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 ای آبیاری قطره

ای  ون اص سٍصًِ یا ٍػیلِ فـاستا  آبػثاست اػت اص سٍؿی وِ دس آى  ( Drip irrigation  ) : ای آبیاری قطره

گاّی ایي ًَع آتیاسی سا . ؿَد سیختِ هی گیاُتِ ًام لغشُ چىاى اص ؿثىِ خاسج ٍ تِ صَست لغشاتی دس پای 

ًوایذ تِ ووه لغشُ چىاى ٍ تا  تَصیغ هی هضسػِای وِ آب سا دس ػشاػش  ؿثىِ. ًاهٌذ آتیاسی هَضؼی ًیض هی

تحَیل آب تِ گیاُ تا فـاس ون دس هٌغمِ  اص هـخصات ایي سٍؽ .ؿَد فـاس ون دس سٍی صهیي پاؿیذُ هی

 .تاؿذ تا هؼاحت ٍ ػوك وَچىی اص ػغح خان خیغ ؿَد هی (خاندس صیش )ّا، دس ػغح صهیي  تَػؼِ سیـِ

 

 

آبفشان شیرازصنعتی  –تولیدی مجتمع   

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%DA%A9


 

2 
 

 ای مسایای آبیاری قطره

اى ایي اػت  اص هضایاى آتیاسى لغشُ. آتیاسى داساى هحاػي ٍ هؼایثى اػت ّاى دیگش اى هاًٌذ سٍؽ اتیاسى لغشُ

صَست سٍاًاب ػغحى یا  تؼشق ٍ همذاس آتیاسى اص ّذس سفتي آب تِ-وِ تِ دلیل تشلشاس ؿذى تَاصى تیي تثخیش

ّاى ّشص دس  ؿَد اص سؿذ ػلف ؿَد ٍ چَى فمظ هحذٍدُ وَچىى اص خان آتیاسى هى ًفَر ػومى جلَگیشى هى

  .آیذ ؿَد جلَگیشى تؼول هى اعى وِ آتیاسى ًوىًك

اى ًؼثت تِ ػایش  هغالؼات ًـاى دادُ اػت وِ ًؼثت تَلیذ تِ اصاء ّش ٍاحذ آب هصشفى دس آتیاسى لغشُ 

اى چَى آتیاسى  یىى ایٌىِ دس سٍؽ لغشُ. تَاى تشؿوشد دالیل صیادى تشاى ایي هَضَع هى. ّا تیـتش اػت سٍؽ

گیشد، سعَتت خان ّوَاسُ تاال اػت ٍ گیاُ تحت تٌؾ آتى لشاس  دفؼات صیاد صَست هى تِعَس هذاٍم ٍ یا  تِ

ّاى ّشص وِ هؼوَالً دس سلاتت تا گیاُ لشاس  گیشد دٍ ایٌه تِ دلیل هحذٍد تَدى ػغح آتیاسى سؿذ ػلف ًوى

صَل تِ اصاء ّش دٌّذُ افضایؾ هح الثتِ تایذ تَجِ داؿت وِ توام هغالؼات ًـاى. پزیشد گیشًذ صَست ًوى هى

اى ٍ  اًذ وِ دس ایي ساتغِ تفاٍتى تیي آتیاسى لغشُ ٍاحذ آب هصشفى ًیؼت تلىِ تشخى هغالؼات ًیض ًـاى دادُ

ّایى وِ  تَاًذ دس صهیي اى ایي اػت وِ ایي سٍؽ هى اس هضایاى دیگش آتیاسى لغشُ. ّا ٍجَد ًذارد ػایش سٍؽ

دسیه )ّا دس ؿىل  اى اص ایي ًَع صهیي گشفتِ ؿَد ًوًَِ واس ّا اهىاى پیادُ ؿذى ًیؼت تِ تشاى ػایش سٍؽ

آتیاسى ایي . ؿًَذ ّاى هیَُ آتیاسى هى اى پیادُ ؿذُ ٍ دسخت صهیي پؼت ٍ تلٌذ ٍ ػٌگالخى آتیاسى لغشُ

