهبخشترین کشاورزي یکی از مهم

باشد. پس رشد و توسعه در دار میمواد اولیه مورد استفاده در صنعت را عهده 90کردن %صادرات غیر نفتی و فراهم 25جامعه، %

ست. یکی از مسایل بسیار مهم در زمینه توسعه کشاورزي ساز پیشرفت اقتصادي، اجتماعی و صنعتی کشور ااین بخش زمینه

گیرد پس استفاده درست از منابع آب است. به دلیل اینکه اکثر هدررفت منابع آب در بخش کشاورزي در مزارع و باغات صورت می

هاي بوط به سیستمهاي مختلف آبیاري بیشترین بازده مرهاي سنتی آبیاري پرداخت. از میان شیوهباید به سمت اصالح شیوه

هاي آبیاري تحت فشار پرداخته و سپس به معرفی در این پژوهش ابتدا به بیان اهمیت بکارگیري شیوه باشد.اي میآبیاري قطره

ها را معرفی کرده و مزایا و معایب آبیاري چکانپردازیم. پس از آن انواع آرایش قطرهاي و اجزاي آن میهاي قطرهانواع سیستم

اي در ایران پرداخته و درپایان پیشنهاداتی در این زمینه بیان شماریم. در ادامه به روند تولید تجهیزات آبیاري قطرهرا برمی ايقطره

  خواهیم کرد.

  :مقدمه

درصد کل آبی  3گیرد که بیش از استحصال شده و در دسترس ما قرار میآب میلیارد متر مکعب  90حدود  در ایران هر ساله 

موقعیت استراتژیک و اقلیمی یکی از کشورهاي بی نظیر  کشور ایران از نظرهمچنین  گردد .سطح جهان استحصال می است که در

از شرق تا غرب داراي آب و هواي متغیر با  کیلومتر مربع از شمال تا جنوب و 1648000با وسعتی برابر  که در کره زمین است

ست که ایران از نظر آب و خاك کشوري ثروتمند است . اما اراضی زیر کشت آبی اقلیم هاي متفاوت است. مفهوم این ارقام آن ا

در حالیکه ار اضی مستعد کشور براي  .درصد کل مساحت کشور است 5میلیون هکتار یعنی کمتر از  5/7کشور ایران حدود 

درصد کل مساحت کشور را زیر کشت  30تا  20عبارتی می توان بین ه ب است. میلیون هکتار بر آورد شده 50تا  30کشاورزي بین 

  باشد.هاي مهم در رسیدن به این هدف استفاده مناسب از منابع آب موجود مییکی از گام .دادقرار

میلیارد متر مکعب آن در بخش کشاورزي مصرف  83شود حدود استحصال می در ایران میلیارد متر مکعب آب که هر ساله 88از 

درصد  90تا  70تلفات اصلی عمدتاً در داخل مزرعه است که  رود .ارد متر مکعب آن به هدر میمیلی 63شود که متاسفانه می
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درصد است ، یعنی در  95اي تا درصد و راندمان آبیاري قطره 70 راندمان آبیاري بارانی تا در حالیکه شود .تلفات آب را شامل می

 راندمان . این در صورتی است کهشوددرصد آب تلف می 5قطره اي تا درصد و در سیستم آبیاري  30سیستم آبیاري بارانی تا 

کند و در وضعیت سنتی که درصد تجاوز نمی 50هاي گزاف و تسطیح اراضی از آبیاري مزارع به روش سطحی حتی با انجام هزینه

ن معنی است که اگر از روشهاي باشد . این بدیدرصد می 35شود حتی کمتر از اکثر اراضی کشور ما به همین ترتیب آبیاري می

رود و با احتساب آب تلف شده در کانالهاي انتقال درصد آب مزارع از بین می 65حدود اي استفاده نکنیم آبیاري بارانی و قطره

و به  کند . لذا با استفاده از سیستمهاي آبیاري تحت فشار می توان از تلفات آب جلوگیري کرددرصد تجاوز می 75میزان تلفات از 

  توان به یک توسعه پایدار اقتصادي ، اجتماعی دست یافت .یک رشد اقتصادي که بر اساس آن می

