
معرفى روش هاى آبیارى تحت فشار مورد استفاده در باغات پسته

عمده منابع آب مورد استفاده در باغات پسته کشور منابع
هزاران شاید  و  صدها  حاصل  که  بوده  زمینى  زیر  آب 
سال ذخیره نزوالت جوى در زیر زمین است و به نوعى
مى توان گفت میراث گذشتگان ما است و مى دانیم احیاء

و تجدید آنها سالهاى زیادى وقت خواهد گرفت.
متاسفانه بدلیل برداشت بى رویه و غیر اصولى از منابع
آب در چند دهه گذشته و همچنین بدلیل خشکسالیهاى
که کشور  شرق  جنوب  و  شرق  مناطق  در  خصوصا  اخیر 
بیشترین سطح باغات پسته را نیز به خود اختصاص داده
اند، بیشتر مناطق با مشکل کم آبى روبرو شده و یا کیفیت
آب مصرفى آنها از دست رفته است. بنابراین الزم است
هاى روش  از  استفاده  جمله  از  راهکارهایى  بکارگیرى  با 
نوین آبیارى، راندمان آبیارى را باال برده و بقاء کشاورزى

و منابع آب زیرزمینى را تضمین نمود .
یا و  سطحى  آبیارى  روشهاى  در  میدانیم  که  همانطور 
غرقابى، تمامى سطح مزرعه یا باغ از آب پوشیده مى شود.
حتى در مزارعى که ابعاد کاشت زیاد بوده و ریشه گیاه
اختصاص خود  به  را  ها  پشته  سطح  درصد  از 50  کمتر 

داده است نیز از روش غرقابى استفاده مى شود.
بیشتر مناطق پسته کارى در حاشیه کویر و در مناطقى
است که عمدتا تبخیر روزانه آنها در ماههاى گرم تابستان
بیش از 6 میلیمتر در روز مى باشد. بنابراین اگر در آبیارى
سطحى در هرنوبت به ارتفاع 100 میلیمتر  آب به مزرعه
داده شود، در مدت یک هفته نزدیک به 42 میلیمتر آب
یا از سطح خاك تبخیر شده و یا از عمق به سطح آمده
وتبخیر مى شود و نمک آن به جا مانده و به شورى خاك
اضافه مى گردد و به مرور زمان زمین هاى کشاورزى ما
با افزایش شورى و کاهش نفوذپذیرى و کاهش محصول

روبرو خواهند شد.
بعبارتى، روش هاى آبیارى سطحى در مناطق کویرى هم
افزایش هم  و  درصد)  داشته (حدود 50  پایینى  راندمان 

شورى خاك را بدنبال خواهند داشت.

انواع روشهاى آبیارى تحت فشار 

باغات در  که  فشار  تحت  آبیارى  روشهاى  به  کلى  بطور 
استفاده مى شود آبیارى موضعى گفته مى شود. آبیارى
خاص مناطقى  فقط  که  است  آبیارى  از  نوعى  موضعى 
سطح مابقى  و  کند  مى  خیس  را  ریشه  محدوده  یعنى 
کرت و یا پشته خشک مى ماند. در این روشها آب از منبع
پاى در  و  شده  بسته  محیط  یا  لوله  وارد  مستقیما"   آن 
مسیر طول  در  بنابراین  شود.  مى  تخلیه  گیاه  یا  درخت 
و داشت  نخواهد  تلفاتى  گونه  هیچ  گیاه  پاى  تا  منبع  از 
راندمان آنها بسته به سطح خیس شده آنها متفاوت است
در فشار  تحت  آبیارى  روشهاى  ترین  رایج  و  مهمترین 

