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مقدمه

آب از دیربـاز مهم تریـن عامـل توسـعه در جهـان بـوده اسـت. انسـان ها در دوران اولیـه زندگـی 
کشـاورزی می پرداختنـد.  نزدیـك رودخانه هـا و منابـع آب تجمـع می کردنـد و بـه فعالیت هـای 
97 درصـد منابـع آبـی غیرقابـل اسـتفاده بـرای کشـاورزی بـوده و مقدار بسـیار محـدودی از آن ها 
کمـی بیـش از  بـر آن،  افـزون  از سـوی انسـان مورداسـتفاده قرارگرفتـه اسـت.  به طـور مسـتقیم 
ج شـده و آنچه  کـره زمیـن به صـورت رودخانه های یخی از دسـترس خار 76.1 درصـد از آب هـای 
کشـاورزی  تقریبـًا باقی مانـده در عمـق زمیـن ذخیره شـده اسـت. بهره گیـری از روش هـای نویـن 
و اسـتفاده بهینـه از آب، عوامـل حیاتـی بـرای نیـل بـه هـدف تأمیـن غـذای جمعیـت در حـال 
افزایـش دنیـا اسـت. طبـق برآوردهـا، در 30 سـال آینـده مـردم جهـان نیازمنـد 60 درصـد غـذای 
کم )اسـتفاده  بیشـتر خواهنـد بـود. بخـش قابل توجهـی از ایـن افزایش تولید، حاصل کشـت مترا

کـه نیازمنـد آبیـاری اسـت، خواهنـد بـود. کمتـر بـرای تولیـد بیشـتر(  از زمیـن 



2

اهمیت آب

بر اساس آمار و اطالعات منتشره، از کل اراضی (16 میلیون هکتاری کشور، در حال حاضر 18/8 
میلیون هکتار در چرخه تولید محصوالت کشاورزی قرار دارد. از این مقدار حدود 8 میلیون هکتار 
به صورت آبی و حدود 6/3 میلیون هکتار به صورت دیم و بقیه به صورت آیش آبی و دیم مورد 
بهره برداری قرار دارند. در ارتباط با منابع آب نیز از حدود 93 میلیارد مترمکعب منابع آب مصرفی 

کشور حدود 86 میلیارد مترمکعب به حساب مصارف کشاورزی منظور می گردد.

میلیـارد   )00 حـدود  ایـران  بارندگـی  حجـم  سـاالنه  میانگیـن  موجـود،  ارقـام  و  آمـار  اسـاس  بـر 
کوهسـتانی بـا  کـه از ایـن مقـدار، 310 میلیـارد مترمکعـب در مناطـق  مترمکعـب بـرآورد می شـود 
بـه  کیلومترمربـع و 90 میلیـارد مترمکعـب دیگـر در مناطـق دشـتی  مسـاحتی حـدود 870 هـزار 
از مقـدار فـوق حـدود (9( میلیـارد مترمکعـب به صـورت  کیلومترمربـع می بـارد.  وسـعت 778 
حـدود باقیمانـده  مترمکعـب  میلیـارد   116 از  و  می شـود  ج  خـار دسـترس  از  تعـرق  و   تبخیـر 

 93 میلیـارد مترمکعـب از طریـق منابـع سـطحی و زیرزمینـی بهره بـرداری می شـود و بقیـه صـرف 
تغذیـه سـفره های آب زیرزمینـی می شـود. 

کشـاورزی و نزدیـك بـه 7 میلیـارد  از ایـن مقـدار حـدود 86 میلیـارد مترمکعـب جهـت مصـارف 
ازآنجایی کـه متوسـط حجـم  بـه مصـارف شـرب و صنعـت اختصـاص می یابـد.  آن  مترمکعـب 
کشـور رقمـی ثابـت اسـت، تقاضـا بـرای آب بـه  علـت رشـد نسـبتًا بـاالی جمعیـت،  کل آب سـاالنه 
کشـاورزی، شهرنشـینی و صنعـت در سـال های اخیـر، متوسـط سـرانه آب قابل تجدیـد  توسـعه 
13)0 سـال  در  مترمکعـب   5500 حـدود  از  رقـم  ایـن  به طوری کـه  اسـت،  داده  تقلیـل  را   کشـور 

 بـه حـدود 00(3 مترمکعـب در سـال 1357 و حـدود 500( مترمکعـب در سـال 1367 و 100( 
اسـت. کاهش یافتـه  مترمکعـب در سـال 1376 

صرف نظـر  یافـت.  خواهـد  تنـزل  مترمکعـب   1300 حـدود  بـه   1)00 سـال  افـق  در  میـزان  ایـن   
سـواحل  نظیـر  خشـك  مناطـق  گسـترده  طیـف  و  کشـور  در  منطقـه  ای  آشـکار  تفاوت هـای  از 
نیـز  و  بلوچسـتان  و  تـا سیسـتان  از خراسـان  کشـور  نیمـه شـرقی  و دریـای عمـان،  خلیج فـارس 
کشـور به مراتب  که میزان سـرانه آب قابل تجدید در آن ها از میزان متوسـط  حوضه های مرکزی 
کشـور در سـال های آینـده بـه مفهـوم ورود ایـران بـه  پایین تـر اسـت، ارقـام متوسـط سـرانه آب 
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کم آبی جدی در سـال 15(1 شمسـی خواهد بود. مرحله تنش آبی در سـال 1385 و ورود به حد 
کلمـه، پخـش آب روی زمیـن  آبیـاری ازنظـر علمـی تعابیـر مختلفـی دارد امـا بـه معنـای واقعـی 
گیـاه و تولیـد محصـول می باشـد. هرچنـد فقـط 15 درصـد از  جهـت نفـوذ در خـاك بـرای اسـتفاده 
کشـاورزی دنیـا تحـت آبیـاری قـرار دارنـد و 85 درصـد بقیـه به صـورت دیـم و بـدون  زمین هـای 
کشـاورزی و غذایـی مـردم جهـان از  آبیـاری مورداسـتفاده قـرار می گیرنـد، امـا نیمـی از تولیـدات 
کـه ایـن خـود نشـان دهنده اهمیـت و نقـش آبیـاری در  همیـن زمین هـای آبـی حاصـل می شـود. 
کشـاورزی بـا (9 درصـد بزرگ تریـن و مهم تریـن مصرف کننـده  کشـاورزی اسـت. بخـش  بخـش 
کشـور بـه شـمار مـی رود. بیـش از 80 درصـد اتـالف منابـع آب بـه دلیـل عـدم اسـتفاده از  آب در 

فّناوری هـای پیشـرفته آبیـاری در ایـن بخـش بـه هـدر مـی رود. 

کشـور در شـرایط فعلی مدیریت مناسـبی  که مدیریت منابع آب  کارشناسـان معتقدند  تعدادی از 
کاهـش منابـع آب هـای زیرزمینـی و نیـز  نیسـت و موجـب شـده تـا طـی سـال های اخیـر، شـاهد 
کشـاورزی در برخـی مناطـق باشـیم. الگـوی مصـرف آب آشـامیدنی بـر  کشـت  کاهـش سـطح زیـر 
اسـاس اعـالم بانـك جهانـی بـرای یـك نفـر در سـال، یـك مترمکعـب و بـرای بهداشـت در زندگـی 
کشـور مـا 70 درصـد بیشـتر از  بـه ازای هـر نفـر، 100 مترمکعـب در سـال اسـت. بـر ایـن اسـاس، در 
الگـوی جهانـی آب مصـرف می شـود! همچنیـن بر اسـاس آمار اعالم شـده، میانگیـن آب مصرفی 
سـرانه جهـان )صنعتـی، کشـاورزی و آشـامیدنی( در حـدود 580 مترمکعـب بـرای هر نفر در سـال 
کـه ایـن امـر بیانگـر اتـالف  کـه ایـن رقـم در ایـران حـدود 1300 مترمکعـب در سـال اسـت  اسـت 

منابـع آب و اسـراف بیش ازحـد منابـع حیاتـی می باشـد. 