 نقاط در پراکنده و موردي بطور و نداشته طوالنی سابقه ایران در بارانی و ايقطره آبیاري از استفاده آمده عمل به تحقیقات حسب

 ،میناب و جیرف در ايقطره آبیاري تحقیقات .است گرفته صورت یآزمایش یا و پراکنده اقتصادي واحدهاي صورت به ایران مختلف

 پوشش تحت سطح ولی است گرفته صورت کشور مختلف نقاط در بارانی آبیاري و خوزستان در دار دریچه هايلوله با آبیاريسیستم 

درصد  2/1 حدود کشور آبیاري تحت اراضی کل به نسبت که نمایدنمی تجاوز هکتار هزار هشتاد از کشور سطح در ها آبیاري گونه این

  د.باشمی

 و آن رفتن هدر از جلوگیري و آب صحیح مصرف جهت در سازي فرهنگ و کشورمان در آب کمبود به توجه با که است ذکر شایان

 روزافزون پیشرفت با آتی هاي سال در که شود می بینی پیش کشور، داخل در ايقطره آبیاري سیستم قطعات تولید توان همچنین

  شود. استفاده آبیاري جهت سیستم این از .... و باغات ها، گلخانه مزارع، اکثر در کشاورزي، صنایع

 :آبیاري هاي سیستمانواع 

  سطحی آبیاري سیستم-1

 هايروش مانند شوداستفاده می ثقل طبیعی نیروي از آب، پخش براي آنها در که است هایی آبیاري انواع شامل سطحی هاي روش

  غیره. و سیالبی کرتی، نواري، اي، پشته جوي آبیاري

  فشار تحت آبیاري سیستم -2

 توان ها می روش این از .شود می وارد آب به که است خارجی نیروي مزرعه در آب توزیع عامل فشار تحت هاي آبیاريسیستم در

  .برد نام را اي قطره و بارانی آبیاري انواع

 زمینی زیر آبیاري سیستم -3

 زمین سطح از معینی عمق در) زمینی زیر آب سطح( ایستایی سطح آنها در که است عملیاتی شامل زمینی زیر آبیاري هاي روش

 قابل غیر هاي الیه که دارند کاربرد مناطقی در روشها این .نماید تامین را گیاه آبی نیاز بتواند آب اي مویینه صعود تا شود می کنترل

 زیر آبیاري با نباید را زمینی زیر آبیاري .باشد باال منطقه در ایستایی سطح اصوال یا و داشته وجود زمین سطح مجاورت در نفوذ

  .کرد اشتباه شود می ها ریشه توسعه منطقه وارد مستقیما آب تبخیر، از جلوگیري براي که سطحی
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  1اي قطره آبیاري سیستم معرفی

 کشاورزي بخش اهمیت دهنده نشان موضوع این و دارند برعهده غذایی مواد تامین در اساسی نقش کشاورزي هاي فرآورده امروزه

 فراوانی هاي زمینه و شده حاصل اقتصادي شکوفایی و رشد کشاورزي خدمات و کشاورزي بخش به توجه سایه در و باشد می

 .باشند می گذاري سرمایه و توجه نیازمند و نمانده بهره بی نیز آن مختلف روشهاي و آبیاري رهگذر، این از یابند می گسترش

 ایناست.  یافته گسترش سرعت به کشورها اکثر در و گردیده ابداع آبیاري زمینه در جدیدي و متعدد هايروش اخیر هاي سال در

 و کم انسانی نیروي به نیاز زمین، سطح در آب اندك پخش به منجر کاربردي شرایط یا تجهیزات و سیستم در تفاوت وجود با هاروش

 همین به است، گرفته صورت پالستیک صنایع توسعه و رشد همراه به ها روش این توسعه. شودمی موجود، آب از مناسب استفاده

 در آن کمبود و آب به نیاز وجود این با اما .اند داده اختصاص خود به را توسعه این از بیشتري سهم صنعتی پیشرفته کشورهاي دلیل

 .است شده توسعه حال در کشورهاي در آبیاري مدرن هاي روش توسعه عامل مرطوب نیمه و خشک اقلیمهاي