  .ًـاى دادُ ؿذُ اػت( تاؿذ پزیش ًوى ّا تِ ػادگى اهىاى صهیي تا ػایش سٍؽ

 ای طرز کار شبکه آبیاری قطره
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پوپ اص هٌثغ آب تِ داخل ؿثىِ پوپ ؿذُ ٍ ضوي ػثَس اص ػیىلَى، ؿي ٍ هَاد خاسجی خیلی آب تَػظ 

دس صَستی وِ آب اص فیلتش ؿي ػثَس دادُ ؿَد، جلثه ّا ٍ هیىشٍ اٍسگاًیضم ّایی . ؿَد ًـیي هی دسؿت آى تِ

ػپغ . تِ هی ؿًَذوِ هوىي اػت دس اثش ساوذ هاًذى اب دس اػتخش تِ ٍجَد آهذُ تاؿٌذ، تَػظ ایي فیلتش گشف

تخـی اص آب ٍاسد تاًه وَد ؿذُ تا حل . ؿَد دس فیلتش دیؼىی یا تَسی تمیِ هَاد جاهذ هؼلك دس آب گشفتِ هی

گشدد تا تِ پای  همذاسی وَد دس آب ایي هحلَل اص اًتْای دیگش تاًه خاسج ٍ هجذداً ٍاسد جشیاى اصلی آب هی

 .ٍ دس ًْایت تَػظ لغشُ چىاى پای گیاُ سیختِ هی ؿَدّای تَصیغ وٌٌذُ ؿذُ  آب ٍاسد لَلِ. گیاُ تشػذ

 اجساء تشکیل دهنده سیستم آبیاری قطره ای



 

4 
 

 

 

اجضاء تـىیل دٌّذُ یه ػیؼتن آتیاسی لغشُ ای اصًمغِ ای وِ آب اصچاُ اػتخشاج یااصهحل دیگشی تأهیي   

آتگیش،واًال،ًاٍّا،لَلِ ّا ٍػایش ًْشّای .هی ؿَدتاًمغِ ٍسٍدتِ هضسػِ ّواًٌذػایشسٍؿْای آتیاسی اػت

همذاسجشیاى تشای ّش .تأػیؼات دیگشهؼتمل اصػیؼتن آتیاسی دسایي سٍؽ ًیضهوىي اػت ٍجَداؿتِ تاؿذ

ّىتاسهوىي اػت هـاتِ سٍؽ تاساًی تَدُ یاتؼتِ تِ تاصدُ آتیاسی ٍهؼاحتی اصصهیي وِ هشعَب ًخَاّذ ؿذ 

ػَاهلی اػت وِ همذاسجشیاى سادسػیؼتن لغشُ ای هـخص هی ًَع گیاُ ٍفاصلِ تیي گیاّاى اص.ووتشاصآى تاؿذ

اهادسسٍؽ لغشُ ای اصًمغِ ای وِ آب لشاساػت ٍاسدهضسػِ ؿَدتأػیؼات دیگشی تىاسگشفتِ ؿَدوِ .وٌذ

 . دسسٍؿْای آتیاسی ًیاصی تِ آى ًیؼت

 

دسیافت  چَى سٍؽ لغشُ ای یه ػیؼتن آتیاسی تحت فـاساػت لزادسٍّلِ ًخؼت تایذیه پوپ آب سااصهٌثغ

دستؼضی ؿشایظ هوىي اػت آب اصهٌثغ اصلی .ٍآى ساتافـاسالصم ٍاسدػیؼتن لَلِ ّای آتیاسی لغشُ ای ًوایذ
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دسایي ٍضؼیت ًیاصی تِ .تاهضسػِ تالَلِ ّذایت ؿذُ ٍاختالف استفاع اًشطی الصم تشای فـاسآب ساتأهیي ًوایذ

 .ٍدپوپ تشای تاهیي فـاسالضاهی اػتاهادساوثشػیؼتوْای هؼوَل آتیاسی لغشُ ای ٍج. پوپ ًخَاّذتَد

 

آب تافـاسی وِ تَػظ پوپ تاهیي هی ؿَدٍاسدیه لَلِ اصلی ؿذُ ٍایي لَلِ تااتتذای ّشلغؼِ آتیاسی اداهِ 

ّشلغؼِ اصاساضی آتیاسی تِ تؼذادی صیشٍاحذتمؼین هی ؿَدوِ آب هَسدًیاصآًْااصیه لَلِ اصلی وِ .پیذاهی وٌذ

