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ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﯿﺎری در ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎرون

ﻣﺤﻤﻮد ﺷﻤﯿﻠﯽ

ﭼﮑﯿﺪه:

1

1

در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺰارع ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎرون ،روش آﺑﯿﺎری ﻋﻤﺪﺗﺎً روش ﻧﺸﺘﯽ اﺳﺖ و ﺗﻠﻔﺎت آب در ﻧﻬﺮﻫﺎی
ﻣﺰرﻋﻪ )ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎی درﺟﻪ  (4ﻣﻮرد ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرود .ﻣﯿﺰان ﺗﻠﻔﺎت آب در ﻧﻬﺮﻫﺎی ﻣﺰرﻋﻪ ،ﺑﻌﻠﺖ
اﺣﺪاث ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ و ﯾﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﮐﺸﺖ و آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺪﻧﻪ ﺧﺎﮐﯽ آن و ﻋﺪم دﻗﺖﻫﺎی ﻻزم در ﮐﺎر ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .ﻟﺬا ﯾﮑﯽ از راﻫﻬﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﺗﻠﻔﺎت ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺑﺴﺘﻪ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﻮدن ﯾﮏ ﺷﯿﻮه آﺑﯿﺎری در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ آن دارد ﭼﻪ
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺠﻠﯿﻞ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻧﺘﯿﺠﺘﺎً اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده آن در ﺳﻄﺢ وﺳﯿﻊ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺳﺎزد .ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر اﮔﺮﭼﻪ در ﺟﻬﺖ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در
ﻣﺼﺮف آب ،اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن آﺑﯿﺎری و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ وﻟﯽ ﻧﺼﺐ و ﻧﮕﻬﺪاری آﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش ﮐﺎدر ﻣﺠﺮب ﺷﺮﮐﺘﯽ دارد ﮐﻪ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮی را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﻌﺎﯾﺐ و ﻣﺰاﯾﺎی ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﯿﺎری از ﯾﮏ ﺳﻮ و دﻗﺖ ﻧﻈﺮ در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﺟﺎری ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺸﮑﺮ در ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎرون از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺮأت ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﮐﻪ
ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ از ﻧﻈﺮ ﮐﺎراﯾﯽ آﺑﯿﺎری ﺑﺎ آﺑﯿﺎری ﮔﯿﺖ-ﺳﯿﻔﻮن ﻧﺪارد وﻟﯽ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﻗﻄﺮهای زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﺑﺎراﻧﯽ ،ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و راﻧﺪﻣﺎن
ﺑﻬﺘﺮی را ﻋﺎﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .ﻋﻠﯽ اﯾﺤﺎل ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﻗﻄﺮهای و ﺑﺎراﻧﯽ در ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ
ﮐﺎرون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و دﻗﯿﻖﺗﺮ داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان در آﯾﻨﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﻬﺘﺮی در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از
آﻧﻬﺎ داﺷﺖ.
 -1ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﮐﺸﺎورزی ،ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی ،ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﻣﯿﺮزا ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎن
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی آب ،ﮐﺎرﮔﺮ و اﻧﺮژی از ﯾﮏﻃﺮف و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﺗﻮﻟﯿﺪ در
واﺣﺪ ﺳﻄﺢ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﯾﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ راﻫﯽ ﺑﺮای ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﯾﺎ ﮐﺸﺖ و ﮐﺎر ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮ ﺗﻮﻗﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﺸﮑﺮ را رﻫﺎ ﻧﻤﻮد .ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی آب ،ﮐﺎرﮔﺮ و اﻧﺮژی ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﻧﺎﺷﯽ از آﺑﯿﺎری اﺳﺖ .ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ در اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﺎ ﻣﺮز  %70-90ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ
ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ.
آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎرون ﺣﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ آب در
ﻣﺰارع ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﺰارﺷﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻫﮑﺘﺎر ﺣﺪود  38ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ
آب ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻧﯿﺸﮑﺮ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﯽرﺳﺪ .ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز آﺑﯽ ﻧﯿﺸﮑﺮ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﺑﺼﻮرت ﺧﺎﻟﺺ  23ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در دوره رﺷﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ راﻧﺪﻣﺎن آﺑﯿﺎری
 % 60ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺒﺨﯿﺮ از ﻃﺸﺘﮏ ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  2800ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ
در ﻣﻨﻄﻘﻪ دﯾﻤﭽﻪ ﺑﻮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻠﻔﺎت آب در ﺳﺎل ﺑﺮای ﻫﺮ ﻫﮑﺘﺎر ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ  28522ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﻧﻔﻮذ ﻋﻤﻘﯽ و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ از دﺳﺘﺮس ﮔﯿﺎه ﺧﺎرج ﻣﯽﮔﺮدد .ﻟﺬا در ﯾﮏ ﺳﺎل زراﻋﯽ ﺑﺎ
ﺣﺪاﻗﻞ  20ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﺣﺪود  570ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ آب ) ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﺳﺪ ﮐﺮج( ﺑﻪ ﻫﺪر رﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه زﯾﺮ ﺑﻨﺎﯾﯽ را ﺑﺪﻧﺒﺎل دارد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ 20رﯾﺎﻟﯽ آب ﺑﻬﺎء ﺳﺎل  1381-82ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ آب ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺣﺪود  570ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﺳﺮﺳﺎم آور ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ رﻗﻢ واﻗﻌﯽ آب
ﺑﻬﺎء ﮐﻪ در ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﺎ ﺑﺮای زارﻋﯽ ﮐﻪ از ﭼﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﯿﺶ از  50رﯾﺎل و در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ
 100-200رﯾﺎل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎرون ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  2/8ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل آب ﺑﺮای زراﻋﺖ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮزﯾﻊ و آﺑﯿﺎری
ﺟﻤﻌﺎً  %90و ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺪود  %10ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻟﺬا ﻣﺼﺮف آب در ﻫﺮ ﻫﮑﺘﺎر ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ  22000ﻣﺘﺮ