 شناخت جهت .شودمی منتقل درخت یا گیاه مجاورت به لوله طریق از نیاز مورد آب که باشد می ها روش این از یکی اي قطره آبیاري

 فراهم کشاورز براي را امکان این ايقطره آبیاري کلی بطور .شد خواهد اشاره آن معایب و مزایا به ادامه در سیستم این کاربردي نتایج

 بکار را خاصی امکانات و شرایط گیاه نوع هر نیازهاي حسب بر نیز و کند برداشت بیشتري محصول کمتر هزینه صرف با تا آوردمی

 .برد

 گیاه نزدیک در آرامی به ساعت در لیتر 10 تا 1 حدود و کم مقدار به آب هاآن در که شودمی گفته روشهایی کلیه به ايقطره آبیاري

 مزرعه در اي لوله سیستم یک در آب اي قطره آبیاري در .اند نامیده کم حجم با آبیاري را روشها این دلیل همین به شود،می ریخته

 از یکی نیز قطرهاي آبیاري روش بنابراین .باشد می صفر به نزدیک چکانها قطره از خروج هنگام در آب فشار که شودمی توزیع

   .است کم بسیار آب فشار آن در که آید می حساب به فشار تحت آبیاري روشهاي

  انواع سیستم هاي قطره اي:

  ثقلی:  آبیاري قطره اي -1

 وموجود در مزرعه انجام میپذیرد. آبیاري قطره اي ثقلی روش جدیدي است که در آن آبیاري قطره اي با استفاده از فشار آب 

 د. در سیستم آبیاري قطره اي ثقلیانرژي مورد نیاز سیستم از اختالف ارتفاع سطح آب در ابتدا و انتهاي مزرعه به دست می ای

 امین انرژي مورد نیاز استفاده بهضمن آبگیري از شبکه کانالها و چاههاي مزرعه، از انرژي موجود در سیستم مذکور به منظور ت

  رژي اضافی (ایستگاه پمپاژ) خودداري می گردد.عمل آمده و از بکارگیري ان

تامین کرد و بدین ترتیب از   ل و یا انهار آبرسان واز شیب در کانال انتقا می توانرا سیستم مقدار کلی انرژي مورد نیاز این  

در قطعه بندي  هرگونه پمپاژ اضافی اجتناب نمود. جانمایی این سیستم و طراحی آن مطابق مشخصات زمین بسیار مهم بوده و

شبکه و آرایش لوله ها تاثیر اصلی دارد. لوله هاي مورد استفاده با توجه به فشار کار پائین با سیستمهاي موجود متفاوت بوده و می 

درصد قابل تامین است. استفاده از  85توان از لوله هاي با ضخامت کم استفاده نمود. در این روش یکنواختی توزیع آب تا حدود 

                                                             
١Drip irrigation  
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فیلتر آب و کوددهی مخصوص نیز با توجه به شرایط کار قابل طراحی است. ضمنا بعلت فراخ بودن روزنه ها در این سیستم سیستم 

  حساسیت قطر چکانها در مقابل مواد معلق و رسوب کاهش می یابد.

  اي معمولی آبیاري می باشد. این سیستم از نظر اقتصادي بسیار مقرون به صرفه و از نظر بهره برداري زارع آسان و نزدیک به روشه

با حذف ایستگاه پمپاژ، ضمن حذف هزینه هاي مربوطه، هزینه هاي جاري تامین انرژي و بهره برداري و نگهداري ایستگاه پمپاژ 

حذف می گردد با طراحی مناسب لوله هاي انتقال و آبرسان و لوله هاي فرعی در هزینه هاي ثابت اولیه صرفه جویی قابل مالحظه 

  بعمل می آید. اي

متر می  0/5مبانی اصلی عملکرد این سیستم بر تقلیل فشار مورد نیاز قطره چکان قرار دارد و فشار کارکرد قطره چکان در حدود 

باشد و بدین لحاظ کل شبکه با فشار کم قابل طراحی است. در تحقق موارد فوق الذکر، با ساخت لوازم و تجهیزات مورد نیاز روش 

  در باغات پسته به صورت نمونه اجرا گردیده و نتایج مطلوبی به دست آمده است. آبیاري مذکور