تذیي تشتیة وِ لَلِ اصلی دسهؼیشخَدتؼذادی لَلِ ًیوِ اصلی .هیي هی گشددتِ آى هاًیفلذًیضگفتِ هی ؿَدتا

اصلَلِ ًیوِ اصلی تؼتِ تِ فاصلِ سدیفْای گیاّی تؼذادی لَلِ ای .ساوِ اصآى هٌـؼة هی ؿًَذتغزیِ هی وٌذ

فْاهی فشػی یاالتشال هٌـؼة هی ؿَدوِ عَل ّشیه اصایي لَلِ ّاهتٌاػة تااتؼادصیشٍاحذآتیاسی یاتشاتشعَل سدی

لَلِ اصلی ًٍیوِ اصلی هی تَاًٌذ اصجٌغ فَالد، ػیواى آصتؼت،پی ٍی ػی ٍیاپلی اتیلي تاؿذاهالَلِ .تاؿٌذ

 .ّای فشػی هؼوَالً اصجٌغ پالػتیه پلی اتیلي هی ؿًَذ

 

لَلِ ّای فشػی وِ اصوٌاسسدیفْای گیاُ ػثَسهی وٌٌذهجْضتِ لغشُ چىاى یا خشٍجیْای هی تاؿٌذوِ جشیاى 

یىی اصٍظایف اصلی لغشُ .ّا تافـاستؼیاسون تِ خاسج گؼیل ؿذُ ٍسٍی صهیي پخؾ هی ؿَدآب تَػظ آى

تذیي تشتیة پوپ، لَلِ اصلی ،لَلِ ًیوِ اصلی ،لَلِ فشػی .چىاى واّؾ فـاسآب دسٌّگام خشٍج اصآى اػت

ى اجضاء تِ اهاتشای ایي وِ ای.ٍلغشُ چىاى اجضاء پٌجگاًِ اصلی یه ػیؼتن آتیاسی لغشُ ای ساتـىیل هی دٌّذ

دسػتی واسخَدسااًجام دٌّذٍیاتِ لحاػ هذیشیتی تتَاى حذاوثش تْشُ تشداسی سااصیه ػیؼتن لغشُ ای تشدٍػایل 

جاًثی دیگشی ًیضتِ اى اضافِ هی ؿَدوِ ًِ تٌْااصٍجَدآًْاصشف ًظشوشددستؼیاسی هَاسداصهلضٍهات اصلی 

 :ایي اجضاء ػثاستٌذاص.ػیؼتن تِ ؿواسهی سًٍذ

 

وِ تالفاصلِ پغ اصپوپ ًصة هی ؿَدتادسخاهَؽ ؿذى هَتَساص تشگـت هجذدآب تِ داخل ؿیشیىغشفِ  -

 .پوپ جلَگیشی ًوایذ
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 .دػتگاّْای تضسیك وٌٌذُ وَدٍػن وِ تاسٍؿْای هختلف ،وَدهحلَل ساٍاسد ػیؼتن هی وٌٌذ -

 

ق آب ساصآى جذاوٌٌذُ ّای ؿي وِ دساثشچشخؾ آب دسداخل آى ًٍیشٍی گشیضاصهشوض،رسات جاهذدسؿت ٍهؼل -

 .جذاهی وٌذ،تِ ایي ٍػایل ػیىلَى ًیضگفتِ هی ؿَد

 

 صافیْای ؿٌی یاتَسی تشای جذاوشدى رسات هؼلك هَجَددسآب-

 دػتگاُ ّای ولشصًی ٍیاتضسیك اػیذ -

ٍػایل اًذاصُ گیشی آب ،فـاسػٌجْا،ؿیشّای هختلف ،پوپْای فـاسٍ دیگش تجْیضاتی وِ تؼتِ تِ ضشٍست  -

 .داؿتِ تاؿذّشعشح هوىي اػت ٍجَد

 

 .دستؼضی ػیؼتوْاهوىي اػت تشای تصفیِ اٍلیِ آب ًیاصتِ ٍجَدحَضچِ ّای تِ ًـیٌی ًیضتاؿذ -

 