مقـدار مصـرف سـرانه آب لوله کشـی آشـامیدنی در شـهرهای ایـران در حـدود ((1 مترمکعـب در 
کـه از مصـرف سـرانه برخی کشـورهای اروپایی پـرآب، مانند اتریـش )108 مترمکعب  سـال اسـت 
کـه یکـی از دالیـل این امر آن اسـت که  در سـال( و بلژیـك )105 مترمکعـب در سـال( بیشـتر اسـت 
در ایـران از آب آشـامیدنی تصفیه شـده بـرای شستشـوی اتومبیـل، حیـاط، آبیـاری باغچه هـا، 
کشـورها آب آشـامیدنی  کثر  اسـتحمام، شسـتن لباس و ظروف اسـتفاده می شـود. درحالی که در ا

کـه بـه سـایر مصـارف می رسـد، جداسـت. از آبـی 
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 منابع آب آبیاری

- نزوالت آسمانی شامل: برف و باران

- آب های سطحی شامل: رودخانه ها،سدها، مخازن آب ، دریا، برکه های آب شیرین  یخچال ها و… 

- آب های زیرزمینی شامل: چاه ، قنات و چشمه

هدف آبیاری

گیاه کافی برای ادامه زندگی  - تأمین آب 

کوتاه مدت کم آبی یا بی آبی های  گیاهان در مقابل تنش های ناشی از  - حفاظت و بیمه 

گیاه کردن خاك و اتمسفر یا هوای اطراف    -خنك 

منافع آبیاری

کیفی محصول کمی و  - افزایش 

کیفی محصول کمی و  - سود حاصل از افزایش 

- درآمد حاصل از فروش آب برای دولت 

-  افزایش فرصت شغلی

اثرات سوء آبیاری

- فرسایش

- شور و قلیایی شدن خاك

کشاورزی - غرقابی شدن یا باتالقی شدن زمین های 

کشاورزی - تخریب زمین های 

-  اتالف بیهوده آبی که باقیمت گزاف تأمین گردیده و برای نگهداری و توزیع آن سرمایه گذاری 
زیادی صورت گرفته است. 

گزارش هـای موجـود میـزان  هـدر رفـت آب در ایـران بیـش از میانگیـن جهانـی اسـت بـر اسـاس 
هـدر رفـت آب در کشـور مـا 8( الـی 30 درصـد اسـت.درحالی که ایـن مقـدار اتـالف در دنیـا 9 الی (1 
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که یکی از عوامل اصلی آن برداشـت های غیرمجاز از شـبکه آب رسـانی  گزارش شـده اسـت  درصد 
و فرسـودگی تأسیسـات آب و شـبکه های آب رسـانی اسـت.اصالح الگـوی مصـرف، تنهـا راه بـرای 
گـذر از بحـران کم آبـی اسـت. بـا توجـه به مصـرف بیش ازحد انـرژی در کشـور و همچنین کاهش 
منابـع آبـی، اصـالح الگوی مصـرف در بخش های مختلف، مناسـب ترین و منطقی ترین راه حل 
گـذر از بحران هـای موجـود بـه نظـر می رسـد. صرفه جویـی در مصـرف آب بـا اسـتفاده از  بـرای 
کـوزه ای، تـراوا زیرزمینـی و... می توانـد  روش هـای نویـن بـرای آبیـاری ماننـد قطـره ای، بارانـی، 

بسـیار تأثیرگذار باشـد. 

آبیـاری قطـره ای روشـی مناسـب بـرای کاهـش و هـدر رفـت آب در بخش کشـاورزی سـالیان دراز 
گلخانه هـا مورداسـتفاده بـوده اسـت. در ایـران  در فرانسـه و در کشـورهای دیگـر بـرای آبیـاری در 
ایـن روش در دهـه پنجـاه ابـداع شـد و سـطوح بزرگـی بـا ایـن روش آبیـاری شـدند ولـی بـا مـرور 
زمـان مزایـا و معایـب ایـن روش مشـخص شـد. هزینه هـای زیـاد و تکنیك هـای نسـبتًا پیشـرفته 
ایـن روش و نمک هـا و مـواد جامـد معلـق در آب هـای ایـران، از معایـب آبیـاری قطـره ای بـوده و 

کننـد.  کمتـر ازایـن روش آبیـاری اسـتفاده  کـه کشـاورزان  باعـث شـده 

کـه روش آبیـاری قطـره ای را مطـرود بدانیـم و در پـی رفـع معایـب آن  ولـی ایـن دلیلـی نیسـت 
نباشـیم. بـه یـاد داشـته باشـیم بـا اسـتفاده از روش آبیـاری قطـره ای نسـبت بـه روش غرقابـی 

کاهـش دهیـم. می توانیـم 1 الـی ( برابـر مصـرف آب را 

کرد: »توسعه ای  کمیسیون جهانی محیط زیست در سال 1987، توسعه پایدار را چنین تعریف 
که بدون مخاطره انداختن توان نسل های آینده برای رفع نیازهای خود، پاسخگوی نیازهای 
حال حاضر باشد«. این مفهوم طی تعریف زیر برای بخش های مواد غذایی و کشاورزی دقیق تر 
گرفت.توسعه پایدار، مدیریت  بیان شد و در سال 1988 توسط شورای فائو موردپذیرش قرار 
تأمین  اداری است، به طوری که  و نگهداری منابع طبیعی و جهت بخشی تحوالت و ساختار 
چنین  کند.  تضمین  را  آینده  نسل های  و  حاضر  نسل  رضایتمندی  و  بشری  نیازهای  مداوم 
توسعه پایداری )در بخش های کشاورزی، جنگلداری و شیالت( با حفاظت زمین، آب و ذخایر 
فناوری  از  ندارد،  همراه  به  زیست محیطی  تخریب  است،  همراه  جانوری  و  گیاهی  ژنتیکی 

مناسب استفاده می کند، ازنظر اقتصادی بالنده و پایدار و ازنظر اجتماعی موردقبول است.
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 آبیاری باغات

قبل از بحث درباره روش های آبیاری، گفتار کوتاهی راجع به قدرت نفوذ آب در زمین های متفاوت 
کارایـی مصـرف آب خواهیـم داشـت.میزان و روش نفـوذ آب در زمیـن  و جهـت جریـان و نیـاز آبـی و 
بسـتگی بـه نـوع و جنـس خـاک دارد. در زمین هـای شـنی، نفـوذ آب در خاک به طور عمودی اسـت؛ 
امـا در اراضـی رسـی سـخت آب به آرامـی وارد خـاک شـده ولـی در جهت افقی سـریع حرکت می نماید.

زمین نسبت به میزان آب درونی دارای سه حالت است:
ک را پرکـرده باشـد، در ایـن  کلیـه فضاهـای خالـی مابیـن ذرات خـا کـه آب  1( حـد اشـباع: زمانـی 

حالـت رطوبـت زمیـن بـه حـد اشـباع رسـیده اسـت.