  آبیاري دریپ : -2

پخش آهسته آب برسطح خاك به صورت قطرات مجزا یا پیوسته ، یا جریانهاي باریک از حفره هاي ریز آبیاري دریپ نام دارد . در 

  دف یکدیگر به کار می روند .بیشتر موارد آبیاري دریپ و آبیاري تریکل ( قطره اي ) مترا

  آبیاري زیر بستري :  -3

پخش آهسته آب در زیر سطح خاك از قطره چکانهایی با دبی در حدود آبیاري دریپ ، آبیاري زیر بستر نام دارد . این روش با 

نباید اشتباه گرفته آبیاري زیر زمینی متداول که در آن ناحیه ریشه گیاه با کنترل سطح ایستابی آبیاري می شود متفاوت است و 

  شود .

  آبیاري فواره اي ( بابلر ) : -4

پخش آب بر سطح خاك به صورت جریان باریک یا فواره از سوراخی با دبی بیشتر از آبدهی آبیاري دریپ یا زیر بستري آما معموالً 

از سرعت نفوذ نهایی خاك بیشتر گالن بر دقیقه ، آبیاري فواره اي نا میده می شود . دبی قطره چکان در این آبیاري  1کمتر از 

  است و ایجاد یک حوضچه براي نگهداري یا کنترل پخش آب ضروري می باشد .

  آبیاري اسپري :  -5

پخش آب بوسیله یک اسپري یا مه پاش کوچک بر سطح خاك به آبیاري اسپري معروف است . در این روش هوا در پخش آب 

  دریپ ، فواره اي و زیر بستري ، خاك عامل اصلی محسوب می گردد .  نقش اساسی را بعهده دارد در حالیکه در روشهاي

  :اي قطره آبیاري سیستم اجزاي

 :از عبارتند اي قطره آبیاري سیستم اصلی اجزاي

 اصلی هاي لوله -

 جانبی هاي لوله -
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 )درپیر گسیلنده،(ها چکان قطره -

 آبگیر تأسیسات -

 فشار کننده تنظیم هاي دستگاه -

 آب تصفیه هاي دستگاه -

 :از عبارتند اي قطره آبیاري شبکه فرعی اجزاي

 سنج فشار -

 سنج دما -

 دبی گیري اندازه هاي دستگاه -

 کود تانک -

 دور راه از کنترل و خودکار ادوات -

 اساس بر چکان قطره عملکرد .رساند می گیاه به مستقیما را آب که باشد می اي قطره آبیاري سیستم جزء آخرین چکان قطره

 مشخص فشار با را آب چکان قطره مجموع در و باشد تواند می پیوسته فوران و پیوسته کوچک فوران یا جت اي، قطره آن، ساختار

 را فورانی گسیلنده یک سیستم فشار آوردن پایین با و سازد می خارج

 .کرد تبدیل اي قطره گسیلنده به توان می

به نمایش  1 شکل اي درطرح یک مزرعه تحت پوشش آبیاري قطره

 آبگیر تأسیساتدرآمده است. مشخص است که آب پس از پمپاژ توسط 

در  فشار کننده تنظیم هاي دستگاهو  آب تصفیه هاي دستگاه و عبور از

سپس وارد خطوط فرعی شده و از قطره  و بدیاخطوط اصلی جریان می

وجود خطوط لوله فرعی به این علت است که  گردد.ها خارج میچکان

بتوانیم آب را از یک لوله اصلی براي محصوالت مختلف کشاورزي با 

 دبی متفاوت و میزان مختلف کود و مواد معدنی انتقال دهیم. 

