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مقدمه

را  کشــور  از  وســیعی  ســطح  کم آبــی  و  خشــکی 
دربرگرفتــه اســت. اقلیــم خشــک و شــکننده کشــور 
اهمیــت  اخیــر،  بلندمــدت  خشک ســالی های  وقــوع  و 
آب را به عنــوان مــاده ای حیاتــی بیــش از گذشــته بــر 
ــر همیــن اســاس یکــی  ــان ســاخته اســت. ب همــگان نمای
ــاری  ــات آب و آبی ــور موضوع ــائل کش ــی ترین مس از اساس
ــداری  ــاس پای ــر اس ــا ب ــر برنامه ریزی ه ــن اگ ــت. بنابرای اس
منابــع آب صــورت نگیــرد، در آینــده ای  نزدیــک کشــور بــا 

ــد. ــد ش ــه خواه ــی مواج ــکالت فراوان مش

ــای  ــاز دامداری ه ــورد نی ــه م ــده ای از علوف ــش عم بخ
ــن  ــود. ای ــن می ش ــه ای تأمی ــه و ذرت علوف ــور از یونج کش
ــد. در  ــادی دارن ــی نســبتاً زی ــه ای نیاز آب دو محصــول علوف
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شــرایط کم آبــی حاکــم بــر کشــور و وجــود شــرایط ســخت 
ــر  ــی کم ت ــاز آب ــا نی ــی ب ــردن گیاهان ــی، جایگزین ک اقلیم
ــن  ــای ای ــکی به ج ــرایط خش ــا ش ــر ب ــازگاری بیش ت و س
محصــوالت ضــروری اســت. بنابرایــن جایگزینــی ســورگوم 
از  یکــی  علوفــه ای،  و ذرت  یونجــه  به جــای  علوفــه ای 
ــی در کشــور  راهکارهــای کاهــش صدمــات ناشــی از کم آب
اســت. از طــرف دیگــر اســتفاده از آبیــاری قطــره ای نــواری 
می توانــد باعــث افزایــش بهــره وری مصــرف آب در کشــت 
ایــن گیــاه شــود. در ایــن دســتنامه روش آبیــاری قطــره ای 
نــواری و نــکات اجرایــی و مدیریتــی آن در گیــاه ســورگوم 

علوفــه ای معرفــی شــده اســت.

سورگوم علوفه ای

ــالت  ــواده غ ــان خان ــن گیاه ــی از مهم تری ســورگوم یک
ــاه  ــن گی ــی دارد. ای ــرف آب باالی ــی مص ــه کارآی ــت ک اس
ــه خشــکی و شــوری از ظرفیــت  ــاد ب به دلیــل مقاومــت زی

ــی برخــوردار اســت. تولیــد باالی

ســورگوم گیاهــی اســت کــه در مناطــق خشــک قــادر 
ــن  ــه رشــد و نمــو اســت. طــول دوره رشــد ســورگوم بی ب
110 تــا 130 روز اســت. آب مــورد نیــاز ســورگوم بســته بــه 
طــول دوره رشــد و پتانســیل تبخیــر منطقــه بیــن 4500 
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تــا 7500 مترمکعــب در هکتــار متغیــر اســت.

ــژه مناطــق  ــران بوی ــا شــرایط آب وهــوای ای ســورگوم ب
ــن  ــی دارد. ای ــازگاری خوب ــدل، س ــک و معت ــرم و خش گ
گیــاه در مقایســه بــا ذرت، سیســتم ریشــه ای افشــان خیلی 
وســیعی دارد کــه در حجــم زیــادی از خــاك نفــوذ کــرده 
ــه  ــد. شــکل 1 مزرع ــری را جــذب می کن ــت بیش ت و رطوب
ــوی و  ــه ق ــتم ریش ــکل 2 سیس ــورگوم و ش ــی س آزمایش

ــد. ــان می ده ــاه را نش ــن گی ــترده ای گس

شکل 1 – مزرعه آزمایشی سورگوم علوفه ای
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اغلــب  زیــادی دارد.  فتوســنتزی  قــدرت  ســورگوم 
ــی داشــته باشــند،  ــرای اینکــه رشــد خوب واریته هــای آن ب
نیــاز  ســانتی گراد  درجــه   21 از  بیش تــر  دمــای  بــه 
دارنــد. حداقــل حــرارت بــرای ســورگوم، 10 تــا 12 درجــه 
ــوص  ــرما بخص ــر س ــورگوم در براب ــت. س ــانتی گراد اس س
زمانــی کــه ســرما بــا رطوبــت همراه باشــد، بســیار حســاس 
ــه  ــود ب ــو خ ــد و نم ــاه در دوران رش ــن گی ــرا ای ــت؛ زی اس

ــاز دارد. ــادی نی ــور زی ــا و ن گرم

کشــت ســورگوم علوفــه ای و شــیرین در خاك های ضعیف 
مهم تریــن خصوصیــات  و فقیــر مقرون به صرفــه اســت. 
نامطلــوب ســورگوم، ســفت و ســخت شــدن خــاك به دلیــل 
ریشــه های گســترده و افشــان و جــذب زیــاد امــالح و 
ــت  ــکان برداش ــر ام ــرف دیگ ــت. از ط ــاك اس ــر خ عناص
ــاه  ــود گی ــبب می ش ــت س ــک دوره کش ــن در ی ــد چی چن
ــواد  ــورگوم م ــد. س ــرف کن ــاك را مص ــر خ ــام عناص تم
غذایــی خــاك بخصــوص نیتــرات را کاهــش می دهــد، 
به طوری کــه محصــول بعــدی بــا کمبــود ازت روبــه رو 
ــی  ــود عناصــر غذای ــری از کمب ــود. به منظــور جلوگی می ش
خــاك در کشــت های بعــدی، ضــروری اســت کــه عناصــر 
ــورت  ــت در ص ــی اس ــود. بدیه ــه ش ــاك اضاف ــه خ الزم ب
ــب  ــه نامناس ــاك و تغذی ــی خ ــر غذای ــدن عناص تأمین نش
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ــدی  ــول بع ــرد محص ــورگوم، عملک ــد از س ــت های بع کش
ــد. ــش یاب ــمگیری کاه ــور چش به ط

 خصوصیــات مورفولوژیکــی ســورگوم ایــن گیــاه را 
ــکی  ــه خش ــاوم ب ــی مق ــان زراع ــاخص گیاه ــوان ش به عن
معرفــی می کنــد. توانایــی ســورگوم از نظــر رشــد در 
ــر نامســاعد  ــان دیگ ــرای بســیاری از گیاه ــه ب ــی ک مناطق
اســت، باعــث شــده تــا بــه آن لقــب شــتر گیاهــان زراعــی 