گیاهـان و تبخیر هوا  گـر تعـدادی از فضاهـا در اثر جذب آب به وسـیله  (( ظرفیـت معمولی:حـال ا
در آن هـا نفـوذ کنـد، جریـان آب از طبقـه باالئـی به طـرف قشـر پائینـی قطـع می گـردد. ایـن حالـت 

ک بـدون تغییـر می باشـد، ظرفیـت عـادی رطوبت زمیـن می نامند. کـه رطوبـت خـا را 

گیاهان به میزانی می رسـد  گـر بـه زمینـی آب نرسـد رطوبـت آن در اثر اسـتفاده  3(حـد پژمردگـی: ا
خشـک  سـپس  و  شـده  پژمـرده  موقتـًا  گیـاه  موقـع  ایـن  در  نیسـت  ریشـه  قابل جـذب  دیگـر  کـه 

گوینـد. می شـود، ایـن مرحلـه را حـد پژمردگـی 

ک شکل 1( سرعت و جهت نفوذ آب در خا
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ک و مقـدار آب دارد. گیـاه، عمـق ریشـه در خـا ع زمیـن،  بنابرایـن دفعـات آبیـاری بسـتگی بـه نـو
نیـاز آبـی گونه هـای مختلـف باغـی نسـبت بـه هـم متفـاوت بـوده و حتـی در داخـل یک گونـه نیـز 
برحسـب فصـول مختلـف رشـد، تفـاوت چشـمگیری وجـود دارد. ترتیـب نیـاز آبـی درختـان میـوه 

کلـی مطابـق الگـوی زیـر می باشـد: دریـك بیـان 

کامـل برگ هـا و  در دوران اسـتراحت، مصـرف آب توسـط درخـت، در حداقـل و در زمـان رشـد 
کثـر مقـدار خـود اسـت و به تدریـج بـا نزدیـك شـدن بـه انتهای  اسـتقرار میـوه روی درخـت، در حدا
فصـل رشـد ایـن مقـدار را بـه کاهـش می گـذارد. نیـاز آبی یـك باغ، خواه توسـط بارندگـی طبیعی و 
خـواه از طریـق آبیـاری تأمیـن شـود، دربرگیرنده مقدار آب تبخیر شـده از سـطح خـاك و مقدار آب 
که در پدیده تعرق از دسـت می رود، می باشـد. میزان آبی  گیاه ونیز آبی  آزاد بخار شـده از سـطح 
کوچکـی از تبخیـر سـاالنه را بـه خـود اختصـاص  کـه از سـطح خـاك بخـار می شـود، فقـط بخـش 
می دهـد، لـذا بخـش اعظـم آب مصرفـی باغـات را بـا میـزان تعـرق تخمیـن می زننـد. بـا توجـه 
بـه میـزان بارندگـی و تبخیـر در حوزه هـای باغـی اسـتان و نیـز توزیـع غیریکنواخـت بارندگی هـا 
گونه هـای فوق الذکـر، باألخـص  در طـول فصـل رشـد، امـکان تأمیـن آب موردنیـاز بـرای اغلـب 
امـری  باغـات  آبیـاری  و  نیسـت  فراهـم  ازاین گونه هـا  یـك  پرنیـاز هـر  و  ارقـام اصالح شـده  بـرای 
کرتـی یـا  ع سـطحی  کشـور از نـو اجتناب ناپذیـر بـه نظـر می رسـد. سیسـتم آبیـاری اغلـب باغـات 

کـه از روش هـای سـنتی آبیـاری محسـوب می گـردد. نـواری اسـت 

کـه در آن ها به مقـدار کم )حـدود یك تا ده  گفتـه می شـود  کلیـه روش هایـی  آبیـاری قطـره ای بـه 
گیـاه ریختـه می شـود. بـه همیـن دلیـل ایـن روش هـا را آبیـاری  لیتـر در سـاعت( به آرامـی نزدیـك 
کـم )Low volume irrigation ( نامیده انـد. آب ممکـن اسـت از بـاال ریختـه شـده و  بـا حجـم 
ب پاش هـا( یـا مسـتقیمًا در سـطح خـاك ریختـه شـود.

ّ
در سـطح خـاك پخـش شـود )ماننـد خـردآ

)ماننـد قطره چکان هـای سـطحی( و یـا آنکـه زیـر سـطح خـاك وارد منطقـه ریشـه ها شـود )روش 
قطـره ای زیرسـطحی(.در آبیـاری قطـره ای، آب دریـك سیسـتم لولـه ای در بـاغ توزیـع می شـود 
گیـاه قـرار می گیـرد،  گسـیل و در اختیـار  ج  کـه آب از آن بـه خـار و دسـتگاه یـا وسـیله مکانیکـی 

بادام > گردو > زردآلو > گیالس و آلبالو > سیب > هلو > آلو > گالبی > به
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خروجـی یـا قطره چـکان )emitter( نـام دارد. خـروج آب از ایـن وسـیله ممکـن اسـت به صـورت 
کوچـك و پیوسـته باشـد. حتـی وسـیله پخـش  قطـره )drop(، حبـاب )bubble( و یـا یـك جریـان 
می توانـد یـك آبپـاش بسـیار کوچـك باشـد )Micro jet(. قطره چکان هـا طوری طراحی می شـوند 
کیلو پاسـکال )(/0 الی ( اتمسـفر( برسـانند. کاهش داده و به حدود 0( الی 00(  که فشـار آب را 

می شـود.  محسـوب  کـم  بسـیار  فشـار  بـا  تحت فشـار  روش هـای  از  قطـره ای  روش   بنابرایـن 
کـه تداعی گـر چکیـدن قطـره در پای درخـت می باشـد، از لفظ  بهتـر اسـت به جـای لفـظ قطـره ای 
ع آبیـاری را تحـت  گـردد تـا صـور مختلـف ایـن نـو آبیـاری خـرد یـا )Micro irrigation( اسـتفاده 
پوشـش قرار دهد. روش های آبیاری خرد برحسـب دبی خروجی به دودسـته تقسـیم می شـوند:

)dropper( کثر با دبی 10 لیتر در ساعت نظیر: قطره ای گروه حدا  -

Micro jet و bubbler :گروه با امکان دبی بیشتر از 10 لیتر د ر ساعت نظیر  -

)water use efficiency( کارایی مصرف آب توسط درخت نیاز آبی و 

کارایـی آب، عبـارت اسـت از مقـدار مـاده خشـک تولیدشـده بـه ازای هـر واحـد آب مصرف شـده 
گیـاه. یـک هکتـار بـاغ بـادام آبـی بـارور در سـال 6 الـی 8 هـزار مترمکعـب آب نیـاز دارد.  توسـط 
کیلـو در هکتـار باشـد، بـا احتسـاب  کـم 300 اصلـه درخـت در هکتـار و عملکـرد حـدود 1500  ترا
روان آب و نفـوذ عمقـی، هـر درخـت به طـور متوسـط سـاالنه حـدود (/3( مترمکعب آب مصرف 
کیلـو مغـز بـادام تولیدشـده حـدود 68/( مترمکعـب آب مصـرف  می کنـد و بنابرایـن بـه ازای هـر 
گـر آبیـاری باغـات به صـورت قطـره ای باشـد و میـزان مصـرف آب در هکتـار به حداقل  می شـود. ا
500( مترمکعـب در سـال برسـد، در ایـن صـورت هـر درخـت سـاالنه حـدود 15 مترمکعـب آب 

کیلوگـرم مغـز بـادام تولیـدی 3 مترمکعـب آب نیـاز اسـت. مصـرف می کنـد و بـه ازای هـر 

گیاه ع تبخیر و تعرق )ET( = نیاز آبی  )تلفات آب + بارندگی مؤثر( - مجمو
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روش های آبیاری سنتی در باغات

کرتـی: متأسـفانه در تعـدادی از مناطـق اسـتان مـا از ایـن روش آبیاری اسـتفاده می شـود.  آبیـاری 