1
ﻣﮑﻌﺐ و ﻫﺰﯾﻨﻪای در ﺣﺪود
2

آﺑﯿﺎری ﮔﯿﺖ-ﺳﯿﻔﻮن )ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻬﺮی( ﺻﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم
اﻟﻒ -ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎرون:
در ﺳﺎل  1358ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارت ﮐﺸﺎورزی و ﻋﻤﺮان روﺳﺘﺎﯾﯽ وﻗﺖ اوﻟﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم در ﻣﺰارع  514و  102ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻣﻘﺪار  1000ﻣﺘﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻠﯽاﺗﯿﻠﻦ 15
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اﯾﻨﭻ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت آﻧﻬﺎ ﺧﺮﯾﺪاری و ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﯾﺪ .ﮔﺰارﺷﺎت اوﻟﯿﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﺑﻮدن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
داﺷﺖ وﻟﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺳﺎل زراﻋﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻧﺒﺎر
ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺪﻧﺒﺎل آن اداره ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺸﺎورزی ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎرون در ﺳﺎل  1363ﻃﺮﺣﯽ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺮای
ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺖ .در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺳﻌﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد
ﺗﺎ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮐﺸﻮر اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ در ﻃﺮاﺣﯽ ،ﻧﺼﺐ و ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮدﻣﻨﺪی و
اﺷﮑﺎﻻت اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺰرﻋﻪ  151ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻃﺮح و ﻧﺼﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻌﺪ از آن اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در
ﺳﺎل  1365در ﻣﺰرﻋﻪ  642ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺰ از آن ﻋﺎﯾﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ) ﺟﺪول  .(1ﺑﻄﻮر
ﮐﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم در ﻣﺰارع ﻧﯿﺸﮑﺮ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎرون ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی
ﻣﺘﻤﺎدی ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
 -1ﻣﯿﺰان آب ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﻫﺮ دور آﺑﯿﺎری ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  950-850ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﻫﺮ ﻫﮑﺘﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -2ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺑﯽ ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺮ درﯾﭽﻪ  1/6ﻟﯿﺘﺮ در ﺛﺎﻧﯿﻪ در  100درﯾﭽﻪ اول 1/7-2 ،ﻟﯿﺘﺮ در ﺛﺎﻧﯿﻪ در 60
درﯾﭽﻪ ﺑﻌﺪی و در ﺣﺪود  1/2ﻟﯿﺘﺮ در ﺛﺎﻧﯿﻪ در  100درﯾﭽﻪ آﺧﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﻣﺠﻤﻮع  160درﯾﭽﻪ در
ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ ﻟﻮﻟﻪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ ) در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ در ﮐﻞ ﻣﺴﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد(.
 -3ﻣﺪت زﻣﺎن آﺑﯿﺎری در ﻫﺮ ﻫﮑﺘﺎر ﻣﺘﻐﯿﺮ و ﺑﯿﻦ  2-2/5ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن آب ورودی
و ﺳﺎﯾﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺰرﻋﻪ دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻫﺮ ﺷﯿﻔﺖ  8ﺳﺎﻋﺘﻪ آﺑﯿﺎری ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود3/5-4
ﻫﮑﺘﺎر از ﻫﺮ ﻟﻮﻟﻪ آﺑﯿﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺟﺪول  -1ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم در ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎرون
ﺗﻦ ﻧﯿﺸﮑﺮ در

درﺻﺪ

درﺻﺪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﯾﮏ

ﻣﯿﺰان رﺷﺪ

ﻫﮑﺘﺎر

ﺧﺎﺷﺎک

ﺳﺎﮐﺎرز

ﺳﺎﻗﻪ)(kg

)(cm

ﻣﺰرﻋﻪ

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ

66/44

3/82

11/6

0/930

210

642-3

آزﻣﺎﯾﺸﯽ

50/33

3/95

9 /9

0/870

220/2

642-1

ﺷﺎﻫﺪ

ب -ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم:
ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آﺑﯿﺎری ﮔﯿﺖ-ﺳﯿﻔﻮن در ﺟﺪول  2ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺟﺪول -2ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﮔﯿﺖ-ﺳﯿﻔﻮن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﯿﺖ-ﺳﯿﻔﻮن
اﯾﺠﺎد ﻧﻬﺮ آﺑﯿﺎری و درﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮض ﺟﻤﻌﺎُ  6ﻣﺘﺮ و ﺑﻪ ﻃﻮل

ﺑﻪ ﻧﻬﺮ و درﯾﻦ آﺑﯿﺎری ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﻬﺎ

ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻣﺰرﻋﻪ

ﻧﯿﺸﮑﺮ ﮐﺸﺖ ﻧﻤﻮد

ﻧﻔﻮذ آب در ﻧﻬﺮ آﺑﯿﺎری و ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺳﻄﺤﯽ از آن

ﻧﻔﻮذ آب در ﻓﻠﻮم و ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺳﻄﺤﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد

ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ در ﻧﻬﺮ آﺑﯿﺎری و ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮات و

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی و ﺗﻌﻤﯿﺮات وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻋﺪم وﺟﻮد

ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی ﻣﺰارع در ﺣﺪ ﺑﺎﻻ

ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ

ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  2ﺑﺮاﺑﺮ )  2ﻧﻔﺮ  1ﻧﻬﺮ آﺑﯿﺎری(

ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  1ﺑﺮاﺑﺮ )  1ﻧﻔﺮ  1ﻧﻬﺮ آﺑﯿﺎری(

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮔﯿﺖﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻮده و ﻣﻘﺪار

ﮔﯿﺖﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻄﻌﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺒﮏ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ

زﯾﺎدی ﭼﺎدر ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد

ﻗﻄﻌﺎت وﺟﻮد ﻧﺪارد

ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻧﻬﺮ آﺑﯿﺎری و از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدن ﺳﯿﻔﻮن زﺣﻤﺖ زﯾﺎدی

ﭘﺎره ﺷﺪن ﻓﻠﻮم و از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدن درﯾﭽﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻟﺬا

ﻫﻤﺮاه دارد

راﻧﺪﻣﺎن آﺑﯿﺎری ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ

ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  2ﺑﺮاﺑﺮ

ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  1ﺑﺮاﺑﺮ

ﻣﺼﺮف آب ﺑﻪ ﻣﯿﺰان دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز

ﻣﺼﺮف آب ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﯾﮏ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز

آﺑﯿﺎری ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ و ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮ از روز

آﺑﯿﺎری ﺷﺒﺎﻧﻪ راﺣﺖ و ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن روزاﻧﻪ ﻧﺪارد

