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ضرورت آبیاری تکمیلی در باغ های چای

ــر در مناطــق  ــا وجــود بارندگــی ســاالنه حــدود 1100 میلی مت ب
چــای کاری کشــور، فقــط 30 درصــد از ایــن میــزان مربــوط بــه دوره 
برداشــت چــای )اردیبهشــت تــا آبــان مــاه( اســت. از طرفــی، توزیــع 
نامناســب بارندگــی در دوره برداشــت هــم باعــث می شــود تــا بــرای 
افزایــش بهــره وری تولیــد چــای، تأمیــن آب مــورد نیــاز ایــن گیــاه در 
دوره کم آبــی )ماه هــای تیــر و مــرداد( بســیار اهمیــت داشــته باشــد. 
بــرای دســتیابی بــه بهــره وری بیش تــر، شــناخت و کاربــرد روش هــای 
مناســب آبیــاری تکمیلــی ماننــد آبیــاری قطــره ای در باغ هــای چــای 
ضــروری اســت تــا اســتفاده از ایــن روش آبیــاری توســط باغــداران در 

مناطــق چــای کاری رواج پیــدا کنــد.

اهمیت کاربرد آبیاری قطره ای در باغ های چای

ــا  ــی و ب ــع آب کاف ــه مناب ــت دسترســی ب ــه محدودی ــا توجــه ب ب
کیفیــت مناســب بــرای کاربــرد آبیــاری بارانــی در برخــی از مناطــق 
چــای کاری کشــور و مشــکالت مربــوط بــه طراحــی و اجــرای آبیــاری 
بارانــی در باغ هــای چــای بــا شــیب زیــاد و توپوگرافی هــای نامنظــم 
راه،  بهتریــن  می رســد  به نظــر  مرتفــع(  مناطــق  و  )کوهپایه هــا 
اســتفاده از روش آبیــاری قطــره ای در ایــن مناطــق اســت. بنابرایــن، 
در ایــن مناطــق اســتفاده از آبیــاری قطــره ای و میکــرو، بویــژه 
ــه  ــن گزین ــده  فشــار )شــکل 1(، بهتری ــای قطــره ای تنظیم کنن نواره

ــت.  ــای اس ــغ چ ــای بال ــا و بوته ه ــی نهال ه ــاز آب ــن نی ــرای تأمی ب

ــای،  ــد چ ــاری در تولی ــن روش آبی ــتفاده از ای ــی اس ــل اصل دلی
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ــی  ــورت متوال ــود( به ص ــی )ک ــر غذای ــتقیم آب و عناص ــتفاده مس اس
ــور  ــر درخ ــث تأثی ــه باع ــت ک ــا 3 روز اس ــی 2 ت ــل زمان و در فواص
توجهــی روی رشــد رویشــی متوالــی برگ هــا و شاخســاره های چــای 

می شــود.

شکل 1- کاربرد آبیاری قطره ای در باغ چای

ــود  ــان آب و ک ــرف همزم ــه مص ــت ک ــان داده اس ــات نش تحقیق
ــر در  ــزان دو براب ــول به می ــش محص ــث افزای ــای باع ــای چ در باغ ه
ــن  ــه ای ــود ک ــکل 2( می ش ــی )ش ــاری باران ــا روش آبی ــه ب مقایس
افزایــش محصــول در شــرایطی به دســت آمــده کــه 50 درصــد 
ــن  ــی مصــرف شــده اســت. در ای ــه روش باران ــری نســبت ب آب کم ت
ــی  ــروی انســانی و مقــدار کــود و آب مصرف ــرژی، نی ــه  ان روش، هزین
کاهــش پیــدا می کنــد. درنتیجــه منافــع حاصــل از اســتفاده از ایــن 
روش آبیــاری بــرای کاهــش خســارات ناشــی از خشک ســالی بســیار 
ــرد  ــه عملک ــت ک ــان داده اس ــات نش ــن تحقیق ــت. همچنی ــاد اس زی
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حاصــل از اســتفاده از روش آبیــاری قطــره ای هفــده برابــر عملکــرد در 
شــرایط بــدون آبیــاری اســت. بــا مقایســه مقــدار آب استفاده شــده و 
عملکــرد، کارآیــی مصــرف آب آبیــاری در روش قطــره ای چهــار برابــر 