به منظـور صرفه جوئـی در آب و جلوگیـری از ازدیـاد علف هـای هـرز، بهتـر اسـت از روش ابداعـی 
کـه  بنـام اصـالح سیسـتم آبیـاری باغـات اسـتفاده شـود. ایـن روش در باغاتـی انجـام می شـود 
کاهـش  آبیـاری باعـث  نـدارد. اجـرای غلـط عمـل  کافـی وجـود  بـوده و آب  منابـع آب محـدود 
رانـدن آن شـده و مشـکالت را دوچنـدان می کنـد. لـذا جهـت بـاال بـردن راندمـان آب آبیـاری و نیز 

گردیـده )شـکل 1(.  تأمیـن بهداشـت پـای درختـان، روشـی ابـداع و ارائـه 

در ایـن روش آبیـاری، آب توسـط یـک جـوی تقریبـًا به عرض سـی سـانتی متر هدایـت و در محل 
کـرده و به این ترتیب به پـای درخت بعدی  سـایه انداز درخـت به صـورت دایـره محیـط آن را طـی 
هدایـت می شـود. محـل حرکـت آب پیوسـته عـاری از علـف هـرز نگهـداری می شـود. ایـن مسـیر 
بـا عـدد )1( نشـان داده شـده، در بیـن سـایه انداز دو درخـت بـا اسـتفاده از روش هـای مختلـف 
بـا  کـه  کـه ممکـن اسـت بایـد جلـوی نفـوذ آب گرفتـه شـود. قسـمت داخلـی سـایه انداز  تـا آنجـا 
عـدد )2( نشـان داده شـده، به هیچ وجـه آبیـاری نمی شـود و خـاك ایـن قسـمت هرسـال به طـور 
سـطحی شـخم خورده و عـاری از علـف هـرز نگهـداری می گردد. این سیسـتم از پوسـیدگی طوقه 
کـه یکی از علل خشـکیدگی آن ها  درختـان میـوه و از ایجـاد خفگـی بخصـوص در درختـان بـادام 

کـرد. آبیـاری غرقابـی و تمـاس تنـه درخـت بـا آب قلمـداد می گـردد، جلوگیـری خواهـد 

شکل (( آبیاری نشتی حلقوی
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کوه هـا و تپه هـا در سـطوح بـا اختـالف ارتفـاع،   آبیـاری پلـه ای: ایجـاد بـاغ و درختـکاری در دامنـه 

ع  امکان پذیـر اسـت. اختـالف سـطح دوطبقـه، بعضی اوقـات بـه چندیـن متـر می رسـد. ایـن نـو
گر از سیسـتم  گوینـد. جهـت آبیـاری ایـن درختـان ا باغ هـا را باغـات پلـه ای یـا درختـکاری پلـه ای 
آبیاری قطرهای اسـتفاده نشـود، بدین ترتیب عمل می شـود که در وسـط دو منطقه درختکاری 
کوچـک جانبـی،  از بـاال به طـرف پاییـن نهـری احـداث می گـردد، به طوری کـه در تقاطـع دو نهـر 
حوضچه هایـی بـا دو یـا سـه دریچـه ایجاد می کنند. آب در مسـیر حرکت حوضچه هـا را پر نموده 
کـردن دریچه هـای جانبـی، وارد نهرهای کوچک شـده و در اختیار درختان قرار می گیرد؛  و بـا بـاز 

و یـا از روش هـای بانکـت، فارروئینگ و سـکوبندی اسـتفاده می شـود.

احـداث  جوی هایـی  درختـان،  فاصلـه  رعایـت  بـا  بـاغ  سـطح  در  )نشـتی(:  پشـته ای  آبیـاری   

می شـود، به طوری کـه درختـان در نزدیکـی جـوی )داغ آب( قـرار دارد. ایـن نهرهـا عمـود بـر خـط 
کـه به مـوازات و  کوچکـی  کـه مسـتقیمًا بـه نهـر  شـیب زمیـن به مـوازات یکدیگـر سـاخته می شـود 

عمـود بـر جوی هـا ایجادشـده مربـوط می گـردد.

به وسـیله  آب  کـه  اسـت  سـطحی  آبیـاری  نوعـی  حقیقـت  در  روش  ایـن  بابلـر:  آبیـاری  روش   

لوله هـای پلی اتیلـن به پـای درخـت انتقال یافتـه و به وسـیله یـک فـواره پالسـتیکی )بابلـر( آب به 

شکل 3( آبیــاری نشتی حلقوی
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کـرت، حوضچـه و یـا کرتچـه منتقـل می شـود. در ایـن روش بهتـر اسـت که زیـر هر درخت  داخـل 
کثـر بـه قطـر تـاج درختـان ایجـاد و داخـل آن آبیـاری شـود. تشـتکی بـه قطـر یـک متـر و حدا

 Trickleیــا dripقطــره ای آبیــاری  شــامل  روش  ایــن  )نقطــه ای(:  ناحیــه ای  آبیــاری   سیســتم 

روی زمینــی و آبیــاری قطــره ای زیرزمینــی، آبیــاری زیرزمینــی بــا لوله هــای ســفالین یــا لوله هــای 
متخلخــل )تــراوا از جنــس پلی اتیلــن(، آبیــاری میکــرو یــا میکروجــت می باشــد.

روش آبیاری مدرن در باغات

آبیـاری قطره ای:یـك نکتـه مهـم در آبیـاری باغات، حفظ رطوبت خاك در بـاالی نقطه پژمردگی 

کـه در صـورت نـزول میـزان رطوبـت بـه نقطـه پژمردگـی ولـو  اسـت. مطالعـات نشـان داده اسـت 
گیـاه، قـادر بـه  کافـی در ادامـه رشـد  کـم و بـروز تنـش آبـی، حتـی آبیاری هـای سـریع و  بـه مـدت 
زدودن اثـرات منفـی و نامطلـوب تنـش قبلـی نخواهـد بـود. معمـواًل تعییـن میـزان رطوبـت خـاك 
در عمـق ریشـه به صـورت عینـی و تجربـی بـرآورد می گـردد. ولـی می تـوان بـا نصـب یـك الـی دو 
 تانسـیومتر پرتابـل بـه ازای هـر هکتـار مسـاحت بـاغ از میـزان رطوبـت خـاك اطـالع حاصـل نمـود. 
یکـی از محاسـن آبیـاری قطـره ای، حفـظ رطوبـت خـاك در نقطـه سـهل الوصول ریشـه می باشـد. 
بـا تیمارهـای  کـه  از تزریـق آب اضافـی، باألخـص در مواقعـی  ولـی بااین حـال بـرای جلوگیـری 
کـودی یـا سـموم مخلـوط شـده باشـد، بایـد مقـدار دقیـق آب موردنیـاز بـرآورد شـده و طی سـاعات 

شکل (( سیستم آبیاری قطره ای
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ح می شـود  کـه در ایـن زمینـه مطـر گیـاه قـرار داده شـود.نکته مهـم دیگـری  مشـخص در اختیـار 
کـرد که قبـاًل درختکاری  کـه آیـا سیسـتم آبیـاری قطـره ای را می تـوان در زمینـی پیـاده  ایـن اسـت 

گیـرد؟ شـده و یـا بایـد درختـکاری همـراه بـا نصـب سیسـتم صـورت 

کـه درختـان چندیـن سـال قبـل از نصـب سیسـتم آبیـاری قطـره ای، کشت شـده و بـه   در باغاتـی 
روش دیگـری آبیـاری شـده اند بـه دلیـل سـامانه ریشـه ای توسـعه یافته منطبـق بـر روش قبلـی 
بـکار بریـم، قطره چکان هـا نخواهنـد توانسـت  را  آبیـاری قطـره ای  گـر به یک بـاره  ا تأمیـن آب، 
گیـاه در سـال های اول دچـار مشـکل می شـود. فقط  مشـابه روش آبیـاری قبلـی عمـل نماینـد لـذا 
گیاهان، خود را با روش جدید هماهنگ  در سـال سـوم یا چهارم به بعد اسـت که سیسـتم ریشـه 
کـرد. بنابرایـن الزم اسـت علیرغـم احـداث سیسـتم آبیاری قطـره ای، آبیـاری قبلی نیز در  خواهـد 

طـول مـدت یادشـده به صـورت سـیر نزولـی انجـام پذیرد.