ــود. داده ش

 مقاومــت ســورگوم بــه خشــکی به علــت سیســتم 
ــا  ــات برگ ه ــن خصوصی ــت. همچنی ــه اس ــترده ریش گس
ــری دارد.  ــرق کم ت ــه تع ــت ک ــه ای اس ــاقه آن به گون و س
ــذب آب دو  ــر ج ــورگوم از نظ ــه س ــتم ریش ــی سیس کارآی
ــدار  ــه مق ــرگ آن ب ــطح ب ــت و س ــه ذرت اس ــر ریش براب

اســت. ذرت  از  کم تــر  قابل مالحظــه ای 

ســورگوم بــا شــرایط آب وهوایــی ایــران بخصــوص 
ــی دارد.  مناطــق گــرم و خشــک و معتــدل ســازگاری خوب
کاشــت ســورگوم در مناطــق مرطــوب بــا اســتفاده از ارقــام 
ــخ کاشــت در  ــا رعایــت تاری مناســب و در مناطــق ســرد ب

ــت. ــر اس ــتان امکان پذی ــل تابس ــار و اوای ــر به اواخ

ــورگوم  ــد س ــان می ده ــا نش ــج پژوهش ه ــی نتای بررس
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ــام و  ــتفاده از ارق ــا اس ــران ب ــق ای ــر مناط ــه ای در اکث علوف
ــخ کاشــت قابل کشــت  ــت تاری ــای مناســب و رعای واریته ه
ــهد،  ــاهرود، مش ــن، ش ــرج، اراك، ورامی ــه ک ــت، ازجمل اس
نیشــابور، بیرجنــد، سیســتان و بلوچســتان، هرمــزگان، 
بوشــهر، کرمــان، یــزد، شــیراز، اصفهــان، خــرم آبــاد، 
کرمانشــاه، ارومیــه، میانــه، قزویــن، زنجــان، مغــان، گیــالن، 

ــمنان. ــاری و س ــرگان، س گ

  

شکل 2– سیستم ریشه افشان و گسترده در سورگوم
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مزایای سورگوم علوفه ای نسبت به ذرت علوفه ای

1- ســورگوم سیســتم ریشــه ای افشــان وســیع تری 
ــادی از  ــم زی ــتم در حج ــن سیس ــه ذرت دارد. ای ــبت ب نس
خــاك نفــوذ می کنــد و آب و مــواد غذایــی بیش تــری را از 

ــد. ــذب می کن ــاك ج خ

2- سورگوم نسبت به ذرت به آب کم تری نیاز دارد.

3- ســورگوم قــادر اســت در خشــکی شــدید رشــد خود 
را متوقــف و بــا شــروع آبیــاری، رشــد خــود را آغــاز کنــد.

ــه شــوری آب و  ــی نســبت ب 4- ســورگوم تحمــل خوب
ــی دارد. ــت غرقاب خــاك و حال

 5- ســورگوم در مقایســه بــا ذرت در مــدت زمــان 
کوتــاه ظرفیــت تولیــد بیش تــری دارد.

ــه  ــرگ ب ــبت ب ــا ذرت، نس ــه ب ــورگوم در مقایس 6- س
ــه  ــه علوف ــبت ب ــی نس ــن ویژگ ــری دارد. ای ــاقه بیش ت س

ذرت نوعــی مزیــت محســوب می شــود.

7- ســورگوم بهتریــن گیــاه بــرای کشــت در مناطــق بــا 
خــاك فقیــر و کم بــازده اســت.

8- سورگوم قدرت پنجه دهی باالیی دارد.

9- سـورگوم در هـر فصـل زراعـی امـکان برداشـت 2 تا 
4 چیـن علوفـه را دارد. این مزیت سـبب افزایـش عملکرد و 
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کاهـش هزینه هـای تولیـد آن نسـبت به ذرت می شـود.

10- علوفه سـورگوم به شـکل های مختلف قابل اسـتفاده 
اسـت و به ادوات پرهزینه ای وابسـته نیست.

11- ســورگوم در طــول فصــل، در زمان هــای مختلــف 
می رســد و رســیدن آن محــدود بــه انتهــای فصــل نیســت. 
بــه همیــن دلیــل علوفــه آن به صــورت ســیلو، علوفــه   تــر، 
ــت.  ــتفاده اس ــتقیم قابل اس ــرای مس ــک و چ ــه خش علوف
ــور  ــدرت مان ــن تولیدکننــدگان و مصرف کننــدگان ق بنابرای
شــرایط  در  آن،  واریته هــای  برخــی  دارنــد.  بیش تــری 
آب وهوایــی ایــران در 2 تــا 3 چیــن، حــدود 100 تــا 150 تــن 
در هکتــار علوفــه تــر تولیــد می کننــد کــه 20 تــا 25 درصــد 

آن مــاده خشــک اســت.

برتری سیستم ریشه سورگوم در جذب آب

سورگوم بـــا توجـــه بـــه سیســـتم فتوســـنتزی، نحـوه 
فعالیــت روزنه هــا و سیســـتم ریشـــه ای منحصربه فــرد 
ــر را  ــد و تبخی ــر جــذب کن ــادر اســت آب را بهت خــود، قـ
کاهــش دهــد. ایــن گیــاه می توانــد در موقــع روبه روشــدن 
ــدد و  ــود را ببن ــای خ ــی، روزنه ه ــکی طوالن ــا دوره خشـ ب

پــس از آن فعالیـــت مجـــدد خـــود را شــــروع کند.

 سیســــتم ریشــه ای این گیاه افشــان، بســیار توانمنـــد 
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و گســـترده اســـت، بـه طـوری کـه تـا عمق 2 متـری خـاك 
ــد،  ــی باش ــاك کاف ــت خ ــر رطوب ــد. اگ ــترش می یاب گس
ریشـه هـــا در عمـــق 60 سـانتی متـــری قــرار می گیرنــد و 
بیــش از نیمــی از نیــاز آبــی گیــاه را تأمیــن می کننــد. در 
شــرایط کمبــود آب، ریشه هـــا گســترش جانبــی کم تــری 

دارنــد و بـــه اعمـــاق بیش تــری نفــوذ می کننــد.

گســترش سیســتم ریشــه اولیه ســورگوم و ذرت مشــابه 
ــورگوم  ــه در س ــه های ثانوی ــترش ریش ــی گس ــتند؛ ول هس
تقریبــاً 2 برابــر ذرت اســت. ریشــه های ســورگوم باریک تــر 
ــده دارد  ــای جذب کنن ــادی تاره ــداد زی از ذرت اســت و تع
کــه مقــدار آن هــا در هــر ســانتی متر مربــع، تقریبــاً 2 برابــر 
ــداد ریشــه های نابه  جــای آن در  ــن تع ذرت اســت. همچنی
هــر مرحلــه از رشــد، نزدیــک بــه 2 برابــر انــدازه سیســتم 

ریشــه ای ذرت در همــان مرحلــه از رشــد اســت.