ﻫﺮز آب ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺮ ﺷﺪن ﺗﺪرﯾﺠﯽ

ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﺮز آب و ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻻﯾﺮوﺑﯽ ﻣﺪاوم

زﻫﮑﺶﻫﺎ و ﻧﯿﺎز ﻻﯾﺮوﺑﯽ ﺑﺎﻻ
ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ درام ﮐﻮد و ﺳﻢ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮده و راﻧﺪﻣﺎن ﮐﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ

ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ درام ﮐﻮد و ﺳﻢ و ﮐﻨﺘﺮل راﺣﺖﺗﺮ آﻧﻬﺎ

را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ
آﺑﯿﺎری ﺑﻌﺪ از ﮐﺸﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و

آﺑﯿﺎری ﺑﻌﺪ از ﮐﺸﺖ راﺣﺖ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎﻻ و ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺤﺪود

زﺣﻤﺖ زﯾﺎدی دارد

ج -ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم:
در ﯾﮏ دوره ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﮐﺎرﺑﺮد و ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﯿﺴﺘﻢ )ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ( ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ
ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻔﺮوض ﺑﺮای ﺳﻄﺤﯽ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ  20ﻫﮑﺘﺎر )ﺑﻪ اﺑﻌﺎد  1000ﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﻧﻬﺮ آﺑﯿﺎری
در  200ﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﻓﺎرو( ﺑﺎ دور آﺑﯿﺎری ﺣﺪاﮐﺜﺮ  6روزه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -1ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم ﭘﻠﯽاﺗﯿﻠﻦ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ "15
 -2ﻟﯿﻮاﻧﮏ دﻫﺎﻧﻪ ﺧﺮوﺟﯽ
 -3ﮔﯿﺖ و ﺗﺮﻣﺰﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ

 1000ﻣﺘﺮ ×  7695ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻟﻮﻟﻪ =  7695000رﯾﺎل
 700ﻋﺪد ×  2295ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﻟﯿﻮاﻧﮏ = 1606500رﯾﺎل
 4ﻋﺪد ×  7000ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮔﯿﺖ = 28000رﯾﺎل

 -4ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻟﻮﻟﻪ

 10ﻋﺪد ×  23000ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﻋﺪد = 230000رﯾﺎل

 -5ﮐﻠﻤﺲ )ﺗﻌﺪاد در ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد(

 10ﻋﺪد ×  15000ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﻋﺪد = 150000رﯾﺎل

235

ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ اﯾﺮان

 -6دﺳﺘﻤﺰد ﻫﺮ ﮐﺎرﮔﺮ آﺑﯿﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ دو ﻗﻄﻌﻪ

 3ﺳﺎل × 210ﻧﻔﺮ روز ×  28905ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد روزاﻧﻪ =
 18210150رﯾﺎل

را ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ در ﻣﺪت  7ﻣﺎه و در ﺷﯿﻔﺖﻫﺎی  12ﺳﺎﻋﺘﻪ
آﺑﯿﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ
 -7دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﺼﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ
 -8دﺳﺘﻤﺰد و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ  %20ﻫﺰﯾﻨﻪ

 3ﺳﺎل ×  10ﻧﻔﺮ روز ×  867150 = 28905رﯾﺎل
) 3815460 = %20 × (18210150 + 867150رﯾﺎل

ﮐﺎرﮔﺮی
 60000رﯾﺎل

 -9ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎزی ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻟﻮﻟﻪ
 -10آب ﻣﺼﺮﻓﯽ )ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ  2ﻟﯿﺘﺮ در ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ

 2177280ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ×  20رﯾﺎل آب ﺑﻬﺎء  43545600 = 1381رﯾﺎل

ﻫﮑﺘﺎر(
 -11ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻧﺼﺐ و ﺗﻌﻤﯿﺮات )ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ %50

 352500 = %50 × 705000رﯾﺎل

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻨﺪ (8
 76560360رﯾﺎل

ﺟﻤﻊ ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﯾﮏ دوره ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ

 25520120رﯾﺎل

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﯾﮏ ﺳﺎل

 1276006رﯾﺎل

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺰﯾﻨﻪ آﺑﯿﺎری ﯾﮏ ﻫﮑﺘﺎر در ﯾﮏ ﺳﺎل

ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم ﺑﺎ روش ﮔﯿﺖ-ﺳﯿﻔﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﯿﺖ-
ﺳﯿﻔﻮن ﻧﯿﺰ در ﯾﮏ ﺳﺎل زراﻋﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ  20ﻫﮑﺘﺎر در ذﯾﻞ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﯿﻔﻮن )ﺿﺎﯾﻌﺎت(
ﮔﯿﺖ ﻣﺸﺒﮏ ﻓﻠﺰی )ﺿﺎﯾﻌﺎت(
ﭼﺎدر ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﺮای  30راﻧﺪ آﺑﯿﺎری )ﻣﺼﺮﻓﯽ(

 20ﻋﺪد ×  2800ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﺳﯿﻔﻮن =  56000رﯾﺎل
 2ﻋﺪد ×  45000ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮔﯿﺖ =  90000رﯾﺎل
 100ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ×  4500ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﭘﻼﺳﻨﯿﮏ =  450000رﯾﺎل

دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮ آﺑﯿﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت  7ﻣﺎه در
ﺷﯿﻔﺖﻫﺎی  8ﺳﺎﻋﺘﻪ
ﻣﺨﺎرج ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎرﮔﺮ
ﻣﺨﺎرج ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ  %20ﻣﺨﺎرج ﮐﺎرﮔﺮی

 3ﺷﯿﻔﺖ ×  210روز ×  28905دﺳﺘﻤﺰد روزاﻧﻪ= 18210150رﯾﺎل
 200ﻧﻔﺮ روز ×  28905دﺳﺘﻤﺰد روزاﻧﻪ =  5781000رﯾﺎل
) 4798230 = %20 × (18210150 + 5781000رﯾﺎل

ﻣﺨﺎرج ﻧﻬﺮﮐﺸﯽ و ﺗﻌﻤﯿﺮات زﻣﺎن داﺷﺖ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ
ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت
ﻣﺼﺮف آب ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ  3ﻟﯿﺘﺮ در ﺛﺎﻧﯿﻪ در روز ﺑﺮای
ﯾﮏ ﻫﮑﺘﺎر در ﻣﺪت  7ﻣﺎه
ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی ﻣﺰارع ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻫﺮ ﻫﮑﺘﺎر ﻣﻌﺎدل