درختـان میـوه در مناطـق نیمه خشـک بـه تأمیـن آب در دوره هـای خشـك فصـل رویـش، زمانـی کـه 
عمـاًل هیچ گونـه بارندگـی وجـود نـدارد، بسـیار حسـاس اند و آبیـاری قطـره ای مطلوب تریـن روش 
تأمیـن آب الزم تحـت ایـن شـرایط اسـت. از سـوی دیگـر عمـر تجهیـزات آبیـاری قطـره ای تقریبـًا بـا 
عمر اقتصادی باغات مسـاوی می باشـد. نیاز آبی چندگونه مهم باغی در رابطه به میزان بارندگی، 
مصرف کل آب در سال )مقدار خالص( و دبی آب در سیستم قطره ای در جدول )1( درج شده است.

تأمین حداقل آب گونه باغی
mm موردنیاز با بارندگی

مقدار خالص آب موردنیاز 
برای یک درخت

)مترمکعب(

  دبی آب در آبیاری
 قطره ای برای یک درخت

Lit /Day

5( الی 00(6/( الی 5(600 >سیب

5( الی 1180/( الی 7( 650 >گالبی

(1 الی 100(/1 الی 0010( >انگور

5/( الی 390/( الی 6007/5 >هلو

80 الی 00(10 الی 5(600 >آلو

30 الی 8/1180 الی 0(500 >زردآلو

( الی 0(11/( الی 15 350 >بادام

جدول 1- نیاز آبی محصوالت مهم باغی در ارتباط با بارندگی، مقدار خالص آب موردنیاز و آبیاری قطره ای
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کشـت دیـم محصـوالت مختلـف در سـطوح   تأمیـن حداقـل آب موردنیـاز بـا بارندگـی، امـکان 
بارندگـی متفـاوت را معیـن می کنـد. نکتـه مهـم صرفـًا مقـدار بارندگـی نیسـت بلکـه میـزان تبخیـر 
و توزیـع بارندگـی نیـز، از پارامترهـای مهـم و تعیین کننـده بـوده و ممکـن اسـت علیرغـم وجـود 

کشـت دیـم را منتفـی سـازند. کافـی، امـکان  بارندگـی 

 اختالف دامنه مقدار خالص آب موردنیاز می تواند از افزایش سطح تعرق برگی به نسبت افزایش 
گیاه ناشی شود .اختالف دامنه مقدار دبی آب در آبیاری قطره ای می تواند از اختالف در  سن 

گردد. مقدار خالص آب موردنیاز، میزان تبخیر از سطح خاك و نیز مقدار نزول ثقلی آب ناشی 

زیرسـطحی  آبیـاری  باغـات،  در  تبخیـر  کاهـش  از روش هـای جدیـد  زیرسـطحی:یکی  آبیـاری   

کـه بـا ایـن روش آبیـاری، می تـوان به کاهـش تبخیر و جلوگیری از رشـد علف های هرز و از  اسـت 
کـه با پایه های رویشـی مالینگ  ع بیماری هـای طوقـه، مخصوصـًا در باغاتـی  آن مهم تـر، از شـیو

کمـک نمـود. گردیده انـد،  مرتـون MM106 احـداث 

شکل 5( آبیــاری زیرسطحی
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راه های مصرف بهینه آب در باغات

۱( تغییر سیستم سنتی به مدرن )قطره ای(

۲( احداث استخر ذخیره آب، جهت ذخیره آب و نزوالت آسمانی

کمتریـن زمـان  اسـتخرهای ذخیـره آب را بـا اسـتفاده از پلـی پوش هـا، به منظـور ذخیـره آب در 
کاهـش می یابـد کمتـر نسـبت بـه اسـتخر بتنـی، بـه یک سـوم تـا یک چهـارم   ممکـن، بـا هزینـه 
بـه  بـا توجـه  آسـمانی،  نـزوالت  و  آسـانی نصـب می شـود. جهـت ذخیـره آب  و  نیـز به سـرعت  و 

می نماینـد. احـداث  بـاغ  سـطح  محاسـبه 

گیـاه کم مصـرف زعفران و یا اسـتفاده از پایه  3( اصـاح شـیوه های کشـت: مثـل کاشـت و تکثیـر 

کم توقـع مثـل آلبالـو روی پایـه محلب و پایه هـای مالینگ.

۴( جمع آوری آب های حاصل از برف از طریق روش های:

که بر روی خطوط  کوچکی  ک ریزی های  کنتوری عبارت اند از خا کنتوری: نوارهای  - نوارهای 

ک ریزها انجام می شود. هم تراز و عمود بر امتداد شیب ایجاد می شوند و کشت در امتداد این خا

کـه عـرض  کنتـوری: در ایـن روش روی خطـوط هم تـراز، تـراس احـداث می نماینـد  - تراس هـای 

ایـن تراس هـا بسـته بـه زاویـه شـیب از 1 الـی 10 متـر متفـاوت خواهـد بـود، ایـن روش روی اراضی 
بـا شـیب 0( الـی 50 درصـد و بـا بارندگـی 00( الـی 600 میلی متـر بـکار مـی رود.

شکل 6( استخر ذخیره آب با پلی پوش
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- تراس هـای آبرویـی: تراسـه ای آبـروی، در اراضـی بـا شـیب زیـاد احـداث می شـود و در درون 

کاشـته می شـوند. آن هـا درختـان 

- بانکـت هالـی: بـا ایجـاد چاله هـای هاللـی بـه شـعاع ( الـی ( متـر و در امتـداد عمـود برجهـت 

شـیب اصلـی دامنه هـا می تـوان بانکـت هاللـی را بـه وجـود آورد.

 

شکل 7( بانکت هاللی

کنتوری شکل 8( تراس های 
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می کننـد،  رشـد  سـرد  فصـل  در  کـه  گیاهانـی  آب  از  بهتـر  اسـتفاده  بـرای  گیاهـان  انتخـاب   )5 

یعنی حداقل تبخیر وجود دارد.

گویند.  گیـاه به صورت بخـارآب را تعرق  ج شـدن آب از  کاهـش تعـرق: خـار 6( مدیریـت از طریـق 

ازجملـه راه هـای کاهـش تعـرق را می تـوان به مـواردی ازجمله تولید واریته هایـی که تعرق کمتر 
کـه در  کنـدن برگ هایـی  گیاهـان بلندتـر در بیـن ردیف هـا به عنـوان بادشـکن،  کاشـت  می کننـد، 
تولیـد محصـول اثـری نـدارد )بـا اسـتفاده از مواد برگ ریز یا با دسـت یا اسـتفاده از مواد شـیمیایی 

کرد. بـرای کاهش( محـدود 

گوینـد. تبخیـر  را  هـوا  بـه  ک  خـا سـطح  از  آب  انتقـال  تبخیـر:  کاهـش  طریـق  از   7(مدیریـت 