باغات پسته بشرح زیر مى باشند:
آبیارى قطره اى سطحى

در این روش، آب توسط پمپاژ و با تامین فشار اولیه از
از پس  و  شود  گرفته  آن  معلق  ذرات  تا  گذشته  فیلترها 
عبور از لوله هاى اصلى و فرعى به لوله هاى آبده (لوله
بصورت چکان  قطره  از  و  رسیده  دار)  چکان  قطره  هاى 
مالیم (یعنى با سرعتى کمتر از نفوذ آب بر سطح خاك)
در منطقه تجمع ریشه جارى شده و در خاك نفوذ مى
کند. این آب از یک طرف در اثر وزن خود به عمق خاك
اطراف تاثیر مکش خاك به  تحت  طرف دیگر  رفته و از 
کشیده مى شود. عمق مورد نظر جهت خیس شدن، تابع
زمان آبیارى خواهد بود یعنى با افزایش زمان آبیارى حتى
رسیدن به عمق خیس شده 3 متر هم  میسر خواهد بود.
بنابراین در این روش بجاى خیس شدن تمام سطح کرت،
فقط سطح سایه انداز یا منطقه تجمع ریشه خیس شده
و آب صرفه جویى شده را مى توان براى کوتاه تر کردن

دور آبیارى استفاده کرد.
روز آبیارى 45  دور  با  اکنون  هم  که  باغى  مثال  بعنوان 
بصورت غرقابى آبیارى مى شود با تجهیز شدن به آبیارى
قطره اى، با دور آبیارى حدود 10 روز آبیارى خواهد شد.
اى قطره  آبیارى  که  باورند  براین  کشاورزان  از  بسیارى 

وارد تنش  درخت  به  شده،  خیس  سطح  کاهش  بدلیل 
تجربیات حالیکه  در  دید.  خواهد  لطمه  درخت  و  نموده 
موجود نشان مى دهد که این تصور اشتباه مى باشد زیرا
اوال 70 درصد ریشه ها در زیر سطح سایه انداز درخت
متمرکز شده و مابقى عرض پشته ها فقط 30 درصد از
کوتاه بدلیل  ثانیا  است.  داده  جاى  خود  در  را  ها  ریشه 
شدن دور آبیارى، همیشه رطوبت خاك در حد باال بوده و
گیاه مى تواند حتى با کمتر از نیمى از سطح ریشه خود
و طراحى  صورت  در  نماید.  جذب  را  غذایى  مواد  و  آب 
مى درصد  حدود 90  روش  این  راندمان  صحیح،  اجراى 

باشد و فقط 10درصد آب تلف خواهد شد.
آبیارى قطره اى زیر سطحى

این با  بوده  سطحى  اى  قطره  آبیارى  همانند  روش  این 
40 حدود  عمق  در  و  زمین  زیر  در  ها  لوله  که  تفاوت 
سانتیمتر مدفون مى شوند. در این روش آب در زیر خاك
و درپاى ریشه تخلیه شده و در همانجا نیز به مصرف گیاه
مى رسد.  در این روش بدلیل محدود بودن تبخیر، تجمع
شورى نیز کمتر بوده و لذا امکان استفاده از آن در آب با

شورى هاى باالتر نیز وجود دارد.
هاى سیستم  مدیریت  که  نمود  توجه  باید  مقابل  در 
در چالکود  روش  بکارگیرى  و  بوده  مشکلتر  سطحى  زیر 
از روبروست.  محدودیت  با  ها  سیستم  این  داراى  باغات 
طرفى، حرکت ریشه به سمت آب، موجب تجمع ریشه در
اطراف قطره چکانها و نفوذ به داخل آنها خواهد شد که
براى جلوگیرى از این مشکل باید از هورمونهاى خاصى
این در  آبیارى  راندمان  شود.  استفاده  تزریق  سیستم  در 

سیستم حدود 95 درصد مى باشد.
روش آبیارى لوله هاى تراوا

زیر اى  قطره  آبیارى  سیستم  همانند  آبیارى  روش  این 
سطحى است با این تفاوت که دیگر قطره چکانى وجود
ندارد و خود لوله اسفنجى و داراى منافذ ریزى است که

احمـد یعـقوبى
کارشـناس ارشـد آبیـارى

خیس شدگى سطح خاك در روش آبیارى بابلر

لوله هاى تراوا
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آب را ترواش مى نمایند. در این روش نیز لوله ها در عمق
خاك مدفون شده و راندمان، حدود 95 درصد مى باشد.