  

  لوله بندي طبقه

 :شود می انجام زیر موارد اساس بر اي قطره آبیاري سیستم در مناسب هاي لوله براي بندي طبقه

 تحمل قابل فشار -

 جنس و خارجی قطر -

 ايیک مزرعه تحت پوشش آبیاري قطره نمایش - 1 شکل
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 نوع همچنین و کشت زیر زمین مقدار به بنا آب فشار مقدار و مصرف نوع اساس بر استفاده مورد جانبی هاي لوله که معنی بدین

 اتیلن پلی از استفاده همچنین پایین فشار یا باال فشار و زیاد یا کم قطر با هاي لوله انواع از ترتیب بدین .گرددمی تعیین محصول

 و لوله تحمل قابل فشار  اساس بر ها لوله بندي طبقه بنابراین .شود می گرفته بهره مختلف کاربردهاي حسب بر سنگین یا سبک

  .گردد می انجام آن جنس

  :انواع آرایش قطره چکانها و سطح خیس شده

) PWدرصدي از آن خیس می شود که آنرا سطح خیس شده (گردد بلکه اي تمام سطح زمین مرطوب نمیدر روش آبیاري قطره 

تري استقرار داده مطلوب بطور کلی هر چه نقاط ریزش آب ( تعداد قطره چکانها ) بیشتر باشد و قطره چکانها با آرایش نامند .می

توان بجاي استفاده از ) بیشتر بوده ولی سیستم گرانتر خواهد بود . براي اقتصادي بودن طرح می  P Wشوند سطح خیس شده ( 

  قطره چکانهاي ساده ( داراي یک نقطه ریزش آب ) از قطره چکانهاي چند شاخه ( داراي چندین نقطه خروج آب ) استفاده کرد . 

  گردد : گردد توصیه میو بیشتر مورد استفاده قرار می باشدمینوع استقرار قطره چکان که معمول  چهاردر اینجا 

  

   :ک ردیفهآرایش مستقیم ی -1

در این نوع استقرار براي هر ردیف کاشت یک ردیف لوله فرعی اختصاص یافته و قطره چکانها با فواصل ( معموالً مساوي ) روي آن 

قرار میگیرند . حاصل کار ایجاد یک نوار مرطوب ( نسبتاً همگن ) 

  در طول ردیف کشت خواهد بود .

یک  نشان داده شده است 2 شکلهمانطور که در  این روش آرایش

آرایش ساده اي است که کار گذاري آن براحتی انجام میگیرد . 

هاي داخل لوله هاي فرعی قطره چکانی مخصوصاً اگر از قطره چکان

ود ، می توان آنرا براحتی نصب و بسهولت جمع آوري شاستفاده 

نمود . بطور کلی این آرایش در کشت هاي ردیفی گیاهان یکساله 

که در آن نیاز به ایجاد نوار مرطوب در طول ردیف کشت است 

 مناسب و قابل توصیه می باشد . در باغات با فاصله کشت زیاد

درختان در روي ردیف ، امکان عدم استفاده ریشه از نوار مرطوب 

شده در فاصله بین درختان روي ردیف وجود دارد ، بنابراین در 

  متراین آرایش توصیه نمی شود . 6 فاصله کاشت درختان ( در روي ردیف ) بیش از

   

  :آرایش مستقیم دو ردیفی  -2

اي است هاي توسعه یافته و پراکندهیشهراین آرایش در باغات میوه مسن ، مخصوصاً موقعیکه نوع درختان کشت شده داراي  

توصیه میگردد . در این روش آرایش قطره چکان چنانکه مشاهده میگردد از دو ردیف لوله فرعی و در دو طرف ردیف کاشت 

  شود .استفاده می

 آرایش یک ردیفهنمایش  - 2 شکل
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   :آرایش قطره چکانها بصورت زیگزاك -3

براي هر ردیف یک عدد لوله فرعی  3 شکلمطابق با  در این نوع آرایش

قرار داده می شود ولی در کنار درخت ، لوله دور زده و به میسر خود 

ر اطراف درخت استقرار می ادامه میدهد . قطره چکانها معموالً فقط د

ی که در نصب و همچنین جمع این نوع استقرار بدلیل مشکالتیابد . 

آوري و نگهداري لوله هاي فرعی ایجاد می نماید کمتر از سایر روشها 

  کاربرد دارد .