کشـور حدود 70 درصد آن به وسـیله تبخیر و تعرق به هدر می رود.  کل مقدار نزوالت آسـمانی  از 
ک انجـام می شـود. حـدود یـک میلیـارد مترمکعـب نیـز از آب  مقـدار عمـده تبخیـر از سـطح خـا
سـطح دریاچه هـای آزاد بـه هـدر مـی رود. امـروزه در جهـان، بـا اسـتفاده گسـترده از انـواع مالچ هـا 
کلـش، مالچ هـای نفتـی، مالـچ الکلـی، مالـچ پالسـتیکی، مقـدار تبخیـر و تعـرق  کاه و   ماننـد مالـچ 
کـردن 5 میلیـون  کشـاورزی جهـت اضافـه  را 10 درصـد بکاهیـم، مقـدار آب اسـتحصالی بـرای 

کافـی خواهـد بـود. کشـت آبـی  هکتـار سـطح زیـر 

شکل 9( مالچ پالستیکی
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کـود دامـی پوسـیده بـه مقـدار 0( الـی 30 تـن در هکتـار،  ک:اسـتفاده از  لـی خا 8(افزایـش مـواد آ

ک، باعـث بهتـر شـدن  ضمـن افزایـش همـوس و افزایـش ظرفیـت نگهـداری و حاصلخیـزی خـا
ک هـای سـنگین و بـاال بردن  تبـادالت گازی زمیـن، حفـظ آب و مـواد غذایـی، سـبک نمـودن خا

خاصیـت چسـبندگی زمین هـای شـنی می گـردد.

ک هـای سـبک:این عمـل جهـت جلوگیـری از هـدر  کوتاه تـر به ویـژه در خا 9( اسـتفاده از دور آبیـاری 

رفت آب یعنی باعث می شود که آب از دسترس گیاه خارج نشود و تدریجًا در اختیار گیاه قرار گیرد.

پلیمـری  ژل هـای   )SAP( جـاذب  سـوپر  مصنوعـی: پلیمرهـای  پلیمرهـای  از  اسـتفاده   )۱0

)آب نمـک  سـالین  آب  ،  زیـادی  مقادیـر  می تواننـد  کـه  هسـتند  ژل هایـی  هیـدرو  یـا  آب دوسـت 
کننـد. جـذب  را  فیزیولوژیکـی  محلول هـای  یـا   )%0/9

کـه چندیـن برابـر  ازلحـاظ عملـی، یـك سـوپر جـاذب به صـورت مـاده خشـکی توصیـف می شـود 
کنـد. مـاده متـورم شـده تغییـری نمی کنـد و ازایـن رو سـوپر جـاذب  وزن خـود محلـول آبـی جـذب 
باقـی می مانـد. هیـدرو ژل  بـه همـان شـکل  لیـف، فیلـم،...(  کـه باشـد )دانـه،  بـه هـر شـکلی 
به دسـت آمده از تبدیـل سـوپر جـاذب خشـك، بایـد ازنظـر فیزیکی به میزان کافی بی نقص باشـد 

کنـد. تـا وقتـی در آب قـرار می گیـرد در برابـر جـاری شـدن و حـل شـدن مقاومـت 

شکل 10( مالچ سنگی
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کـه آب و مـواد غذایـی را جـذب و حفـظ می کننـد  ک اسـت  سـوپر جـاذب یـک مـاده افزودنـی خـا
کاهـش اتـالف آب و هزینه هـای آبیـاری  گیـاه،  ک کشـت همـراه گشـته و بـه رشـد مطلـوب  و بـا خا
کمـک می نمایـد. اسـاس سـاخت ایـن پلیمرهـا آلـی بـوده و به صـورت مصنوعـی تولیـد می گردنـد. 
کریـل آمیـد ساخته شـده و ویژگـی منحصربه فرد آن  کریـالت پتاسـیم و کوپلمیرهـای پلـی ا از پلـی ا

بـاال بـودن ظرفیـت جـذب آب و حفـظ آن اسـت. 

گیاهان،  ک کشت هیچ گونه تغییری ایجاد نمی نماید و  این مواد پس از استفاده مستمر، در خا
ک یا آب سطحی را آلوده نمی سازند. مطالعات توسط سازمان محیط  ارگانیسم های زنده خا
گیاه  که استفاده از این ماده هیچ گونه عوارضی برای انسان،  کشورها نشان داده  آلمان و سایر 
ک و محیط زیست ندارد. این مواد تقریبًا 500 الی 000(  برابر وزن خود آب جذب می کنند،  و خا
در این حال پس از آبگیری دانه های خشک، مواد سوپر جاذب ژل دانه به وجود می آورند. 

کاتیونی،  ع،  بـا اسـتفاده از ایـن پلیمـر می تـوان دور آبیاری را افزایش داد. این مواد شـامل سـه نو
موردتوجـه  منفـی  بـار  داشـتن  بـا  آن  آنیونـی  ع  نـو کشـاورزی  در  کـه  می باشـد  خنثـی  و  آنیونـی 
کاتیونـی قادرنـد عـالوه  می باشـد. سـوپر جاذبه هـای آنیونـی بـا دارا بـودن قابلیـت بـاالی ظرفیـت 
گیاه را در خـود جذب کنند  کاتیون هـای مؤثـر و مفیـد در رشـد  برجـذب مقادیـر قابل توجهـی آب، 
و ضمـن جلوگیـری از هـدر رفتـن آن هـا در موقـع لـزوم آن هـا را در اختیار گیاه قـرار دهند. این مواد 

گیاهـی می باشـند. ک، آب و بافـت  بی بـو، بی رنـگ و بـدون خاصیـت آالیندگـی خـا

کودهـای شـیمیایی و آبیـاری نمی باشـند. ایـن مـواد تنهـا قابلیـت  سـوپر جاذب هـا، جایگزیـن 
ک افزایش می دهند و از آبشـویی  گیـاه را در خا نگهـداری آب و برخـی از عناصـر غذایـی موردنیـاز 
ک، جلوگیـری بـه  و هـدر رفتـن عناصـر غـذای ماننـد روی، پتاسـیم، ازت، فسـفر، بـر و آهـن خـا
عمـل می آورنـد. سـوپر جاذب هـا می تواننـد بـا کود شـیمیائی، علف کش هـا و آفت کش ها مخلوط 

شـده و بـدون هیچ گونـه اثـر متقابـل بـا یکدیگـر به کاربـرده شـوند.

ایـن مـواد پـس از 5 الـی (1سـال در اثـر تجزیـه میکروبـی و تأثیـر نـور خورشـید به تدریـج از بیـن 
هیـچ  و  می شـوند؛  تبدیـل  آمونیـوم  و  کربـن  کسـید  دی ا و  آب  همچـون  مـوادی  بـه  و  می رونـد 

نمی کننـد. وارد  طبیعـت  بـه  آسـیبی 
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کشاورزی:  مزایای استفاده از سوپر جاذب ها در 

کاهش هدر رفت آب از طریق تبخیر سطحی و به اعماق 1( صرفه جویی در آب مصرفی و 

((استفاده بهینه از کودهای شیمیایی و سموم کشاورزی به دلیل حفظ در خاک حاوی سوپر جاذب

کنده کم آب و بیابانی و استفاده از بارندگی های پرا کشت در مناطق  3( امکان 

4( جلوگیری از تنش های ناشی از نوسانات رطوبتی

کشت در سطوح شیب دار 5( امکان 

6( کاهش فشردگی خاک و امکان تهویه بهتر خاک به دلیل تورم مکرر سوپر جاذب و پس دهی مجدد

کشت شده 7( جلوگیری از هدر رفت آب در زمین های 

چ( ک )کشت قار 8( کشت بدون خا

کاهش تلفات در پرورش و جابجایی قلمه و نهال  )9

10( تقویت ریشه زایی و باال بردن درصد جوانه زنی

11( صرفه جویی در زمان آب دهی )کاهش دفعات آبدهی(

12( نگهـداری عناصـری ماننـد نیترات هـا، پتاسـیم، روی، آهـن، فسـفات ها و انـواع ویتامین هـا 
در خـود و جلوگیـری از هـدر رفتـن آن هـا