روش آبیارى بابلر
در این روش که عمدتا"براى درختان با فاصله زیاد مثل
خرما و مرکبات کاربرد دارد، براى هردرخت یک آبفشان
(بابلر )که بصورت یک شیر آب با آبدهى حدود 100 تا
500 لیتر بر ساعت مى باشد نصب شده و چون آبدهى آن
زیاد مى باشد آب برسطح خاك جارى شده و دور درخت
را غرقاب مى نماید. همانطور که ذکر شد، این روش براى
هر براى  زیرا  باشد  مى  مناسب  خرما   8×8 کاشت  ابعاد 
و شده  تسطیح  متر   2 حدود  قطر  به  دایره  یک  درخت 
آب داخل آن جارى مى گردد. در صورتى که این روش
براى آبیارى درختان با ابعاد کاشت باال بکار رود، داراى
راندمان حدود 80 درصد خواهد بود اما از این روش در
آبیارى باغات پسته که ردیفى و بصورت پیوسته و نزدیک
به هم کاشته شده اند نیز استفاده مى شود. بدین ترتیب
تا یعنى  متر  عرض 1  به  نوارى  درخت  طرف  هر  در  که 
سایه انداز درخت ایجاد شده و مابقى سطح پشته آبیارى
نخواهد شد. در این نوارها، لوله آبده در پاى درخت در
زیر خاك مدفون شده و انشعابات بابلر با توجه به بافت
خاك با فاصله 3 تا 5 متر از خاك خارج شده و در سایه
انداز درخت نصب شده و آب را بر روى سطح خاك جارى
نوار و  کرده  پیشروى  بابلرها  بین  آب  این  نماید.  مى 

خیس شده در دو طرف درخت ایجاد مى نماید.
با توجه به اینکه نیمى از سطح پشته ها خشک بوده و
این راندمان  شود،  مى  خیس  سطح  از  درصد   50 فقط 

سیستم براى پسته حدود 60 تا 65 درصد خواهد بود .
روش آبیارى ثقلى

فشار اى را بدون  این روش سعى شده آبیارى قطره  در 
کم بدلیل  بنابراین  آورند.  بوجود  کم  فشار  با  یا  و  اولیه 
کارى فشار  با  هاى  لوله  از  توان  مى  اولیه،  فشار  بودن 
هیدرولیکى افت  وجود  بدلیل  ولى  نمود  استفاده  کمتر 

در لوله ها، نیاز به باال بردن قطر لوله جهت کاهش افت
مى باشد. این روش بیشتر براى مناطقى که منبع آب در
ارتفاع باالتر از باغات قرار داشته و یا اراضى داراى شیب
مى باشند مناسب است. یکنواخت نمودن آبدهى خروجیها
تر مشکل  روش  این  در  ها  چکان  قطره  اصطالح  به  یا 
بوده و چون فشار اولیه محدود است از فیلتراسیون نیز
خروجى منافذ  باید  بنابراین  کرد.  استفاده  توان  نمى 
بدلیل طرفى  از  نشوند.  گرفتگى  دچار  تا  باشند  درشت 
گشاد تر بودن لوله ها، سرعت آب در آنها پایین بوده که

خود موجب رسوب گذارى خواهد شد.
تحت آبیارى  روشهاى  در  توجه  قابل  نکات  برخى 

فشار
شورى اى،  قطره  آبیارى  روشهاى  محدودیت  تنها   *
نظر از  یکى  است،  اثرگذار  جهت  دو  از  که  است  آب 
گرفتگى به  منجر  که  کربناتها  خصوصا"  و  امالح   رسوب 
قطره چکانها مى شود و دیگرى  تجمع امالح در سطح
(رسى) سنگین  بافت  با  خاکهایى  در  بخصوص  خاك 