ــی اســت.  روش باران

شکل2- کاربرد انواع سامانه تحت فشار بارانی )باال( و
 قطره ای )پایین( در باغ های چای
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کاربــرد آبیــاری قطــره ای در باغ هــای چــای نه تنهــا باعــث 
افزایــش عملکــرد می شــود، بلکــه باعــث ذخیــره آب و نیــروی 
ــات  ــود. تحقیق ــد می ش ــزان 50 و 85 درص ــب به می ــری به ترتی کارگ
نشــان می دهــد کارآیــی مصــرف آب در ایــن روش تــا 9/5 کیلوگــرم 
ــش دارد  ــی افزای ــر آب مصرف ــر میلی مت ــه ازای ه ــک  ب ــای خش چ
)شــکل 3(. همچنیــن اســتفاده از آبیــاری قطــره ای )بــا آموزش هــای 
باعــث ذخیــره  بارانــی  آبیــاری  به جــای  بهره بــرداری(  صحیــح 
ــود. ــده می ش ــای فراوری ش ــرم چ ــر کیلوگ ــه ازای ه ــر آب ب 70 لیت

شکل3- افزایش محصول برگ سبز چای در اثر آبیاری قطره ای 
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تعریف آبیاری قطره ای

در ایــن روش آبیــاري، آب بــا فشــار کــم )حــدود یــک اتمســفر( 
پــس از گذشــتن از قســمت کنتــرل مرکــزي )در صــورت نیــاز همــراه 
ــش  ــن پخ ــطح زمی ــي در س ــیله لوله های ــول( به  وس ــود محل ــا ک ب
می شــود و پــس از عبــور از قطره چکان هایــی کــه در محل هــاي 
ــره  ــورت قط ــده اند، به ص ــرار داده ش ــاه ق ــاورت گی ــب در مج مناس
قطــره و به طــور ممتــد به انــدازه  نیــاز گیــاه بــه خــاک داده مي شــود 

)شــکل 4(.

شکل4- قطره چکان ها در سامانه قطره ای در باغ های چای
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مزایای کاربرد آبیاری قطره ای در باغ های چای

ــه  هــوا در منطقــه  ریشــه  گیــاه و جــذب  1ـ ایجــاد شــرایط تهوی
ــه ها؛ ــیله ریش ــی به وس ــواد غذای ــر آب و م مؤثرت

ــر  ــیب. بیش ت ــی و ش ــوع توپوگراف ــر ن ــرد در ه ــی کارب 2ـ توانای
باغ هــای چــای در مناطــق کوهپایــه ای و بــا شــیب زیــاد قــرار دارنــد 

)شــکل 5(؛ 

3ـ انجــام آبیــاری قطــره ای همزمــان بــا ســایر عملیــات داشــت و 
برداشــت؛  

4ـ کاهش میزان فرسایش خاک در اراضی شیب دار و نامنظم؛

5ـ شیوع کم تر آفات و بیماری ها و کاهش رشد علف های هرز؛

ــه و  ــت آبیــاری و تغذی ــری در مدیری ــهولت و انعطاف پذی 6ـ س
ــاری؛ ــامانه  آبی ــازی س ــی هوشمند س توانای

ــود(  ــی )ک ــواد غذای ــن آب و م ــزی و تأمی ــی برنامه ری 7ـ توانای
ــا و  ــاوب برگ ه ــی متن ــد رویش ــاس رش ــر اس ــاه ب ــاز گی ــورد نی م

شاخســاره های چــای )عملکــرد( در کل فصــول رشــد؛ 

8ـ افزایــش عملکــرد و بهبــود کیفیــت بــرگ ســبز چــای )شــکل 
6( و درنتیجــه تولیــد چــای فراوری شــده مرغوب تــر در کل دوره 

ــاورزان؛ ــد کش ــش درآم ــرداری و افزای بهره ب

9ـ صرفه جویــی بیش تــر در مصــرف آب و کــود و افزایــش میــزان 
کارآیــی مصــرف آب و کود؛

10- کاهــش مصــرف کــود و آب شــویی عناصــر غذایــی و درنتیجه 
کاهــش آلودگــی زیســت محیطی؛