کاهش هزینه ها و افزایش درآمد 13( و نهایتًا  

شکل 11( استفاده از سوپر جاذب در منطقه ریشه
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ک مخلــوط  میــزان مصــرف و نحــوه اســتفاده: ســوپر جــاذب بایــد به صــورت مــاده خشــک بــا خــا

گیــرد تــا اشــعه ماوراءبنفــش موجــب  ک قــرار  شــده و در الیــه حداقــل 5 تــا 10 ســانتیمتری خــا
ح زیــر اســت: شکســته شــدن ســریع ایــن مــواد نشــود. نحــوه اســتفاده از ســوپر جــاذب بــه شــر

گـرم بـرای هـر درخـت توصیـه می گـردد. روش مصـرف به این ترتیـب  ۱( درختـان میـوه: 80 تـا 100 

را  جـاذب  سـوپر  الزم  مقـدار  و  می کنیـم  ایجـاد  سـانتیمتری   50 تـا   30 چالـه   ) تـا   3 کـه  اسـت 
یـا سـوپر جاذب هـای  و  ک می ریزیـم  را خـا کـف چالـه به صـورت خشـک ریختـه و روی آن  در 
ک پـر می کنیـم.  کـرده و در تـه چاله هـا می ریزیـم و روی آن را بـا خـا ک مخلـوط   خشـک را بـا خـا
کنـده شـود و  کـه ریشـه ها بیشـتر توسـعه می یابنـد  چاله هـا ترجیحـًا در قسـمت سـایه انداز درخـت 

حداقـل 10 سـانتیمتر پایین تـر از سـطح زمیـن باشـند.

شکل (1( مقایسه مناطق مورد استفاده از سوپر جاذب
که سوپر جاذب استفاده شده الف - منطقه ای 
که سوپر جاذب استفاده نشده ب - منطقه ای 

بالف
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۲( انتقال نهال: برای استفاده سوپر جاذب در انتقال نهال، ابتدا ریشه نهال را در ظرف حاوی 

که ژل ها از ریشه جدا نشوند نهال را جابه جا می کنیم.  ژل سوپر جاذب فروبرده و به طریقی 
کیلوگرم سوپر جاذب خشک را در یک بشکه 0(( لیتری آب  برای تهیه ژل سوپر جاذب، یک 
کاشت نهال چاله ای مناسب  ریخته و منتظر جذب آب توسط سوپر جاذب ها می شویم. برای 
کرده و در اطراف ریشه  ک مخلوط  کرده و سپس مقداری سوپر جاذب را با خا اندازه ریشه حفر 

ک پرکرده و آبیاری می کنیم. که در وسط چاله قرار داده شده می ریزیم و چاله را با خا

گـرم سـوپر جـاذب را بـرای هـر مترمربـع و در عمـق 1/5 تـا 5/( سـانتیمتری   3( چمـن: 0( تـا 5( 

ک را برگردانـده و به اندازه  ک قـرار می دهیـم )به صـورت دسـت پـاش یا بذرپاش( و سـپس خـا خـا
ک روی آن ریخته و غلتک می زنیم و بعد عملیات بذرپاشی را انجام می دهیم. 10 سانتیمتر خا

ک(  کیلو خا ک مخلوط کرده )( تا 3 گرم سـوپر جـاذب برای هر  ۴( گلـدان: سـوپر جـاذب را بـا خـا

ک پر  گلـدان را بـا خـا کنـد و  گلـدان می ریزیـم تـا از هـدر رفتـن آب جلوگیـری  و در قسـمت تحتانـی 
گلدان را نداشـته باشـیم سـوراخ هایی در  ک  می کنیـم. درصورتی کـه قصـد تعویـض و یـا تغییـر خـا
گلـدان( و سـوپر جاذب هـا را در آن ریختـه و فشـار داده  گلـدان ایجـاد می کنیـم )تـا عمـق دوسـوم 

ک پرکـرده و آبیـاری می نماییـم. و سـوراخ ها را بـا خـا

شکل 13( دستگاه تزریق سوپر جاذب به منطقه ریشه 
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کیلـو سـوپر  چ بـرای هـر مترمکعـب (  چ: بـرای اسـتفاده از سـوپر جـاذب در پـرورش قـار 5( قـار

آبیـاری می کنیـم. اشـباع  بـه حـد  و  داده  اختصـاص  جـاذب 

گـرم سـوپر جـاذب در هـر مترمربـع و در عمـق 10 الی 15 سـانتیمتری  6( خزانـه نشـاء: 50 الـی 0(1 

اسـتفاده می کنیم.

کاشت با مواد مختلف: تکمیل چاله محل 

ح ذیـل پـر شـود تـا  کاشـت بایـد بـه طریـق خـاص و طبـق یـک اصـول ویـژه بـه شـر چالـه محـل 
کاشـت  کثـر ذخیـره آب را داشـته باشـد. بـرای نمونـه چالـه بـه عمـق 100 سـانتی متـر جهـت  حدا

نهـال بـادام توضیـح داد می شـود.

کیلوگـرم سـوپر  ابتـدا مخلوطـی از سـوپر جـاذب بـا آب بـه دسـت می آوریـم. در ایـن مخلـوط یـک 
کثـر نصـف  کافـی )حدا جـاذب را در 0( لیتـر آب ریختـه و ( دقیقـه صبـر می کنیـم تـا بـه حجـم 
حجـم موردنظـر( برسـد. سـپس بـا یـک پیمانه خاص )سـطل( به نسـبت یک به دو بـا کود دامی 
کـود  بـا ( قسـمت  کامـاًل پوسیده شـده مخلـوط می کنیـم )یـک قسـمت سـوپر جـاذب ژل شـده 
کامـاًل مخلـوط می کنیـم. در ابتـدا از  ک  دامـی( سـپس مخلـوط موردنظـر را بـا 3 الـی 5 پیمانـه خـا

کلـش چالـه را پـر می کنیـم. کاه و  کـود دامـی پوسـیده یـا  عمـق 90 الـی 100 سـانتیمتری بـا 

شکل (1( نحوه آماده نمودن سوپر جاذب
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کـود دامـی   سـپس از عمـق 0( الـی 90 سـانتیمتری بـا مخلـوط به دسـت آمده از سـوپر جـاذب، 
ک چالـه را پرکـرده و نهـال را در ایـن بسـتر می کاریـم. در ایـن حالـت سـه روش مختلـف  و خـا

داد: انجـام  را  عملیـات  می تـوان 

ک معمولـی ریخته شـود.  ک حـدود 5 تـا 10 سـانتیمتر خـا الـف(  روی مخلـوط ریختـه شـده در خـا
)در مناطقـی بـا بارندگـی بـاالی 00( میلی متـر و رژیـم منظـم(

ب ( روی مخلـوط مذکـور 5 تـا 10 سـانتیمتر سـنگریزه و خرده سـنگ اضافـه شـود. )در مناطقـی با 
کمتـر از 00( میلی متر( تبخیـر بـاال و بارندگـی 

ج ( روی مخلـوط مذکـور از خـرده ذره هـای چـوب یا مالچ گیاهی )چیپـس( بریزیم. )در مناطقی 
بـا تبخیـر بـاال و بارندگی کمتـر از 00( میلی متر(

ک و...  در زمین های زراعی با توجه به شرایط اقلیمی و خصوصیات مزرعه به ویژه بافت خا
ک استفاده می شود و به صورت نواری،  کیلوگرم سوپر جاذب در هر هکتار خا حدود 5( تا 0( 
ک دفن می گردد. کودپاش یا دست پاش در سطح مزرعه پخش می شود و با ابزار مناسب زیرخا

شکل 15( استفاده از سوپر جاذب در باغات دیــم
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۱۱( جلوگیری از تبدیل اراضی: به منظور استفاده از سیستم های مدرن آبیاری

۱۲( استفاده از تانسیومتر در باغ

الزمـه برنامه ریـزی آبیـاری درختـان میـوه، اطـالع از وضعیـت رطوبتـی خـاك می باشـد. ابزارهـای 
مختلفـی جهـت تعییـن میـزان رطوبـت موجـود در خـاك وجـود دارد. ازجملـه تانسـیومتر، بلـوك 
گچـی، TDR امـا بـرای تعییـن آب مورداسـتفاده جهـت آبیـاری درختـان میـوه توصیه شـده تـا بـر 

اسـاس محاسـبه ET crop )تبخیـر و تعـرق میـوه( انجـام پذیـرد.