   :آرایش قطره چکانهاي چند شاخه اي -4

فرعی بکار می رود ولی بجاي استفاده از قطره چکان ساده ( با یک در این آرایش براي هر ردیف از کاشت درختان فقط یک لوله 

خروجی آب ) از قطره چکان با چندین خروجی آب استفاده میشود . در مقایسه با استقرار لوله فرعی دو ردیفه این آرایش ارزانتر 

بودن  می باشد ولی اشکال عمده آن ثابت کردن نقاط ریزش و مشکل

   ري این نوع آرایش است .نصب ، جمع آوري و نگهدا

  حلقوي: قطره چکانها بصورتآرایش -5

این نوع آرایش بسیار شبیه به سیستم آرایش یک ردیفه است. یعنی 

رود ولی یک لوله فرعی بکار می 4 شکلمطابق  براي هر ردیف کاشت

نوع آرایش بصورت حلقوي است . این آرایش از نوع دو ردیفه بسیار 

براي درختان آن است.باشد ولی داراي کارایی مشابه با تر میکم هزینه

   کاربرد دارد.هاي گسترده دارند سال که ریشهکهن

  :اي قطره آبیاري سیستم کاربرد و معایب مزایا

:اي قطره آبیاري سیستم مزایاي

  .دهد می افزایش را آب مصرف کارآیی اي قطره آبیاري روش کاربرد -1

 .است کم بسیار آب تبخیر مقدار خاك، شده مرطوب سطح بودن جزئی دلیل به -2

 کنترل توان می را هرز هاي علف توسط آب مصرف بنابراین .شود می جلوگیري زمین سطح در آب شده جاري از روش این در -3

  .نمود

 به آب نفوذ از آبیاري، عمق بودن محدود و روزانه آبیاري دقیق مقدار تعیین و آب به گیاه روزانه نیاز بودن مشخص به توجه با -4

 .شود می جلوگیري ریشه توسعه منطقه از تر پائین اعماق

 .ندارد وجود گیاه هاي برگ شدن خیس از ناشی تلفات روش این در -5

 ها بصورت زیگزاكچکانآرایش قطره - 3 شکل

 ها بصورت حلقويچکانآرایش قطره - 4 شکل
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 .یابد می کاهش ها روش سایر به نسبت انسانی نیروي مقدار روش این در -6

 .دارد وجود آن هاي قسمت تمام براي دور راه از کنترل و سیستم نمودن خودکار امکان -7

 .دارد وجود روش این بوسیله سمپاشی امکان گیاهی هاي بیماري و آفات بروز صورت در -8

 .شود می داشته نگه مطلوب حد در خاك رطوبت روش این در -9

 .رساند گیاه به توان می آب همراه را کود اي قطره آبیاري در - 10

 .سازد می ممکن برداشت زمان در را داشت عملیات حتی شود، نمی برداشت عملیات مانع آنکه بر عالوه اي قطره آبیاري - 11

 ثابت هاي سیستم سایر با مقایسه در اي قطره آبیاري سیستم میوه، باغات نظیر شوند می کشت فاصله با که محصوالتی مورد در - 12

 .شود اجرا کمتري هزینه با تواند می زمینی زیر و

 .دارد ها هزینه سایر به نسبت کمتري نگهداري و تعمیر هزینه - 13

 .شود اي قطره آبیاري سیستم در آب پخش یکنواختی عدم موجب تواند نمی زمین بلندي و پستی و باد سرعت - 14

: اي قطره آبیاريسیستم  معایب

 .کرد آبیاري روش این با توان نمی شوند، می کشت متراکم صورت به که محصوالتی -1

 .شود می تمام گرانتر ها روش این با دارند فصلی بطور الترال هاي لوله انتقال به نیاز که سبزیجات مانند محصوالتی آبیاري -2

  دارد. وجود اي قطره آبیاري در چکان قطره هاي روزنه شدن بسته و شیمیایی مواد رسوب احتمال -3

. اگر مزرعه داراي شیب تندي پی اس آي )  20تا  3بیشتر قطره چکانها ي قطره اي داراي فشار سرویس پائینی هستند (  -4

درصد پیش بینی شده تغییر کرده و بعد از بستن آب ، قطره چکانهاي پائین  50آبیاري تا حدود ، دبی قطره چکان در خالل باشد

  تر همچنان به تخلیه آب ادامه می دهند . برخی گیاهان بیشتر و گیاهان دیگر کمتر آب دریافت می کنند.