 ســورگوم به دلیــل داشــتن ریشــه گســترده در مقایســه 
ــر  ــاك را بهت ــتفاده خ ــت قابل اس ــد رطوب ــا ذرت می توان ب
ــکی و  ــه خش ــت ب ــل مقاوم ــن دلی ــد. به همی ــذب کن ج
ــر  ــی آن از ذرت بیش ت ــر غذای ــذب آب و عناص ــدرت ج ق
ــت،  ــریع اس ــیار س ــورگوم بس ــه س ــترش ریش ــت. گس اس
ــق  ــا عم ــد ت ــت می توان ــد از کاش ــه بع ــه 5 هفت به طوری ک
ــن توســعه  ــد. بیش تری ــوذ کن 100 ســانتی متری خــاك نف
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ــاك  ــانتی متری خ ــق 90 س ــرض 40 و عم ــه ها در ع ریش
اســت و 90 درصــد از آب و مــواد غذایــی از طریــق آن هــا 
جــذب می شــود. در مناطقــی کــه محدودیــت شــدید 
ــرای ذرت  ــی ب ــن خوب ــورگوم جایگزی ــود دارد، س آب وج

ــی رود. ــمار م به ش

روش های آبیاری سورگوم علوفه ای

ســورگوم را می تــوان تقریبــاً بــا تمــام روش هــا آبیــاری 
کــرد. در روش هــای آبیــاری بارانــی کالســیک و لوله هــای 
چــرخ دار )ویل مــوو( به دلیــل ارتفــاع نســبتاً زیــاد ســورگوم، 
ــی  ــد شــد و یکنواخت ــه خواه ــا مشــکالتی مواج ــاری ب آبی

ــد. پخــش آب کاهــش می یاب

 انتخــاب روش آبیــاری بــه چنــد عامــل بســتگی دارد: 
ــرایط  ــاورز، ش ــادی کش ــت اقتص ــه، وضعی ــرایط مزرع ش
آب وهوایــی منطقــه، جنــس خــاك، کیفیــت آب، مدیریــت 

ــه زارع. ــه و عالق مزرع

در مناطقــی از ایــران که کیفیــت آب نامطلوب )آب شــور و 
دارای امــالح( اســت و همچنیــن در مناطقــی کــه بافــت خاك 
ســنگین اســت، روش آبیاری شــیاری )فــارو( روش مناســبی 
اســت. روش هــای آبیــاری بارانــی عقربــه ای )ســنترپیوت( و 
خطــی نیــز بــرای ســورگوم مناســب اند )شــکل های 3 و 4(.  



15 آبیاریقطرهاینواریدرزراعتسورگومعلوفهای

شکل 3 – روش بارانی در زراعت سورگوم
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شکل 4– روش شیاری در زراعت سورگوم
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روش آبیــاری قطــره ای نــواری )تیــپ( نیــز یکــی دیگــر 
از روش هــای آبیــاری تحت فشــار اســت کــه می تــوان 
ــه  ــی از جمل ــی ردیف ــوالت زراع ــرای محص ــن روش ب از ای
ســورگوم اســتفاده کــرد. درادامــه، روش آبیــاری قطــره ای 

ــود. ــرح داده می ش ــپ( ش ــواری )تی ن

روش آبیاری قطره ای نواری 

روش آبیــاری قطــره ای نــواری )تیــپ(1 در دهــه پنجــاه 
میــالدی در جهــان شــروع و ترویــج شــد. ایــن روش مزایــا 
ــای نســبتاً  ــب آن، هزینه ه ــن معای ــی دارد. مهم تری و معایب
زیــاد و گرفتگــی خروجی هــای آن اســت. امــا بــا توجــه بــه 
ــرد  ــن روش، کارب ــاد ای ــای زی کمبــود آب در کشــور و مزای
ــه روش  ــت، به طوری ک ــترش اس ــه گس ــور رو ب آن در کش
ــی  ــان زراع ــاری گیاه ــرای آبی ــواری ب ــره ای ن ــاری قط آبی

ردیفــی کاربــرد زیــادی پیــدا کــرده اســت.

مهم ترین مزایای روش آبیاری قطره ای نواری

1- صرفه جویی در مصرف آب، کود، سموم و انرژی؛ 

2- کاهش هزینه ها و جلوگیری از فرسایش خاك؛

3- افزایش عملکرد و کیفیت محصول؛ 

1. Tape
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 4- تهویه مناسب خاك و ایجادنشدن سله و رواناب؛ 

 5 - کنتــرل دقیــق رطوبــت مزرعــه و مقــدار مصــرف 
آب، کــود و ســموم؛ 

6- قیمت مناسب؛

7- نصب و جمع آوری سریع و آسان.

کاربرد روش آبیاری قطره ای نواری در

محصوالت زراعی

امــالح محدودیــت  نظــر  از  آب  کــه  مناطقــی  در 
نداشــته باشــد، روش آبیــاری قطــره ای )لوله هــای تیــپ( 
روشــی مناســب اســت و بازدهــی آبیــاری باالیــی دارد. در 
ــه جنــس خــاك  ــه تیــپ، بســته ب ــا هــر لول ــن روش ب ای
ــرد.  ــاری ک ــاه را آبی ــف گی ــد ردی ــا چن ــک ی ــوان ی می ت
ــر  ــوارد زی ــی در م ــوالت زراع ــاری در محص ــای آبی نواره

قابل اســتفاده هســتند:

پنبــه،  چغندرقنــد،  ماننــد  صنعتــی  گیاهــان   -1
ــورگوم؛ ــزا و س ــویا، کل ــردان، س ــکر، ذرت، آفتاب گ نیش

2- محصــوالت ســبزی و صیفــی ماننــد ســیب زمینی، 
ــم،  ــار، بادمجــان، کل ــزه، گوجه فرنگــی، خی ــه، خرب هندوان

کاهــو، فلفــل و هویــج؛ 
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ــاش و  ــا، م ــود، لوبی ــدس، نخ ــد ع ــات مانن 3- حبوب
نخودفرنگــی؛

4- گیاهان گلخانه ای.