کودهای پتاسه ۱3( استفاده از 

گیاهان  گیاهان وجود داشته و بیش از سایر مواد اصلی غذائی به وسیله  پتاس در ساختمان اندام 
کمبود پتاس  که با  کود پتاسه بخصوص به زمین هایی  جذب می شود. به همین دلیل دادن 
روبر هستند، باعث افزایش محصول می گردد. ضمنًا پتاس بروی ازدیاد نشاسته و مواد ذخیره 
مقاومت به امراض، قابلیت جذب سایر امالح، ازدیاد هیدروکربن ها، تولید رنگ و استحکام دم 
میوه و باالخره مقاومت در مقابل رطوبت مؤثر است. همچنین در میان کودها، کودهای پتاسیمی 
مخصوصًا سولفات پتاسیم و سولفات روی نقش مهم تری در تنظیم روزنه ها و تعادل یونی در 
سیستم گیاهی به منظور کاهش تنش های حاصل از کم آبی ایفا می نماید؛ بنابراین در کم آبیاری 

مصرف کودها باید متعادل و بهینه بوده و به مصرف کودهای پتاسیمی نیز توجه ویژه ای گردد.

مقدار مصرفگیاه/ استفاده
 50 -30 گرمکاشت گیاه )نهال(

100-50 گرمگیاه کاشته شده )درخت(
1 کیلوگرم در 220 لیتر آبانتقال نهال

2 گرم برای هر کیلوگرم خاکگلدان
 50 -30 کیلوگرم در هکتارزراعت
50 - 25 گرم در مترمربعچمن

2 کیلوگرم در مترمکعبقارچ

میزان مصرف سوپر جاذب

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%85&action=edit&redlink=1
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۱۴( زمان آبیاری

کنش های مختلفی به کم آبی دارند. لذا الزم است با شناخت  گیاهان در مراحل مختلف رشد وا
گردد. تنظیم  آبیاری  زمان  برسد  حداقل  به  منفی  تأثیرات  که  به گونه ای  گیاه،  رفتار   کامل 
که ایجاد شیب نزولی پتانسیل آب بین  گیاه، باعث می شود  تلفات آب از بخش های مختلف 

گیاهی باشد. ریشه و برگ، عامل اصلی رقابت برای آب بین اندام های مختلف 

گیـاه متفـاوت  البتـه ایـن شـیب نزولـی متغیـر اسـت. چـون تلفـات آب از بخش هـای مختلـف 
گیـاه، متفـاوت اسـت. بـرای مثـال  کمبـود آب در بخش هـای مختلـف  اسـت و بـه همیـن دلیـل، 
آب موردنیـاز برگ هـای جـوان و میوه هـا از برگ هـای مسـن تأمیـن می شـود و بـه همیـن دلیـل 
گیـاه در معـرض تنـش قـرار می گیـرد، در ابتـدا برگ هـای مسـن از بیـن می رونـد و یـا این کـه  وقتـی 
که برگ هـا پژمـرده شـده اند، بـه رشـد و نمـو خـود  گوجه فرنگـی، حتـی زمانـی  گیاهـی ماننـد  در 
ادامـه می دهـد. بیـن بـرگ و میـوه ازنظـر جـذب آب رقابـت شـدید وجـود دارد. بـه همیـن دلیـل 
کاهش می یابد و برعکس، رشـد  که تعرق شـدید اسـت، شـدیدًا  بزرگ شـدن میوه ها در سـاعاتی 
کـه آبیـاری  کارشناسـان ایـن اسـت  میوه هـا در شـب بیشـتر از روز اسـت. بـه همیـن دلیـل توصیـه 

گل هـای زینتـی در شـب و یـا صبـح زود صـورت پذیـرد. درختـان میـوه و 
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خودآزمایی

کنید. کشاورزی را بیان  1( اهمیت آب در بخش 

(( منابع آب آبیاری را نام ببرید.

3( اثرات سوء آبیاری را به طور مختصر بیان نمایید.

کنترل آفت نقش دارند نام ببرید. که در  (( عواملی 

ح دهید. کارایی مصرف آب توسط درخت را شر 5( نیاز آبی و 

ح دهید.  6( روش آبیاری قطره ای در باغات را شر

7( راه هـای مصـرف بهینـه آب در باغـات را نام بـرده و روش اسـتفاده از پلیمرهـای مصنوعـی را 

ح دهیـد. به طـور مختصـر شـر
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کشاورزی توصیه ها و پیام های مهم 

کنیم.«« منابع آبی ما بسیار محدود است، بیایید از آب درست استفاده 

آبیاری تحت فشار یعنی صرفه جویی آب و افزایش تولید.««

کیفیت بیندیشیم.«« با مدیریت صحیح به محصول با

حمل ونقل نادرست باعث افزایش ضایعات محصول می شود.««

کیفیت محصول است.«« بسته بندی مناسب، ضامن حفظ 

ک می گردد.«« کودهای حیوانی سبب تقویت و بهبود خا به کارگیری 

گاهی، یکی از عوامل افزایش تولید است.«« دانش و آ

کنیم.«« ک جلوگیری  کاشتن درخت در زمین های بادخیز، از فرسایش خا با 

کودها.«« افزایش بهره وری، یعنی مصرف بهینه ی 

ک می شود.«« کودهای شیمیایی، باعث تخریب خا مصرف بیش  از اندازه 

کشاورزی خریداری نمایید.«« نهال موردنیاز خود را از نهالستان های مورد تائید سازمان جهاد 

بدون آموزش و به کارگیری شیوه های نوین، افزایش تولید میسر نیست.««

کاربرد سموم، آخرین وسیله، جهت حفظ محصول است.««

گیاه، در مدیریت آفات، بسیار مؤثر است.«« آبیاری و تغذیه درست 

کیفیت محصول است.«« کاهش هزینه ها و بهبود  هدف از آموزش و ترویج، 

کریم(«« آب مایه حیات است و زمین بی آب مرده افسرده است. )قرآن 
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استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار، راه مطمئن در صرفه جویی آب و افزایش تولید.««

برخالف سایر روش های آبیاری، سیستم قطره ای در زمین های شیب دار نیز مؤثر است.««

تولید محصوالت دامی، امروزه به دانش فنی نیازمند است.««

کثر تولید است.«« اصالح نژاد، راهی برای رساندن دام به حدا

استفاده از بذور اصالح شده = تولید بیشتر = صرفه اقتصادی است.««

محصول خوب، حاصل بذر خوب است.««

کودها، یکی از راه های افزایش بهره وری است.««  مصرف به اندازه و به موقع 

با هرس سبز در باغات، میزان تولید محصول سال بعد، افزایش می یابد.««