قطره جکان نیز تجمع می یابد .  در خالل آبیاري قطره اي ، نمکها در زیر سطح خاك و پیرامون حجم خیس شده خاك با -5

خطر بالقوه اي براي گیاه فراهم می سازد زیرا بارانهاي سبک امالح را به ناحیه ریشه  انددر سطح خاك تجمع یافته یی کهنمکها

 5ا به اندازه گیاه منتقل می سازد . بنابراین ، وقتی بعد از دوره تجمع نمک باران می آید ، آبیاري بایستی طبق برنامه ادامه یابد ت

  سانتی متر باران وارد خاك شود و نمکها را از ناحیه ریشه گیاه خارج سازد .

اگر حوادث کنترل نشده اي موجب قطع آبیاري گردد ، به گیاه سریعاً صدمه وارد می شود . زیرا توان ریشه ها براي گرفتن آب  - 6

  دد .و مواد غذائی به حجم نسبتاً کوچک خاك خیس شده محدود می گر

جوندگان لوله هاي فرعی پلی اتیلن را می جوند براي رفع این مشکل و کنترل جوندگان ، بایستی از لوله هاي فرعی از جنس  -7

  پی وي سی استفاده کرد .
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با شکستن خط لوله انتقال آب اصلی یا درست کار نکردن سیستم تصفیه ، مقداري مواد زاید وارد آب می شود . با بروز این  -8

  گونه حوادث ، تعداد زیادي از قطره چگانها دچار گرفتگی می شوند که بایستی تعمیر یا تعویض گردند . 

  :استاندارد ارائه و بررسی

 :ملی استاندارد -1

 عبارتند اي قطره آبیاري سیستم قطعات ملی استاندارد کد)ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد موسسه( از شده اخذ اطالعات براساس

  :از

  اتیلن پلی جانبی هاي لوله و ها گسیلنده

DIN – 8074 
DIN – 8073  

 :المللی بین استاندارد -2

  :است زیر قرار به اي قطره آبیاري سیستم قطعات جهانی استانداردهاي

 1331 اتیلن پلی آبرسانی هاي لوله ویژگیهاي

  2178 اتیلن پلی آبرسانی هاي لوله برداري نمونه

 :جایگزین بررسی سیستم

 سیستم به توان می جایگزین کاالي نظر ازدارند.  کاربرد کشاورزي خدمات در نهایی محصول عنوان به اي قطره آبیاري سیستم

 اي، قطره آبیاري سیستم از برداري بهره نحوه و کاربردي نوع به توجه با اما .کرد اشاره سنتی هاي سیستم و بارانی فشار تحت آبیاري

 .باشد می مطرح سیستم آمدترین کار عنوان به سیستم این

 گیري، رسوب ها، گسیلنده اتصال مشکالت به توجه با اتیلنی، پلی هاي لوله جاي به آزبست هاي لوله کردن جانشین نظر از همچنین

 .باشد می تر مناسب اتیلن پلی هاي لوله از استفاده لوله، جداره با آب اصطکاك

 :استراتژیک اهمیت

 استفاده اهمیت .است شده تشکیل ... و فیلتر چکان، قطره اتیلن، پلی آبده هاي لوله ماننده مختلفی اجزاء از اي قطره آبیاري سیستم

 با .نیست پوشیده کسی بر آن از بهینه استفاده و آب اتالف از جلوگیري جهت آبی کشت زیر هاي زمین آبیاري براي سیستم این از

 سیستم که رسیم می نتیجه این به آن، اولیه مواد بودن دسترس در نیز و بوده آسان سیستم این قطعات تولید فرآیند اینکه به توجه

  .باشد نمی برخوردار زیادي استراتژیک اهمیت از اي قطره آبیاري
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 کشورهاي که گفت توان می بنابراین باشد، می  )LDPE،HDPE( اتیلن پلی آن اتصاالت و لوله اولیه ماده اینکه به توجه با البته

  .باشند می نیز آن اتصاالت و لوله کننده تولید خود اتیلن پلی کننده تولید

  : اي قطره آبیاري تجهیزات تولید روند بررسی

 انواع تولیدکننده واحدهاي   مورد در )رسانی اطالع و آمار دفتر -صنعتی توسعه معاونت( معادن و صنایع وزارت از شده اخذ اطالعات