اجزای سیستم آبیاری قطره ای نواری 

ــامل این هاســت:  ــواری ش ــره ای ن ــاری قط سیســتم آبی
ــای  ــی، فیلتره ــی و فرع ــای اصل ــاژ، لوله ه ــتگاه پمپ ایس
کــود(،  )تانــک  کــود  تزریــق  دســتگاه  آب،  تصفیــه 
قطــره ای  آبیــاری  و نوارهــای  اتصــاالت  شــیرفلکه ها، 

تیــپ(. )لوله هــای 

ــت  ــب و یکنواخ ــی مناس ــرای آبده ــپ ب ــای تی  لوله ه
بــه فشــار 1 تــا 2 بــار )بســته بــه ضخامــت نوارهــای تیــپ( 
نیــاز دارنــد. ایــن فشــار را ایســتگاه پمپــاژ تأمیــن می کنــد. 

فشــار بهینــه در لوله هــای تیــپ حــدود یــک بــار اســت.

فیلترهــای تصفیــه آب در ایســتگاه پمپــاژ نقــش تصفیه 
و جلوگیــری از ورود ذرات ریــز و معلــق آب بــه داخــل 
ــاب  ــد. انتخ ــده دارن ــر عه ــا را ب ــاری و لوله ه ــتم آبی سیس
سیســتم تصفیــه مناســب بــرای سیســتم آبیــاری قطــره ای 
بســیار ضــروری اســت. سیســتم تصفیــه براســاس کیفیــت 
ــق  ــز و معل ــذف ذرات ری ــود. ح ــام می ش ــاری انج آب آبی
موجــود در آب آبیــاری نقــش بســیار مهمــی در جلوگیــری 
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از گرفتگــی لوله هــا، توزیــع یکنواختــی پخــش آب در 
ــد.  ــاری دارن ــای آبی ــد نواره ــر مفی ــش عم ــه و افزای مزرع
ــاری قطــره ای شست وشــوی  ــن در سیســتم های آبی بنابرای
ــتم  ــی سیس ــت و کارآی ــم اس ــیار مه ــا بس ــع فیلتره بموق

ــد. ــش می ده ــیون را افزای فیلتراس

ــای  ــق کوده ــکان تزری ــواری ام ــاری قطــره ای ن  در آبی
شــیمیایی محلــول از طریــق سیســتم وجــود دارد. در ایــن 
ــت  ــا مدیری ــی به ســهولت و ب ــات کودده سیســتم ها، عملی
دقیــق و کارآیــی بــاال امکان پذیــر اســت. شــکل 5 صفحــه 
ــل آن را  ــزای کام ــره ای و اج ــاری قط ــتم آبی ــرو سیس روب

ــد. ــان می ده نش
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ستم آبیاری قطره ای نواری
شکل 5- شمای سی

ت و شو
شیرشس
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نوارهای آبیاری )لوله های تیپ(

آخریــن قســمت سیســتم آبیــاری قطــره ای، لوله هــای 
ــار  ــه از کن ــت ک ــپ اس ــای تی ــان لوله ه ــا هم ــی ی فرع
ــا اســتفاده  ــا ب ــن نواره ــد. ای ــور می کنن ــا عب ــف بوته ه ردی
خطــوط  بــه  میلی متــری   16 پلی اتیلــن  لوله هــای  از 
نیمه اصلــی آب رســان متصــل می شــوند )شــکل 10 و 
11(. تنــوع در ضخامــت جــداره، قطــر لولــه، آبدهــی، فاصله 
ــف  ــد طی ــکان تولی ــا ام ــت ت ــده اس ــب ش ــا موج روزنه ه
وســیعی از نوارهــای تیــپ فراهــم شــود. نوارهــای آبیــاری 
تیــپ بــا ضخامــت 150، 175، 200 و 250 میکــرون 
ــپ  ــای تی ــت نواره ــن ضخام ــوند. رایج تری ــاخته می ش س
ــازار، ضخامــت 175 میکــرون  موجــود و قابل اســتفاده در ب
ــه در  ــوند ک ــاخته می ش ــوادی س ــا از م ــن نواره ــت. ای اس
ــا،  ــرات دم ــید، تغیی ــور خورش ــش ن ــعه ماوراء بنف ــر اش براب
ــر  ــاورزی نظی ــج در کش ــیمیایی رای ــواد ش ــیدگی، م پوس
ــپ  ــای تی ــند. نواره ــاوم باش ــیمیایی مق ــموم ش ــود و س ک
در مقابــل عوامــل طبیعــی مقــاوم هســتند و بخوبــی فشــار 
ــای  ــار(. نواره ــا 2 ب ــد )1 ت ــل می کنن ــاز را تحم ــورد نی م
تیــپ به صــورت رول هــای 1000 و 1500 متــری بــه بــازار 

ــکل 6(. ــوند )ش ــه می ش عرض
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شکل 6- نوارهای تیپ به صورت رول

روزنه های نوارهای آبیاری )لوله های تیپ(

نوارهــای تیــپ به صــورت پــالك دار و درزدار )زیپــی( در 
ــل  ــواری پــالك دار در مقاب ــد. لوله هــای ن ــازار وجــود دارن ب
ــای درزدار  ــه لوله ه ــبت ب ــری نس ــت بیش ت ــار مقاوم فش
ــی  ــا نوع ــوع لوله ه ــن ن ــود درز در ای ــع وج ــد. در واق دارن
ضعــف بــرای لولــه محســوب می شــود. بخصــوص اگــر ایــن 
ــه نشــده باشــند. کیفیــت ســاخت  درزهــا بدرســتی دوخت
لوله هــای پــالك دار بیش تــر از نــوع زیپــی یــا درزدار 
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ــد.  ــم دارن ــری ه ــت بیش ت ــل قیم ــن دلی ــت، به همی اس
خــود  درون  در  قطره چکان هایــی  پــالك دار  نوارهــای 
دارنــد. فاصلــه قطره چکان هــا در آن هــا متفــاوت بــوده 
اســت و بــر اســاس نــوع محصــول و جنــس خــاك مزرعــه 

انتخــاب می شــود.

ــه 20 و 30  ــه روزن ــا فاصل ــالك دار ب ــاری پ ــای آبی نواره
ــاری  ــای آبی ــد. نواره ــری دارن ــرد بیش ت ــانتی متری کارب س
عــالوه بــر فاصلــه روزنــه 20 و 30 ســانتی متر، بــا فاصله هــای 
10، 15، 25، 40، 50، 60، 80 و 100 ســانتی متر نیــز در 
بــازار وجــود دارنــد. آبدهــی ایــن نوارهــا 1، 1/3، 1/5، 1/6، 
2، 2/5 و 2/8 لیتــر در ســاعت بــرای هــر قطره چــکان 

اســت )شــکل های 7، 8 و 9(.