است.
* شورى توصیه شده براى آبیارى قطره اى حدود 8000

میکروموس بر سانتیمتر مى باشد.
* از نظر میزان مالکیت آب و زمین نیز محدودیت هایى
یک آب،  مالکیت  میزان  حداقل  است  بهتر  دارد.  وجود 
شبانه روز در هر 15 روز باشد. براى مالکیت هاى بیشتر
کمتر، هاى  مالکیت  براى  اما  ندارد  وجود  محدودیتى 
مشکل تامین زمان مورد نیاز براى آبیارى و هزینه باالى

ذخیره آب بوجود مى آید.
آبیارى روشهاى  در  گیاه،  طوقه  بودن  خشک  بدلیل   *

قطره اى مشکل گموز برطرف خواهد شد.
* معموال در مناطقى که شورى آب باالتر از حد مجاز
منافذ زیرا  شود  مى  استفاده  بابلر  آبیارى  روش  از  است 
آن درشت بوده و دچار گرفتگى نخواهند شد ضمن آنکه
بدلیل آبدهى زیاد و شستشوى خاك، تجمع شورى نیز

نخواهد داشت. اما هزینه اولیه آن زیاد بوده و راندمان آن
نیز کمتر مى باشد.

هزینه اجراى روشهاى آبیارى تحت فشار و تسهیالت
اعطایى

قطره آبیارى  مورد  در  لوازم  با  طرح  اجراى  هزینه   *
و باغات  سطح  به  بسته  دوردیفه،  آرایش  با  سطحى  اى 
هکتار در  ریال  میلیون   60 تا   40 بین  آنها  پراکندگى 
هکتارى  50 باغ  یک  اگر  مثال  بطور  باشد.  مى  متفاوت 
اجراى سطح  واحد  در  هزینه  بگیریم  نظر  در  را  منظم 
ولى بود  خواهد  هکتار  در  ریال  میلیون   45 حدود  آن 
هزینه یک مزرعه 20 هکتارى نا منظم ممکن است تا 60

میلیون ریال در هکتارنیز افزایش یابد.
زیر اى  قطره  آبیارى  مورد  در  سطح  واحد  در  هزینه   *
هکتار در  ریال  میلیون   90 تا   75 بین  تراوا  و   سطحى 
مى باشد زیرا لوله هاى آبده آن وارداتى بوده وگران تر از
لوله هاى آبیارى قطره اى سطحى مى باشند و از طرفى

زیر خاك نمودن آنها نیز داراى هزینه مازاد مى باشد.
*  هزینه اجراى آبیارى بابلر نیز حدود 70 تا 80 میلیون
نازلها، زیاد  آبدهى  بدلیل  زیرا  باشد.  مى  هکتار  در  ریال 
سایز لوله ها بزرگتر بوده و اتصاالت بیشترى نیز مورد نیاز
است. ضمن آنکه زیرخاك نمودن لوله هاى آبده درپاى

درخت نیز هزینه در بر خواهد داشت . 
اجراى براى  اعطایى  تسهیالت  میزان  حاضر  حال  در   *
انواع سیستم آبیارى تحت فشار در هر هکتار باغ پسته،
35 میلیون ریال بصورت بالعوض مى باشد. متقاضى پس
مدارك ارائه  و  منطقه  کشاورزى  جهاد  از  درخواست  از 
الزم، اقدام به اجراى طرح با هزینه خود نموده و پس از
اتمام آن، سهم بالعوض را دریافت خواهد نمود. الزم به
اتصاالت و  لوله  قیمت  افزایش  به  توجه  با  که  است  ذکر 
و سایر هزینه ها در ماههاى اخیر، افزایش میزان کمک

بالعوض دولتى در حال بررسى مى باشد.

سیستم آبیارى قطره اى سطحى

آثار سیستم قطره اى زیر سطحى پس از آبیارى
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