تِ هجوَػِ ایي ٍػایل وِ لثل اصٍسٍدآب تِ لَلِ اصلی لشاسگشفتِ ٍهجوَػاً دسیه هحل هتوشوضًذوٌتشل 

   .هشوضی گفتِ هی ؿًَذ

 

 لغشُ چىاًْا

 

یاسی لغشُ ای اػت وِ آب اصآى تِ ؿىلْای هختلف هاًٌذ لغشُ ،جشیاى لغشُ چىاى آخشیي لغؼِ یاٍػیلِ آب

ٍظیفِ لغشُ چىاى آى اػت وِ ًیاصآتی سٍصاًِ گیاُ سا،حتی اگشهمذاس .پیَػتِ یاهٌمغغ ٍیافَساى خاسج هی ؿَد

  .آى تؼیاسون تاؿذتاهیي ًوایذ
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 :لغشُ چىاى تایذداسای چْاسٍیظگی ػوذُ تاؿذ

 

 .اٍم تاؿذًؼثت تِ هؼذٍدؿذى هك -الف

 

 .دتی خشٍجی اصآى دسعَل دٍسُ واسی تغییشًىٌذ -ب

 

 .تاحذهوىي ػادُ تاؿذتاتؼذاصتٌظیوْای اٍلیِ ًیاصتِ تٌظین ،تویضوشدى ٍتاصدیذهجذد ًثاؿذ -ج

 

 .دتی آى ووتشاصًفَرپزیشی خان ٍیاّواٌّگ تاآى تاؿذ -د

 

تشایي اػاع ػِ ًَع .اسگشفتِ اػتًحَُ خشٍج آب اصلَلِ دسػیؼتن ّای لغشُ ای اػاع عثمِ تٌذی آًْالش

 :الگَی آتیاسی ٍجَدداسدوِ ػثاستٌذاص

 

 ًمغِ ای -

 

 خغی -

 

 تشویثی -

 

دسسٍؽ ًمغِ ای خاسج ؿذى آب اصلَلِ فشػی یاتَػظ خشٍجیْایی تٌام اهی تشاًجام هی ؿَدوِ صاسػیي تِ آى 

لغشُ چىاى هی گَیٌذٍیاایٌىِ ٍػیلِ خشٍج اب یه لَلِ تاؿیلٌگ هی تاؿذوِ سٍی سٍصًِ ّایی تؼثیِ ؿذُ 

حال .هی تاؿذدسّشصَست لؼوت خیغ ؿذُ خان یه ًمغِ یاهؼاحت تؼیاسوَچه دساعشاف خشٍجی .اػت

آًىِ دسسٍؽ خغی لَلِ فشػی عَسی دسًظشگشفتِ هی ؿَدوِ تجای یه ًمغِ ًَاسی اصخان دسػشتاػشعَل 
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لَلِ ّای تشاٍاوِ آب اصتوام ًماط جذاسآى خاسج هی ؿَدًوًَِ ای اصایي سٍؽ اػت ایي .لَلِ فشػی خیغ ؿَد

سیالَلِ ّای دٍهحفظِ ای گشچِ خشٍج آب دسلَلِ ّای ًَاسی هٌفزدا. سٍؽ ساآتیاسی تاًَاسهشعَب ًیض هی گَیٌذ

. اصیه ًمغِ هـخص صَست هی گیشداهاتِ دلیل ًضدیه تَدى خشٍجیْادسػول ًَاسی اصخان خیغ هی ؿَد

 .لزاایي سٍؽ ساهی تَاى تشویثی اصاًَاع خغی ًٍمغِ ای داًؼت

 

 ن سٍصًِ صَستدسلغشُ چىاًْای ًمغِ ای وِ هتذاٍلتشیي سٍؽ خشدآتیاسی اػت خشٍج آب هؼوَالً تَػظ ی

 

 :لغشُ چىاًْای سٍصًِ ای ػِ گًَِ اًذ.هی گیشد 

 

 لغشُ چىاى تاسٍصًِ ثاتت-

 

 لغشُ چىاى تاسٍصًِ لاتل تٌظین-

 

 لغشُ چىاى تاسٍصًِ هتغیشتٌظین-

 

 هالحظات عشاحی ًٍصة لَلِ ّا

 