شکل 7- مسیر حرکت آب در مجرای خروجی نوار آبیاری
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شکل 8- نوار آبیاری درزدار )زیپی(

شکل 9- نوار آبیاری پالک دار
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نحوه اتصال نوارهای آبیاری به لوله های آبده

قطــر لوله هــای نیمه اصلــی )آبــده( در سیســتم های 
آبیــاری قطــره ای نــواری بــر اســاس مســاحت قطعــه 
ــود.  ــن می ش ــا تعیی ــوری از آن ه ــی عب ــاری و دب تحت آبی
ایــن لوله هــا عمدتــاً بــا قطرهــای 63، 75، 90، 110 و 
125 میلی متــر در نظــر گرفتــه می شــوند و پــس از نصــب 
ــک از  ــر ی ــل ه ــوند. در مقاب ــون می ش ــاك مدف ــر خ در زی
ــری  ــن 16 میلی مت ــای پلی اتیل ــت، لوله ه ــای کش ردیف ه
بــه طــول تقریبــی 1 متــر کــه بــا بســته ای ابتدایــی و واشــر 
ــه  ــر گرفت ــوند، در نظ ــل می ش ــده متص ــای آب ــه لوله ه ب
ــه لوله هــای آبــده  ــا نوارهــای آبیــاری تیــپ را ب می شــود ت
)نیمه اصلــی( متصــل کننــد. شــکل 10 نحــوه اتصــال لولــه 
ــر و  ــق واش ــر از طری ــه 90 میلی مت ــه لول ــر ب 16 میلی مت
ــس از  ــا را پ ــکل های 11 و 12 لوله ه ــی و ش ــت ابتدای بس

ــد. ــان می ده ــاك نش ــر خ ــدن در زی مدفون ش
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شکل 10- نحوه اتصال لوله 16 به لوله آبده در زیر خاک

شکل 11- لوله های 16 آماده برای اتصال به نوارهای تیپ )مدفون شده 
در زیر خاک(
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شکل 12- نحوه اتصال نوارهای تیپ به لوله 16

بــا  به طــور مســتقیم  را می تــوان  تیــپ  لوله هــای 
ــرد.  ــل ک ــده وص ــه آب ــه لول ــز ب ــوص آن نی ــال مخص اتص
ــه جابه جایــی لوله هــای  همچنیــن در جاهایــی کــه نیــاز ب
ــرار داد.  ــاك ق ــا را در روی خ ــوان آن ه ــد می ت ــده باش آب
شــکل 13 نحــوه اتصــال مســتقیم نوارهــای تیــپ بــه لولــه 
ــه آبــده در روی  آبــده را نشــان می دهــد. در شــکل 14 لول

ــرار گرفتــه اســت.  خــاك ق
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شکل 13- نحوه اتصال مستقیم نوارهای تیپ به لوله آبده

شکل 14- لوله آبده در روی زمین
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مهار نوارهای آبیاری

ــودن  ــاد براحتــی لوله هــای تیــپ را به دلیــل ســبک ب ب
جابه جــا می کنــد. در مناطــق بادخیــز، بــاد مشــکالت 
ــن در  ــد. بنابرای ــاد می کن ــن روش ایج ــرای ای ــادی را ب زی
زمــان پهن کــردن، لوله هــا یــا بایــد در زیــر خــاك مدفــون 
شــوند )در عمــق حــدود 5 ســانتی متر( یــا به وســیله 
گیره هــای مخصــوص مهــار شــوند. شــکل 15 نحــوه 
ــوص  ــای مخص ــا گیره ه ــاری را ب ــای آبی ــردن نواره مهارک

ــد. ــان می ده ــن نش در روی زمی

شکل 15- مهار نوارهای آبیاری با گیره در روی زمین
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فاصله مناسب نوارهای آبیاری و قطره چکان های تیپ

ــر  ــپ از یکدیگ ــای تی ــوط لوله ه ــه خط ــن فاصل  تعیی
بســیار مهــم اســت. فاصلــه لوله هــای تیــپ تابعــی از نحــوه 
ــه ردیف هــای کشــت از یکدیگــر  کاشــت محصــول و فاصل
اســت. البتــه بافــت خــاك مزرعــه نیــز در آن دخیــل اســت. 
ــا  ــه نوارهــای تیــپ از همدیگــر درحقیقــت معــادل ب فاصل
فاصلــه بیــن محل هــای اتصــال تیــپ بــه لولــه نیمه اصلــی 
ــر روی  ــی ب ــت های ابتدای ــب بس ــه نص ــا فاصل ــده( ی )آب
ــاری  ــای آبی ــه لوله ه ــده( اســت. فاصل ــی )آب ــه نیمه اصل لول
تیــپ از همدیگــر و همچنیــن فاصلــه  روزنه هــای روی لولــه 
ــت  ــه اس ــاك مزرع ــت خ ــه باف ــته ب ــا( وابس )قطره چکان ه

)شــکل 16(.

شکل 16 – فاصله لوله های تیپ
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انتخاب طول مناسب نوارهای تیپ

 در انتخــاب طــول مناســب نوارهــای تیــپ در مزرعــه 
مســائل  و  فنــی  بررســی های  بــر  عــالوه  ســورگوم، 
ــل  ــد، عوام ــام می ده ــروژه انج ــراح پ ــه ط ــی ک هیدرولیک
دیگــری ماننــد شــیب زمیــن، بافــت خــاك و فاصلــه 
قطره چکان هــای روی نــوار تیــپ )تعــداد خروجی هــای 

ــکل 17(. ــد )ش ــش دارن آب( نق

ــر  ــا 100 مت ــا 80 ت ــول نواره ــود ط ــه می ش  توصی
در نظــر گرفتــه شــود. در جاهایــی کــه نوارهــا در شــیب 
ــر اســت  ــد، بهت ــرار می گیرن ــرباالیی ق ــا س ــاال ی ــه ب رو ب
طــول نوارهــا بیش تــر از 80 متــر انتخــاب نشــود. انتخــاب 
طــول کــم بــرای نوارهــا باعــث افزایــش هزینه هــای 
سیســتم آبیــاری تیــپ می شــود. از طــرف دیگــر انتخــاب 
باعــث  می توانــد  تیــپ  نوارهــای  بــرای  زیــاد  طــول 
ــه و  ــف مزرع ــاط مختل ــار در نق ــع فش ــی توزی غیریکنواخت
درنهایــت، باعــث غیریکنواختــی دبــی خروجــی از روزنه هــا 
ــود.  ــه ش ــت آب در مزرع ــب و غیریکنواخ ــش نامناس و پخ
ــدت  ــا بش ــای نواره ــی در انته ــت آبده ــن اس ــی ممک حت

ــد. کاهــش یاب
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شکل 17- طول نوارهای آبیاری