11ـ کاهش نیروی کارگری، میزان انرژی مصرفی و هزینه ها.
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شکل 5- باغ چای واقع در شیب تند

شکل 6- افزایش کیفیت برگ سبز چای در اثر آبیاری
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محدودیت های کاربرد آبیاری قطره ای در باغ های چای

ــه  نگهــداری ســامانه  1ـ گرفتگــی قطره چکان هــا و افزایــش هزین
ذرات  ریزنــد،  بســیار  قطره چکان هــا  خروجــي  چــون  قطــره ای. 
معدنــي یــا آلــي موجــب گرفتگــي آن هــا مي شــوند. گرفتگــي باعــث 
کاهــش دبــي تخلیــه، غیریکنواختــي پخــش آب و درنتیجــه صدمــه 
ــا  ــن وضعیــت، تصفیــه آب باعــث حــذف ی ــاه مي شــود. در ای ــه گی ب

کاهــش مشــکل گرفتگــي قطره چکان هــا می شــود.

2ـ احتمــال جویدگــی اتصــاالت توســط جونــدگان )شــکل 
ــس  ــي از جن ــاي فرع ــد از لوله ه ــکل بای ــن مش ــع ای ــراي رف 7(. ب

پي  وي   ســي دارای مــواد ضدجونــده اســتفاده کــرد.

شکل 7- جویده شدن لوله های آبیاری قطره ای توسط جوندگان
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استفاده از روش آبیاری قطره ای کم فشار 

ــر از 75 درصــد باغ هــای چــای در کشــور دارای مســاحت  بیش ت
کم تــر از 0/5 هکتــار هســتند. عملکــرد پاییــن ناشــی از خشک ســالی 
ــه  ــی اســت ک ــن موضوع ــاه از دوره  رشــد چــای، مهم تری ــد م در چن
معیشــت چــای کاران را بــا مشــکل مواجــه می ســازد. بنابرایــن هــدف 
ــر و  ــاری مؤث ــن شــرایط، اجــرا و توســعه روش هــای آبی ــی در ای اصل
کم هزینــه ای اســت کــه دارای کارآیــی مصــرف آب باالیــی هســتند و 

ــکل 8(.  ــد ) ش ــه باش ــان مقرون به صرف ــرای آن ب

 

شکل 8 - روش آبیاری مقرون به صرفه 
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روش آبیــاری قطــره ای کم فشــار ثقلــی )بــدون اســتفاده از پمــپ( 
ــا  ــوان ب ــن روش می ت ــت. در ای ــرایط اس ــن ش ــه در ای ــن گزین بهتری
ــن  ــاع مشــخصی از ســطح زمی ــره آب در ارتف ــع ذخی ــراردادن منب ق
ــیب دار،  ــق ش ــای در مناط ــای چ ــر( در باغ ه ــا 3 مت ــوالً 0/5 ت )معم
ــای  ــای چ ــاز بوته ه ــورد نی ــه، آب م ــزات و هزین ــن تجهی ــا کم تری ب
ــی  ــواد غذای ــن آب و م ــرای تأمی ــژه ب ــن روش بوی ــرد. ای ــن ک را تأمی
ــازه احداث شــده، بســیار  ــای ت ــای در باغ ه ــای چ ــاز نهال ه ــورد نی م
کاربــردی اســت. اســتفاده از این روش، احتمال خشــک شــدن )درصد 
تلفــات( نهال هــای جــوان چــای را کاهــش داده و درصــد گیرایــی و 
ریشــه زایی نهال هــا را افزایــش می دهــد و از هزینه هــای مربــوط 
ــتفاده از  ــا اس ــد. ب ــن( می کاه ــت جایگزی ــا )کش ــه واکاری نهال ه ب
ــه   ــه بوت ــال جــوان ب ــل نه ــان رســیدن و تبدی ــدت زم ــن روش، م ای
بالــغ بــارده کوتــاه می شــود؛ زیــرا آبیــاری قطــره ای شــرایط مناســبی 
ــت را  ــن برداش ــا اولی ــال ت ــت نه ــد از کش ــل رش ــا مراح ــق ب منطب

ــد. ــم می کن فراه