  .است شده ارائه  1 جدول در اي قطره آبیاري تجهیزات و اتصاالت

 ايهاي تولیدکننده تجهیزات آبیاري قطرهواحد -1 جدول

 انواع تولید ظرفیت 1388تا پایان سال  باشد می مشخص )1(جدول از که همانطور

 میدانی تحقیقات اساس بر .باشد می تن 4221 اي قطره آبیاري تجهیزات و اتصاالت

 حاضر حال در بنابراین باشد، می صد در 70 صنعت این در تولید بهره شده انجام

  .شود می تولید کشور در اي قطره آبیاري تجهیزات و اتصاالت انواع تن 2955

 اي قطره آبیاري تجهیزات و اتصاالت انواع اجراي دست در هاي هم چنین طرح

 بینی پیشکه  است شده ارائه معادن و صنایع وزارت رسانی اطالع مرکز آمار مطابق

 20231 با برابر تولید ظرفیت بنابراین .برسند برداري بهره به 1391 سال تا شود می

 1391 سال در که شود می برآورد درصدي، 70 تولید بهره به توجه با .شد خواهد اي قطره آبیاري تجهیزات و اتصاالت انواع تن

  .شود خواهد تولید تن 14162 حدود

  نتیجه گیري:

 به توجه بادر ایران نیز  .است اي قطره آبیاري روش است، گسترش به رو مختلف کشورهاي در سرعت به که آبیاري جدید روشهاي از

 جهت آبیاري تحت فشار از استفاده با داشته لذا وجود کشور نقاط اقصا در آب کمبود همواره ،خاص خود اقلیمی و جغرافیایی شرایط

اي شرایط زمین نوع آبیاري قطره . در انتخابگرددمی جلوگیري خط لوله مسیر در آب رفتن هدر و اندازه از بیش مصرف از آبرسانی

ها نیز توسعه یافتگی ریشه گیاه با توجه چکانباشد. در انتخاب نوع آرایش قطرهصول مورد کشت بسیار حایز اهمیت میو نوع مح

بی براي به سن آن و فاصله تراکمی محصوالت نیز باید مد نظر قرار گیرد. با عنایت به مزایاي گسترده آبیاري تحت فشار وجود معای

هاي دیگر بایستی توجیه این سیستم همانند تمامی سیستم نیز پایانتواند از گسترش آن جلوگیري نماید. در این سیستم نمی

  اقتصادي داشته باشد تا مورد بهره برداري قرار گیرد.

  پیشنهادات:

 و آبی کشت زیر سطح مورد افزایش در دولت سیاستهاي و کشاورزي زمینه در خصوصی و دولتی بخش گذاري سرمایه به عنایت با

 14162 با برابر آینده در اي قطره آبیاري تجهیزات و اتصاالت انواع تولید توان اینکه به توجه باو  موجود امکانات از مناسب استفاده

 حدود 1391 سال پایان در که شود می بینی پیش است، شده برآورد سال در تن 15364 با برابر مصرفی پتانسیل و سال در تن

  (تن)ظرفیت  واحد نام  استان

  

  اصفهان

  15  رسولتائبی

  120  سیافپ

  

  تهران

  

  674  اتصالرانپلی

  3312  صدرچدنیت

  100  شیرازسازبارش  فارس

  4221  -  مجموع
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سیستم  تجهیزات و لوازم تولید به پرداختنلذا  .باشیم داشته کشور در اي قطره آبیاري تجهیزات و اتصاالت انواع کمبود تن 1000

  .باشد دیگري عامل تواند می خود صادرات امکان رابطه این در و داشته ضرورت اي قطره آبیاري

  منابع:

؛ سازمان صنایع کوچک صنعتی ایران؛ شرکت توسعه صنایع اي قطره آبیاري سیستمطرح  مقدماتی سنجی امکان مطالعات. 1

  .1387پتروشیمی؛ تیرماه 

  .آبیاري سیستم قطعات ملی استاندارد کد ؛ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد موسسه ؛ایران استاندارد . سازمان2
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