آرایش نوارهای آبیاری در زراعت سورگوم علوفه ای

ــت  ــی اس ــی از روش های ــواری یک ــره ای ن ــاری قط  آبی
ــت.  ــب اس ــیار مناس ــی بس ــای ردیف ــرای زراعت ه ــه ب ک
ــورگوم  ــی، ذرت و س ــیب زمینی، گوجه فرنگ ــد، س چغندرقن
و... از محصوالتــی هســتند کــه روش آبیــاری قطــره ای 
ــن روش  ــا قابل اجراســت. در ای ــرای آن ه ــواری براحتــی ب ن
ــاری را  ــتم آبی ــای سیس ــوان هزینه ه ــه بت ــاری، هرچ آبی
ــی  ــد. یک ــد ش ــر خواه ــول اقتصادی ت ــش داد، محص کاه
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ــاری، کاهــش  از راه هــای کاهــش هزینه هــای سیســتم آبی
ــرای ایــن منظــور  مقــدار مصــرف لوله هــای تیــپ اســت. ب
ــک  ــوان از ی ــاری می ت ــتم آبی ــاص از سیس ــی خ در آرایش
ردیــف نــوار آبیــاری بــرای آبیاری دو ردیف کاشــت اســتفاده 
کــرد. بنابرایــن اگــر به جــای درنظرگرفتــن یــک ردیــف نــوار 
آبیــاری بــرای هــر ردیــف محصــول )یــک نــوار آبیــاری دو 
ردیــف را آبیــاری کنــد( 50 درصــد در هزینه هــای نوارهــای 
ــن  ــر آن ای ــالوه ب ــد. ع ــد ش ــی خواه ــاری صرفه جوی آبی
ــد  ــز خواه ــی نی ــی در آب مصرف ــبب صرفه جوی ــش س آرای
ــر  ــه ه ــد ک ــان می ده ــی را نش ــکل 18  آرایش ــد. ش ش
ردیــف نــوار آبیــاری دو ردیــف کاشــت را آبیــاری کــرده و 
شــکل 19 آرایشــی را نشــان می دهــد کــه هــر ردیــف نــوار 

ــد. ــاری می کن ــت را آبی ــف کاش ــک ردی ــاری ی آبی

شکل 18- آرایش یک نوار تیپ برای دو ردیف کاشت
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شکل 19- آرایش یک نوار تیپ برای هر ردیف کاشت

آرایش نوارهای آبیاری در شرایط آب و خاک شور

ــاری  ــا خــاك شــور اســت، آبی ــه آب ی ــی ک  در مناطق
ــژه ای  ــت وی ــاص و مدیری ــدات خ ــا تمهی ــد ب ــره ای بای قط
ــب،  ــای مناس ــی از راه ه ــرایط یک ــن ش ــود. در ای ــام ش انج
ــن  ــت. در ای ــن اس ــل زمی ــته در داخ ــوی و پش ــاد ج ایج
ــرف  ــول در دو ط ــت محص ــکل 20 کش ــد ش ــرایط مانن ش
پشــته انجــام شــود. ســپس بــرای هــر ردیــف کاشــت یــک 
ــش  ــن آرای ــود. ای ــه ش ــر گرفت ــپ در نظ ــه تی ــف لول ردی
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ــه  ــود ک ــبب می ش ــپ س ــای تی ــتم لوله ه ــت و سیس کش
ــارج از  ــه خ ــا را ب ــاری نمک ه ــاری، آِب آبی ــع آبی در موق
ــه  ــوری منطق ــن ش ــد. بنابرای ــا کن ــه جابه ج ــه ریش منطق
ــان شــوری  ریشــه کاهــش خواهــد یافــت و مقــداری از زی

کــم خواهــد شــد.

شکل 20- آرایش نوار تیپ در شرایط آب و خاک شور
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پهن کردن و نصب نوارهای آبیاری

ــه دو روش دســتی  نصــب نوارهــای آبیــاری قطــره ای ب
ــل  ــاری به دلی ــای آبی ــت. نواره ــر اس ــزه امکان پذی و مکانی
ــز،  ــر اجســام نوك تی ضخامــت کــم و آســیب پذیری در براب
نبایــد در هنــگام پهن کــردن بــر روی زمیــن کشــیده 
شــوند. توصیــه می شــود کالف نــوار آبیــاری روی دســتگاه 
ســاده ای کــه محــور آن از دو طــرف در دو بلبرینــگ قــرار 
گرفتــه اســت و براحتــی می چرخــد، قــرار گیــرد و توســط 
دســت یــا به صــورت مکانیــزه پهــن شــود. در صــورت نصــب 
نــوار بــه روش مکانیــزه، الزم اســت کــه از ادوات اســتاندارد 
ــاخته  ــی و س ــاری طراح ــوار آبی ــردن ن ــرای پهن ک ــه ب ک
شــده اند، اســتفاده شــود. ایــن کار بایــد طــوری انجــام شــود 
ــا روی  ــوار از کالف ت ــت ن ــه هدای ــام مســیر لول ــه در تم ک
زمیــن )شــامل محــل ورود و خــروج نــوار از لولــه و ســطح 
ــده  ــز، برن ــا ســطوح تی ــه تمــاس ب ــه(، هیچ گون ــی لول داخل
ــود،  ــوار می ش ــیب ن ــی و آس ــب پارگ ــه موج ــاینده ک و س
وجــود نداشــته باشــد. شــکل 21 قرقــره بلبرینــگ دار بــرای 
نصــب دســتی و شــکل 22 نصــب مکانیــزه نوارهــای آبیاری 

ــد. ــان می ده ــره ای را نش قط
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شکل 21- نصب دستی نوار آبیاری قطره ای

شکل 22- نصب مکانیزه نوار آبیاری قطره ای
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جمع کردن نوارهای آبیاری

 در پایــان فصــل آبیــاری و بعــد از برداشــت محصــول، 
از زمیــن جمــع آوری شــوند.  بایــد  آبیــاری  نوارهــای 
مکانیــزه  و  دســتی  روش  دو  بــه  نوارهــا  جمــع آوری 
ــا از داخــل  ــع آوری نواره ــان جم ــر اســت. در زم امکان پذی
زمیــن بایــد طــوری برنامه ریــزی کــرد کــه رطوبــت خــاك 
ــا لوله هــا بــدون پاره شــدگی و به ســهولت  مناســب باشــد ت
از داخــل زمیــن جمــع شــوند. جمــع آوری نوارهــای آبیــاری 
ــاری از  ــرد؛ چــون نوارهــای آبی ــا دقــت صــورت گی ــد ب بای
ــد.  ــت تجزیه ناپذیر ن ــتند و در طبیع ــن هس ــواد پلی اتیل م
بنابرایــن باقی مانــدن ایــن نوارهــا در خــاك ســبب آلودگــی 

شــدید خاك هــا می شــود )شــکل 23(.