 20ﺳﺎﻋﺖ ×  60000ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر =  1200000رﯾﺎل
 1088640ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ×  20آب ﺑﻬﺎء 21772800 =1381رﯾﺎل
 20ﻫﮑﺘﺎر ×  20ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ×  3000ﺑﻬﺎء ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ=  1200000رﯾﺎل

ﺑﺎ  20ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ
ﺟﻤﻊ ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ آﺑﯿﺎری  20ﻫﮑﺘﺎر در ﯾﮏ دوره ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺰﯾﻨﻪ آﺑﯿﺎری ﯾﮏ ﻫﮑﺘﺎر در ﯾﮏ ﺳﺎل

 53558180رﯾﺎل
 2677909رﯾﺎل

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻮق ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺮﺧﻬﺎی ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  1381-82اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎرج آﺑﯿﺎری ﺑﺎ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﯿﺖ-ﺳﯿﻔﻮن ﺣﺪوداً  2ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺨﺎرج ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﮐﺎر و
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ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺎرﮔﺮان آﺑﯿﺎر و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن و ﯾﺎ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﺘﺮی ﮐﻮد ازﺗﻪ ﻣﺤﻠﻮل در آب آﺑﯿﺎری
و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺰاﯾﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﮑﻞ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد آب ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ
روﺷﯽ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﻤﻮد.

ﺑﺮآورد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻬﺎی ﯾﮏ ﻫﮑﺘﺎر آﺑﯿﺎری ﮔﯿﺖ-ﺳﯿﻔﻮن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم
آﺑﯿﺎری ﮔﯿﺖ و ﺳﯿﻔﻮن :
ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮ

 0/12ﻧﻔﺮ

ﺗﻌﺪاد ﻣﯿﺮآب

 0/012ﻧﻔﺮ

ﭼﺎدر ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد  2*4/5ﻣﺘﺮ

 4-5ﭼﺎدر

ﺳﯿﻔﻮن دو اﯾﻨﭻ

 2-3ﻋﺪد

ﮔﯿﺖ ﻣﺸﺒﮏ ﻓﻠﺰی

 1/5ﮔﯿﺖ

راﻧﺪﻣﺎن ﮐﺎرﮔﺮ

 1/2-1/5ﻫﮑﺘﺎر

آب ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﯾﮏ راﻧﺪ

 1200-1600ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ

آﺑﯿﺎری ﺑﻪ روش ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم :
ﻟﻮﻟﻪ ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ

 50ﻣﺘﺮ

ﻟﯿﻮاﻧﮏ ﺟﻬﺖ دﻫﺎﻧﻪ ﺧﺮوﺟﯽ آب

 35ﻋﺪد

ﮔﯿﺖ و ﺗﺮﻣﺰﮐﻨﻨﺪه

 0/2ﮔﯿﺖ

ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﮐﻠﻤﺲ

 0/5ﻋﺪد

راﻧﺪﻣﺎن ﮐﺎرﮔﺮ

 1/5-5ﻫﮑﺘﺎر

آب ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﯾﮏ راﻧﺪ

 700- 850ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ

ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮ

 0/03ﻧﻔﺮ

ﺗﻌﺪاد ﻣﯿﺮآب

 0/004ﻧﻔﺮ

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻮق ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ  20ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﺑﻪ روش ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮدﻣﻨﺪیﻫﺎی ﻓﺮاوان آن اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
 -1ﻧﺒﻮد اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع آب ﻻزم ﺑﯿﻦ ﺳﻄﺢ آب ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﻣﺮﮐﺰ اول ﻟﻮﻟﻪ) (Headﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺮف
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع ﻻزم را ﺑﺪﺳﺖ آورد و ﮔﺎﻫﺎً ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻟﺒﻪ ﮔﺬاری  T.Cﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -2وﺟﻮد ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎً از ﯾﮏ ﮐﺎﻟﻮرت آب ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎً ﯾﮏ  Q.Cدارﻧﺪ ﮐﻪ آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ﯾﮑﯽ ﮐﺮدن ﻗﻄﻌﺎت ) اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ( و ﯾﺎ اﺣﺪاث  T.Cﺑﺮای ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻗﺎﺑﻞ رﻓﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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 -3آﺳﯿﺐ دﯾﺪن ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی آب وارد ﺟﺎده ﺑﯿﻦ ﻣﺰارع ﯾﺎ ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﺪه
و رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ آن ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ.
 -4ﻧﺸﺖ آب از درﯾﭽﻪﻫﺎی ﺧﺮوﺟﯽ )ﻟﯿﻮاﻧﮏﻫﺎ( ﯾﺎ از ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺸﮑﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ درون
ﻓﺎرو ﺑﺨﺼﻮص در زﻣﺎن ﮐﺸﺖ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ در ﺟﻮاﻧﻪزﻧﯽ و رﺷﺪ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﺑﺎراﻧﯽ :
روش آﺑﯿﺎری ﺑﺎراﻧﯽ در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ در اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ از ﻧﻈﺮ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  .ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ و ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﮐﻢ ﺧﺮج ﺗﺮﯾﻦ روش آﺑﯿﺎری ﺑﺎراﻧﯽ
 PIVOT IRRIGATION SYSTEMﻧﺎم دارد و در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ روش ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت آﺑﯿﺎری ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮب اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻘﻪ
آﺑﯿﺎری ،ﻣﺎﺷﯿﻦ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ آﺑﯿﺎری ﺑﺎراﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم LOGMATIC PIVOT IRRIGATION SYSTEM
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﻮر اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺧﺎک ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ  %75ﻣﺼﺮف آب را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ ﺗﻘﻠﯿﻞ دﻫﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل آب را ﺗﺎ ﺣﺪ  %95ﺑﻄﻮر ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ در ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﻮزﯾﻊ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻟﻒ – ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﺑﺎراﻧﯽ در ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎرون :
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺎﻣﻞ وﻗﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﺑﯿﺎری ﺑﺎراﻧﯽ ﺑﺮ روی ﻧﯿﺸﮑﺮ ،دﺳﺘﮕﺎه آﺑﯿﺎری
ﺑﺎراﻧﯽ ﻧﻮع ﺳﻨﺘﺮﭘﯿﻮت ) (Center pivotﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﻮر اﻃﺮﯾﺶ در ﺳﺎل  1364ﺧﺮﯾﺪاری و در ﻣﺰرﻋﻪ 441
زﯾﺮﻧﻈﺮ اداره ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺸﺎورزی ﻧﺼﺐ و راهاﻧﺪازی ﮔﺮدﯾﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل آﺑﯿﺎری ﺑﺎراﻧﯽ ﻧﻮع
 Grid systemﻧﯿﺰ در ﻣﺰرﻋﻪ  439زﯾﺮﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮐﺸﻮر ﺳﺎزﻧﺪه و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﯾﺮاﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﺼﺐ و ﻃﯽ
ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در ﺟﺪول  3از ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﺬرد.
ﺟﺪول  -3ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﺑﺎراﻧﯽ در ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎرون
ﺗﻦ ﻧﯿﺸﮑﺮ در