شکل 23- جمع آوری مکانیزه نوار آبیاری قطره ای
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آبیاری سورگوم علوفه ای

ســورگوم در شــرایط خشــکی زیــاد و دور آبیــاری 
ــاز  ــر از ســایر گیاهــان زراعــی اســت و نی ــی، مقاوم ت طوالن
ــان،  ــاران جه ــق پرب ــی مناط ــری دارد. در برخ ــی کم ت آب
ســورگوم به صــورت دیــم کشــت می شــود و عملکــرد 
ــاران  ــبتاً کم ب ــق نس ــاه در مناط ــن گی ــی دارد. ای قابل قبول
ــرد  ــه عملک ــیدن ب ــرای رس ــود و ب ــت می ش ــور کش کش
اقتصــادی، الزم اســت آبیــاری شــود. دور آبیــاری بســته بــه 
نــوع خــاك و شــرایط اقلیمــی هــر منطقــه متفــاوت اســت. 
دور آبیــاری بایــد بــر اســاس بافــت خــاك، اقلیــم منطقــه و 
مرحلــه رشــد گیــاه تعییــن شــود. به طورکلــی دور آبیــاری 
مناســب ســورگوم در خاکــی بــا بافــت متوســط، بیــن 7 تــا 
10 روز اســت. ســورگوم در مرحلــه جوانه زنــی به دلیــل 
ــی  ــه کم آب ــودن ذخیــره غذایــی آن، ب ــذر و کــم ب ــزی ب ری
حســاس اســت. بنابرایــن بــرای جوانه زنــی بهتــر و ســبزی 
ــه  ــه فاصل ــاری اول و دوم ب ــت دور آبی ــت، الزم اس یکنواخ
ــذر به طــور  ــری ب ــا 4 روز انجــام شــود و محــل قرارگی 3 ت
کامــل خیــس شــود تــا بــذر قــادر بــه جوانه زنــی باشــد و 
ــی ســورگوم  ــاز آب ــی رشــد کنــد. نی ــد بخوب گیاهچــه بتوان
ــرداری  ــد از چین ب ــد. بع ــش می یاب ــاه افزای ــد گی ــا رش ب

ــد کوددهــی و آبیــاری انجــام شــود. ــه بای بالفاصل



41 آبیاریقطرهاینواریدرزراعتسورگومعلوفهای

تعیین آب مورد نیاز سورگوم علوفه ای

آبیــاری،  طراحــی سیســتم های  بخــش  مهم تریــن 
ــد آب  ــش از ح ــراورد بی ــاه اســت. ب ــی گی ــاز آب ــراورد نی ب
مــورد نیــاز باعــث هـــدردادن آب و همچنیــن شست وشــوی 
ــراورد  ــر ب ــرف دیگ ــود. از ط ــاك می ش ــی خ ــواد غذای م
ــاه  ــه گیـ ــوبتی بـ ــش رطـ ــال تن ــث اعم ــز باع ــر نیـ کم ت
می شــود و درنتیجـــه کـــاهش محـــصول را به دنبــال دارد. 
آب مــورد نیــاز هــر زراعتــی بــر اســاس نــوع گیــاه، شــرایط 
آب وهوایــی، نــوع خــاك مزرعــه، ضریــب مدیریت آبیــاری و 
مرحلــه رشــد گیــاه محاســبه می شــود. ایــن محاســبات را 
بایــد کارشــناس آبیــاری انجــام دهــد. در دفترچــه طراحــی 
ــورد  ــتی  آب م ــراح بایس ــار، ط ــاری تحت فش ــتم آبی سیس
ــاری و... در هــر  ــان آبی ــاری، مــدت زم ــاه، دور آبی ــاز گی نی
ــد. ــرده باش ــه ک ــف را ارائ ــای مختل ــرای زراعت ه ــت ب نوب

نقش آب آبیاری در عملکرد سورگوم علوفه ای

در پژوهشــی کــه در اراضــی مرکــز تحقیقــات و آمــوزش 
کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان ســمنان )شــاهرود( در 
ســال های 1392 و 1393 بــر روی ســورگوم علوفــه ای 
انجــام شــد، اثــر مقادیــر مختلــف آب آبیــاری بــر عملکــرد 
ــاوت چشــمگیری داشــت. در  ــرد تف ــزاء عملک ــه و اج علوف
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ایــن پژوهــش نیــاز آبیــاری ســورگوم علوفــه ای در شــرایط 
آب وهوایــی شــاهرود )در ســطح 100 درصــد آب مــورد نیاز 
ــاه  ــه گی ــبه و ب ــار محاس ــب در هکت ــاه( 5150 مترمکع گی
داده شــد. جــدول 1 مقــدار آب مصرفــی، عملکــرد محصــول 
ــطوح  ــرف آب را در س ــی مص ــت( و کارآی ــک برداش )در ی

ــد. ــان می ده ــف آب نش مختل

جدول 1- مقدار آب مصرفی و عملکرد سورگوم علوفه ای

سطح آب 
مصرفی

آب مصرفی
)مترمکعب 
در هکتار(

عملکرد
)تن در 
هکتار(

کارآیی 
مصرف آب

)کیلوگرم بر 
مترمکعب 
در هکتار(

تأمین 100 
51509418/3درصد نیاز آبی

تأمین 75 درصد 
42608018/8نیاز آبی

تأمین 50 درصد 
33706719/8نیاز آبی

ــد  ــن 75 درص ــش تأمی ــن پژوه ــج ای ــاس نتای ــر اس ب
آب مــورد نیــاز گیــاه و کــود پتاســیم به انــدازه نیــاز 
ــرف  ــود. مص ــه می ش ــاك( توصی ــون خ ــاس آزم ــر اس )ب
ــی  ــای آب ــد تنش ه ــاز می توان ــدازه نی ــیم به ان ــود پتاس ک
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)کاهــش مصــرف آب( تــا 25 درصــد را جبــران کنــد. امــا 
درصورتی کــه تنش هــای آبــی شــدیدتر شــوند، تأثیــر کــود 
ــود. ــر می ش ــرد، کم ت ــش عملک ــران کاه ــیم در جب پتاس