درﺻﺪ

درﺻﺪ

ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺪ ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﻣﺴﺎﺣﺖ

ﻫﮑﺘﺎر

ﺳﺎﮐﺎرز

ﺧﺎﺷﺎک

در اوج رﺷﺪ)(cm

)ﻫﮑﺘﺎر(

ﻣﺰرﻋﻪ

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ

66/44

11/6

3/82

18/2

-

441-6

آزﻣﺎﯾﺸﯽ

54/6

12

5/36

-

38

439-5

آزﻣﺎﯾﺸﯽ

68/5

11/5

3/95

14

11/6

440-1

ﺷﺎﻫﺪ

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﺑﺎراﻧﯽ در اوج رﺷﺪ )ﺗﯿﺮ ﻣﺎه( ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات رﻃﻮﺑﺖ ﻏﻼف
) 82-83درﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻨﻄﻘﻪ( ،ازت ) 2/3-2/6درﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻨﻄﻘﻪ( و ﻣﺘﻮﺳﻂ آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ
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 1230ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪهای در ﺣﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺎﭘﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ در ذﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد:
 -1ﺑﺮﯾﺪن ﭘﯿﭽﻬﺎی ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﮕﺎه در ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ آﺑﯿﺎری ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻨﯽ.
 -2ﻟﯿﮏ ﮐﺮدن ﺑﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎور.
 -3ﮔﯿﺮ ﮐﺮدن ﭼﺮﺧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺪاوم در ﮔﻞ و ﻻی ﻣﺰرﻋﻪ ﮐﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺑﻮدن ﺧﺎک ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺰﯾﺪ
ﺑﺮآن ﺑﻮد.
 -4ﺧﺮاﺑﯽ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﭼﺮﺧﻬﺎ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻓﺸﺎر زﯾﺎد در ﺣﯿﻦ ﮔﺮدش دﺳﺘﮕﺎه.
 -5ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺗﺎور ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﻣﺪت آﺑﯿﺎری وﺟﻮد داﺷﺖ.
 -6دﯾﺮ دور زدن ﺗﺎور ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ) %10ﻃﯽ ﻧﻤﻮدن ﻓﺎﺻﻠﻪای ﺑﺮاﺑﺮ  20درﺟﻪ در زﻣﺎن  9ﺳﺎﻋﺖ(.
 -7ﻧﺮﺳﯿﺪن ﺑﻪ راﻧﺪﻣﺎن  22ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ رﯾﺰش آب در زﻣﺎن  12ﺳﺎﻋﺖ.
در ﺿﻤﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه ﻓﻨﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﮐﻪ در ﻃﯽ ﻣﺪت آﺑﯿﺎری ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﺮﮐﺖ
ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .در ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ )در ﺣﺪود
 750-790ﮔﺮم ﮐﺎﻟﺮی ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﻄﺮات آب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﺮﮔﻬﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ
ﻋﺪﺳﯽ ﻣﺤﺪب ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﻧﻘﻄﻪای ﺑﺮﮔﻬﺎ ﺷﻮد .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ در زﻣﺎن ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺤﻠﻮل ﮐﻮد اﺛﺮ ﻣﺨﺮبﺗﺮی
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اوﻻً ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﺼﺐ دارد  ،ﺛﺎﻧﯿﺎً
ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﮐﺎرﺑﺮی دﺳﺘﮕﺎه دﺧﺎﻟﺖ داده ﺷﻮد و ﻃﺮاﺣﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه و
اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺛﺎﻟﺜﺎً زﻣﺎن ﮐﺎرﺑﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و اﺛﺮ
ﺳﻮزاﻧﻨﺪﮔﯽ آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﺑﺪ .از ﺳﻮﯾﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن اﻣﻼح ﻣﺤﻠﻮل در آﺑﻬﺎی ﺟﺎری ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﺪه ﻣﺸﮑﻼت
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ در ﻃﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺴﺪاد ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎی آب و ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺳﺮﯾﻊ
ﻗﻄﻌﺎت آن ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
 -1ﻣﯿﺰان ﭘﺎﺷﺶ آب در  24ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺪود  15/9ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ.
 -2ﻣﺠﻤﻮع آب ﺧﺎرج ﺷﺪه از دﺳﺘﮕﺎه در ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ  312ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ.
 -3ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﯾﮏ دور آﺑﯿﺎری ﺣﺪود  19ﺳﺎﻋﺖ.
 -4ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺎﺷﺶ آب دﺳﺘﮕﺎه در ﯾﮏ دور آﺑﯿﺎری ﺣﺪود  12/5ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ.
 -5ﺳﻄﺢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ آﺑﯿﺎری ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺎﻻ  47/1ﻫﮑﺘﺎر.
ب – ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﺑﺎراﻧﯽ :
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﺑﺎراﻧﯽ ﻃﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ در اﯾﺮان در ذﯾﻞ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
ﮐﺎراﯾﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ :
 -1ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف آب ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ  75درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ.
 -2ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ آب در ﺳﻄﺢ ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان  95درﺻﺪ.
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 -3اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯿﺰان آب ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮردﻧﻈﺮ.
 -4اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان  1/5-2ﺑﺮاﺑﺮ ) در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺼﻮﻻت (.
 -5ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺴﻄﯿﺢ زﻣﯿﻦ ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﺷﯿﺐ  30درﺟﻪ.
 -6ﮐﺎرﺑﺮد و ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻮد و ﺳﻤﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ.
 -7ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻮدن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاری و اﺳﺘﻬﻼک.
 -8اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺑﻌﺎد دﺳﺘﮕﺎه و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺰارع.
ﮔﯿﺎه ﻧﯿﺸﮑﺮ ﺑﺎ رﺷﺪ روزاﻧﻪای ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ  2/5-3ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ در ﻓﺼﻞ ﮔﺮم ﺳﺎل و ارﺗﻔﺎع ﺳﺎﻗﻪای ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ
 2/5-3ﻣﺘﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺻﺮف اﻧﺮژی ﻓﺮاوان ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل آب از رﯾﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و ﻓﻌﺎلﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ رﺷﺪ ﮔﯿﺎه
)ارﺗﻔﺎع ﺣﺪاﻗﻞ  2ﻣﺘﺮی( دارد ﻟﺬا ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی از اﻧﺮژی ﮔﯿﺎه ﺻﺮف ﭘﻤﭙﺎژ آب و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ از رﯾﺸﻪ )ﮐﻪ در
ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮐﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ( ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی در ﺣﺎل رﺷﺪ ﻣﯽﺷﻮد .از ﻃﺮﻓﯽ ﮔﯿﺎه ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻗﺎدر
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺠﺎری ﺧﺎص ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ آب و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ )ﺑﺎﻻﺧﺺ ﮐﻮد ازﺗﻪ ﻣﺤﻠﻮل(
ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺮروی ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ را ﺑﺎ ﺻﺮف ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻧﺮژی و ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻ ﺟﺬب ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد در اﻓﺰاﯾﺶ
ﺗﻮﻟﯿﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺟﺰ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﺑﺎراﻧﯽ ﺑﺎ
ﻫﯿﭽﮑﺪام از روﺷﻬﺎی آﺑﯿﺎری ﺑﺪﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .ﻫﺪف از ﻧﻘﻞ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﯿﺎری
ﺑﺎراﻧﯽ در زراﻋﺖ ﻧﯿﺸﮑﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ وﻫﺎواﺋﯽ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر
ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه ﺑﺘﻮان از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺘﻈﺎر در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ،
راﻧﺪﻣﺎن ﻣﺼﺮف آب ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه آﺑﯿﺎری ﺑﺎراﻧﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در
ﻣﺰرﻋﻪ  ) 441ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻧﺮخ ﺗﻮرم در ﺳﺎل (1382ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  300000000رﯾﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺼﺐ و ﻧﯿﺰ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﯿﺮات آن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻋﻈﯿﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺸﮑﺮ در ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎرون اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ.

ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﻗﻄﺮهای:
در ﻓﻦ ﻣﺪرن آﺑﯿﺎری اراﺿﯽ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از روش آﺑﯿﺎری ﻗﻄﺮهای ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ روش ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎ
ﺑﺎزده ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺸﮏ دﺷﺖ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮد آب ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﺎدﯾﺴﺖ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ و در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﭼﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻘﺪار
ﺑﯿﺸﺘﺮی از زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺧﺸﮏ را ﺑﻪ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﺑﺮد.
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﻗﻄﺮهای زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ) (Sub- surface drip irrigationﮐﻪ در
آن ﮔﯿﺎه ﺑﺪون اﻓﺖ رﻃﻮﺑﺘﯽ ﺧﺎک ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﺬب آب و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻋﻤﻞ رﺷﺪ و
ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺑﯽوﻗﻔﻪ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﮐﻮد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻄﻘﻪ رﯾﺸﻪ

ﮐﺎرﮔﺎه ﻓﻨﯽ آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه

240

ﻧﺒﺎت از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﻗﻄﺮهای و ﻧﯿﺰ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻓﺎﺣﺶ در رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻋﻠﻔﻬﺎی ﻫﺮز ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ
در ﻣﺰارع ﻧﯿﺸﮑﺮ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﺰاﯾﺎی ذﯾﻞ ﻋﺎﯾﺪ ﮔﺮدد.
 -1ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﮐﺎرﮔﺮ آﺑﯿﺎر ﺗﺎ ﻣﺮز .%90
 -2ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف آب ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﺎ ﻣﺮز  25000ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﻫﮑﺘﺎر.
 -3آﻣﺎده ﮐﺮدن زﻣﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﺸﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﺸﺘﯽﻫﺎ ،اﻧﻬﺎر آﺑﯿﺎری و زهﮐﺸﯽ و
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در اوﻟﯿﻦ آﺑﯿﺎری ﺗﺎ ﻣﺮز  %70ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ.
 -4ﺣﺬف ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﺗﺮﻣﯿﻢ اﻧﻬﺎر آﺑﯿﺎری ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﯿﺸﮑﺮ و ﺧﺎک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ
ﺗﺮﻣﯿﻢ اﻧﻬﺎر.
 -5ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف ﮐﻮد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺎ  ) %30ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ دو ﮐﯿﺴﻪ  50ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ ﮐﻮد اوره در
ﻫﮑﺘﺎر(.
 -6ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف ﺳﻤﻮم ﻋﻠﻒﮐﺶ ﺗﺎ  ) %50ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ  12ﻟﯿﺘﺮ ﺳﻤﻮم ﻋﻠﻒﮐﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒ در
ﻫﮑﺘﺎر(.
 -7ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﮐﺎرﮔﺮ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان .%80
 -8اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  %30ﻧﯿﺸﮑﺮ در ﻫﮑﺘﺎر و  %1-2اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﺮ در ﻫﮑﺘﺎر.
 -9ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻻﯾﺮوﺑﯽ اﻧﻬﺎر و زﻫﮑﺶﻫﺎ.
اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اراﺿﯽ ﺗﭙﻪ ﻣﺎﻫﻮر ﺑﺪون ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺴﻄﯿﺢ و اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ
ﺧﻮد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺑﻪ اﺟﺮا در آﯾﺪ .ﻟﺬا رﻓﻊ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻌﻀﻼت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺷﺒﮑﻪ
آﺑﯿﺎری و زهﮐﺸﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
اﻟﻒ -ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﻗﻄﺮهای در ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎرون:
ﺑﺮآوردﻫﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل  1374ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﺟﺎری ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺸﮑﺮ در ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎرون و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل و درآﻣﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در
اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﻣﺪﺗﯽ ﺣﺪود  2/5ﺳﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزده ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﯿﺰ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری آﺑﯿﺎری ﻗﻄﺮهای رﻗﻤﯽ در ﺣﺪود  %38ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ارزش
اﻗﺘﺼﺎدی آب ﻣﺼﺮﻓﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﺮ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﮑﺮ ﻣﻨﻈﻮر
ﮔﺮدد ﻧﺮخ ﺑﺎزده اﻗﺘﺼﺎدی رﻗﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻮق ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺟﺪول  4ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﺟﺎری ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎرون در آﺑﯿﺎری ﮔﯿﺖ-ﺳﯿﻔﻮن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻄﺮهای زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ را در ﯾﮏ ﻫﮑﺘﺎر
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن آب و ﺑﺮق ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎرون اﮔﺮ ﺑﺎ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﻗﻄﺮهای در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ادﻏﺎم ﺷﻮد راﻧﺪﻣﺎن
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ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف آب در ﻣﺰارع ﻧﯿﺸﮑﺮ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎرون در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دو ﮐﺸﻮرﻫﺎواﯾﯽ و اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﻪ
ﺷﺮح ﺟﺪول  5ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺟﺪول  -4ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﮔﯿﺖ-ﺳﯿﻔﻮن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻄﺮهای در ﯾﮏ ﻫﮑﺘﺎر
آﺑﯿﺎری روش ﮔﯿﺖ-ﺳﯿﻔﻮن