توصیه های ترویجی آبیاری سورگوم علوفه ای

 روش آبیــاری قطــره ای تیــپ بــرای آبیــاری کشــت های 
ردیفــی انــواع ســبزی و صیفــی، گیاهــان ردیفی، علوفــه و... 
ــیب زمینی، ذرت،  ــاز، س ــی، پی ــه، گوجه فرنگ ــد هندوان مانن
ــه و  ــد، پنب ــزه، چغندرقن ــردان، خرب ــی، آفتاب گ توت فرنگ
ــن روش  ــت. ای ــب اس ــیار مناس ــه ای بس ــوالت گلخان محص
آبیــاری ماننــد روش هــای بارانــی بــه فشــار زیــادی احتیــاج 
نــدارد و در مــزارع دارای پســتی و بلنــدی بــدون نیــاز بــه 
ــپ را  ــای تی ــت. نواره ــتفاده اس ــن قابل اس ــطیح زمی تس
می تــوان در هنــگام کشــت و به صــورت مکانیــزه در ســطح 
ــرد روش  ــرد. کارب ــب ک ــاك نص ــطح خ ــر س ــا زی ــاك ی خ
آبیــاری قطــره ای تیــپ در زراعــت ســورگوم بســیار مناســب 
ــود.  ــرف آب می ش ــره وری مص ــش به ــبب افزای ــت و س اس
ــاری  ــتم آبی ــی سیس ــش کارآی ــه افزای ــر ب ــای زی توصیه ه

ــد: ــت ســورگوم کمــک می کن ــپ در زراع قطــره ای تی

- بــذر ســورگوم به دلیــل ریــز بــودن اندوختــه غذایــی 
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ــل  ــتقرار کام ــدن و اس ــرای سبزش ــن ب ــی دارد. بنابرای کم
گیــاه الزم اســت آبیــاری اول و دوم بــا دقــت انجــام شــده و 
محــدوده بــذر به طــور کامــل خیــس شــود. در خاك هایــی 
کــه امــکان سله بســتن وجــود دارد، بایســتی فواصــل 
آبیــاری را کــم کــرد تــا بــذور به طــور کامــل ســبز و گیــاه 
مســتقر شــود. ایــن کار را بــا اســتفاده از سیســتم آبیــاری 

ــرد. ــت ک ــام داد و مدیری ــوان انج ــهولت می ت ــپ به س تی

ــی  ــش بازده ــالف آب و افزای ــری از ات ــرای جلوگی - ب
ــق  ــط عم ــاری فق ــت آبی ــر نوب ــت در ه ــاری الزم اس آبی
توســعه ریشــه گیــاه را خیــس کــرد و از آبیاری هــای 
ســنگین و بلندمــدت بخصــوص در اوایــل فصــل خــودداری 
و  خــاك  از  بوتــه  یــک  درآوردن  بــا  کار  ایــن  شــود. 
ــود.  ــخص می ش ــهولت مش ــه به س ــق ریش ــری عم اندازه گی
بــرای اطمینــان از خیس شــدن عمــق توســعه ریشــه گیــاه 
در هــر نوبــت آبیــاری، می تــوان بــا فروبــردن میلــه ای فلزی 
در خــاك این مســئله را بررســی کــرد. روش  علمــی و دقیق 
بــرای تعییــن مــدت زمــان آبیــاری، نصــب وســایل و ابــزار 

ــت. ــه اس ــاك در مزرع ــت خ ــری رطوب اندازه گی

به منظــور صرفه جویــی در مصــرف آب می تــوان   -
25 درصــد از نیــاز آبــی ســورگوم را در طــول فصــل زراعــی 
به جــز آب اول و دوم کــم کــرد. بــرای جبــران ایــن کمبــود 
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ــر اســاس  ــدازه نیــاز و ب آب، اســتفاده از کــود پتاســیم به ان
آزمــون خــاك توصیــه می شــود.

مهم تریـن مزایـای روش قطـره ای تیـپ نسـبت به 
روش بارانـی

1- کاهــش تلفــات تبخیــر، ســهولت در اجــرا و مدیریت 
ــق آبیاری؛ دقی

2- مناســب تر بــودن روش آبیــاری قطــره ای تیــپ 
ــرایط آب و  ــوص در ش ــی بخص ــاری باران ــای آبی از روش ه

ــور؛ ــاك ش خ

ــا  ــه آبیاری ه ــون فاصل ــپ چ ــره ای تی 3- در روش قط
ــس  ــواره خی ــه ها هم ــعه ریش ــه توس ــت، منطق ــاه اس کوت
ــه های  ــه ریش ــاك ک ــول خ ــن محل ــد. بنابرای ــی می مان باق
گیــاه آب و مــواد غذایــی مــورد نیــاز خــود را از آن دریافــت 
ــی  ــق باق ــاه رقی ــد گی ــول دوره رش ــام ط ــد، در تم می کنن
و  می شــود  کم تــر  آن  در  نمــک  غلظــت  و  می مانــد 

ــد. ــش می یاب ــوری کاه ــرات ش تأثی

4-  در روش آبیــاری قطــره ای تیــپ برخــالف روش های 
بارانــی، آب به طــور مســتقیم روی گیــاه پاشــیده نمی شــود. 
ــاری  ــر و ســدیم موجــود در آب آبی ــای کل ــن یون ه بنابرای

باعــث ســوختگی در ســطح گیــاه نخواهنــد شــد.
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5- در آبیــاری قطــره ای تیــپ حجــم مرطوب شــده 
خــاك کــه بــه آن پیــاز رطوبتــی گفتــه می شــود، بــه طــرف 
ــک  ــن نم ــد. بنابرای ــت می کن ــاه حرک ــه گی ــارج از ریش خ
ــزش  ــه ری ــب از نقط ــور مرت ــت به ط ــه رطوب ــز در جبه نی
ــر  ــود. اگ ــده می ش ــارج از آن ران ــه خ ــکان ب آب از قطره چ
قطره چــکان کنــار گیــاه یــا در جــای مناســبی قــرار گیــرد، 
تأثیــرات  از دســترس ریشــه ها دور می شــود و  نمــک 

ــد. ــش می یاب ــاك کاه ــوری آب و خ ش
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نتیجه گیری

کاهــش  خشک ســالی ها،  وقــوع  بــه  توجــه  بــا 
بارندگی هــا، افــت شــدید ســطح آب هــای زیرزمینــی 
ــد  ــداری تولی ــه و پای ــور، ادام ــی در کش ــرات اقلیم و تغیی
ــه اســتفاده درســت و مناســب از  محصــوالت کشــاورزی ب
منابــع آب موجــود بســتگی دارد. بــا توجــه بــه تلفــات زیــاد 
ــتفاده از  ــنتی(، اس ــطحی )س ــاری س ــای آبی آب در روش ه
اســت.  اجتناب ناپذیــر  تحت فشــار  آبیــاری  روش هــای 
در بیــن روش هــای آبیــاری تحت فشــار، روش آبیــاری 
ــورگوم  ــد س ــی مانن ــوالت زراع ــپ در محص ــره ای تی قط

ــت دارد. ــی ارجحی ــاری باران ــه روش آبی ــبت ب نس
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