ﺷﺮح ﺑﺮﺧﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎری

آﺑﯿﺎری ﻗﻄﺮهای

ﻣﻘﺪار

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ رﯾﺎل

ﻣﻘﺪار

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ رﯾﺎل

ﻣﺼﺮف آب

ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ

38000

760000

22000

440000

ﮐﺎرﮔﺮ آﺑﯿﺎر

روز ﮐﺎرﮔﺮ

45

1300725

5

144525

ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

400

17120

300

12840

ﻟﯿﺘﺮ

24

360000

14/5

217500

ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﮐﺎرﮔﺮ ﻋﻠﻒﮐﺶ

-

-

-

-23500

ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ آﻣﺎده ﮐﺮدن زﻣﯿﻦ

-

-

-

-60000

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﻤﭙﺎژ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻄﺮهای ﮐﯿﻠﻮوات ﺳﺎﻋﺖ

-

-

-

46000

ﺗﻌﻤﯿﺮات و ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﯿﺴﺘﻢﻗﻄﺮهای

-

-

-

3133

-

2437845

-

280498

ﮐﻮد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
ﺳﻤﻮم ﻋﻠﻒﮐﺶ

ﺟﻤﻊ

* ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺟﺪول ﻓﻮق ﻃﺒﻖ ﻧﺮﺧﻬﺎی ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  1381و ﻧﺮخ ﺗﻮرم در اﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺟﺪول  -5ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﮔﯿﺖ-ﺳﯿﻔﻮن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻄﺮهای
روش آﺑﯿﺎری

ﮔﯿﺖ-ﺳﯿﻔﻮن

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ

ﻗﻄﺮهای

ﻫﺎواﯾﯽ

اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ

ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎرون

ﻫﺎواﯾﯽ

اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ

ﻣﺼﺮف آب

)(m3/ha/y

31750

8000

38000

22850

5600

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺸﮑﺮ

)(TC/ha/y

111

80

92

123/5

110

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﺮ

)( TS/ha/y

13/6

9 /6

8 /5

17/2

13/2

)(%

12/25

12

12/8

14

12

-

-

-

3 /6

3 /6

راﻧﺪﻣﺎن ﻣﺼﺮف آب )(m3/t sugar

2334

833

3273

1324

424

راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﺮ )(kg sugar/cm

42/8

120

30/5

75/5

235

ﻋﯿﺎر ﺷﮑﺮ از ﻧﯿﺸﮑﺮ

اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻄﺮهای ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﮔﯿﺖ-ﺳﯿﻔﻮن

)(t/ha

 = TC/ha/yﺗﻦ ﻧﯿﺸﮑﺮ در ﻫﮑﺘﺎر در ﺳﺎل

 = TS/ha/yﺗﻦ ﺷﮑﺮ در ﻫﮑﺘﺎر در ﺳﺎل

 = m3/ha/yﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﻫﮑﺘﺎر در ﺳﺎل

 = m3/t sugarﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ آب ﺑﻪ ازاء ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ ﺷﮑﺮ

 = kg sugar/cmﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺷﮑﺮ ﺑﻪ ازاء ﻣﺼﺮف ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ آب

 = t/haﺗﻦ در ﻫﮑﺘﺎر

ﮐﺎرﮔﺎه ﻓﻨﯽ آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه
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ب -ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﻗﻄﺮهای و ﻣﺸﮑﻼت آن:
ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﻗﻄﺮهای ﺷﺎﻣﻞ ،آب ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﭘﻤﭗ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎﺋﻞ ،ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ،ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ
ﺟﻬﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﺟﺮﯾﺎن آب ،وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻮد و ﺳﻢ ،ﮐﻨﺘﻮرﻫﺎی آب ،ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﻓﺸﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﻗﻄﺮهای زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ در ﻣﺰارع ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -1ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﻣﺠﺪد ﺳﯿﺴﺘﻢ )ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری و ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻨﺪی( ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺗﺮدد و
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺑﺮداﺷﺖ و راﺗﻮﻧﯿﻨﮓ.
 -2ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ و رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺮاﺑﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻣﺪﻓﻮن ﺷﺪه ﺑﻌﺪ از ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﺎﯾﻪ اﻧﺪاز ﮔﯿﺎه ﻧﯿﺸﮑﺮ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ.
 -3اﻣﻼح ﻣﺤﻠﻮل و ﻏﯿﺮه ﻣﺤﻠﻮل در آب رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮوﯾﺲ و ﻧﮕﻬﺪاری
ﻣﯽﺷﻮد.
 -4ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺟﻤﻊآوری ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻣﺪﻓﻮن ﺷﺪه ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده و اﺗﺼﺎﻻت آﻧﻬﺎ
در ﺧﺎک در ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه زراﻋﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -5اﻣﮑﺎن ﺗﺠﻤﻊ و ﺻﻌﻮد ﻧﻤﮏ در ﺳﻄﺢ ﺧﺎک ﺑﺪﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺴﺘﺸﻮی ﺧﺎک ﺑﺎﻻﺧﺺ در ﺧﺎﮐﻬﺎی ﻟﺐ ﺷﻮر
وﺟﻮد دارد.
 -6اﻧﺴﺪاد ﻧﺎزﻟﻬﺎ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺒﻮدن ﻋﻤﻞ ﺗﺼﻔﯿﻪ آب و ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﯿﻠﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻣﻬﻤﯽ را در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺳﺎزد .رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ اﻧﺴﺪاد در ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﯿﺸﮑﺮ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﻌﺪ از ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن
ﺳﺎﯾﻪ اﻧﺪاز ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ و وﻗﺖ ﮔﯿﺮ ﺑﻮده و ﮐُﻨﺪی رﺷﺪ ﺑﻮﺗﻪﻫﺎی ﻧﯿﺸﮑﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺴﺪاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
اوﻟﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻧﺴﺪاد ﻧﺎزﻟﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
 -7ﻋﺪم دﻗﺖ ﻧﻈﺮ در ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﻗﻄﺮهای در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﮔﺮﻣﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻮﯾﯽ ﺑﺮ روی رﺷﺪ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﺑﮕﺬارد .ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﻗﻄﺮهای زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ در
ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ در ﺳﺎل  1379-80ﻣﻮﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ.
 -8ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﺤﻠﻮل در آب آﺑﯿﺎری ﭘﺲ از ﺗﺒﺨﯿﺮ آب ﺑﺮ روی ﺧﺎک اﻃﺮاف رﯾﺸﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
اﯾﻦ ﻧﻤﮑﻬﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آب ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه اﺿﺎﻓﻪ از ﻣﺤﯿﻂ رﯾﺸﻪ دور ﻧﺸﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺷﻌﺮﯾﻪ در ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺮز
ﺧﺸﮏ و ﺗﺮ ﺧﺎک ﺟﻤﻊ و ﺑﺎ ﻧﺰول ﺑﺎران ﺑﻪ داﺧﻞ رﯾﺸﻪ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده اﯾﺠﺎد زﺣﻤﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻟﺬا ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن
ﻣﯿﺰان ﺗﺒﺨﯿﺮ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻻزم در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎک را در اوج آﺑﯿﺎری ﻧﯿﺸﮑﺮ دو
ﭼﻨﺪان ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ج -اﻧﺘﺨﺎب ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﯿﺎری ﻗﻄﺮهای ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎرون:
در اﻧﺘﺨﺎب ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﻃﺮح آﺑﯿﺎری ﻗﻄﺮهای در اﯾﻦ ﺧﻄﻪ ﻻزم اﺳﺖ وﺳﺎﺋﻞ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﻮﺟﻮد و ﺷﺮاﯾﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺮاﯾﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻗﺎﺑﻞ
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ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺷﺪﯾﺪ ،وﺟﻮد ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ در آب ،اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﯽﺗﺠﺮﺑﻪ ،اﺧﺘﻼف
درﺟﻪ ﺣﺮارت ،اﻣﻼح ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺜﻞ ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ،ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺑﯿﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪه وﺳﺎﺋﻞ و ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ آﻧﻬﺎ.
ﮔﺮﻣﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎرون ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎﻃﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن آﺑﯿﺎری ﻗﻄﺮهای در
آن داﯾﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺨﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دﺷﺖ ﺑﻮدن ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺧﺘﻼف درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺷﺐ و روز ﻧﯿﺰ
ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ .ﺿﻤﻨﺎً ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ در آب رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرون ﺑﺴﯿﺎر رﯾﺰ ﺑﻮده و ﭼﻮن ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺳﺒﺐ ﺗﺸﮑﯿﻞ رﺳﻮب در داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻟﺬا ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎ آب و اﺳﯿﺪ ﺟﻬﺖ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺴﺪاد ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ اﻣﺮی اﺳﺖ اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﺨﺼﻮص آﻧﮑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮐﺮﺑﻨﺎت ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﻧﯿﺰ
رﺳﻮﺑﺎﺗﯽ در ﻣﺤﻞ ﻧﺎزﻟﻬﺎ ﮐﻪ آب ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺠﺎ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺒﺨﯿﺮ زﯾﺎد در
ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻧﺎزﻟﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘﺪور ﻧﮑﺎت ﻓﻨﯽ ﻻزم را در ﻃﺮاﺣﯽ آﻧﻬﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮد.

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی:
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﻮدن ﯾﮏ ﺷﯿﻮه آﺑﯿﺎری در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ آن دارد
ﮔﺮﭼﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺠﻠﯿﻞ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻧﺘﯿﺠﺘﺎً اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده آن در ﺳﻄﺢ وﺳﯿﻊ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺳﺎزد .ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر اﮔﺮﭼﻪ در ﺟﻬﺖ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در
ﻣﺼﺮف آب ،اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن آﺑﯿﺎری و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ وﻟﯽ ﻧﺼﺐ و ﻧﮕﻬﺪاری آﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش ﮐﺎدر ﻣﺠﺮب ﺷﺮﮐﺘﯽ دارد ﮐﻪ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮی را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﻌﺎﯾﺐ و ﻣﺰاﯾﺎی ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﯿﺎری از ﯾﮏ ﺳﻮ و دﻗﺖ ﻧﻈﺮ در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﺟﺎری ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺸﮑﺮ در ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎرون از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺮأت ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﮐﻪ
ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ از ﻧﻈﺮ ﮐﺎراﯾﯽ آﺑﯿﺎری ﺑﺎ آﺑﯿﺎری ﮔﯿﺖ-ﺳﯿﻔﻮن ﻧﺪارد وﻟﯽ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﻗﻄﺮهای زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﺑﺎراﻧﯽ ،ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و راﻧﺪﻣﺎن
ﺑﻬﺘﺮی را ﻋﺎﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .ﻋﻠﯽ اﯾﺤﺎل ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﻗﻄﺮهای و ﺑﺎراﻧﯽ در ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ
ﮐﺎرون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و دﻗﯿﻖﺗﺮ دارد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان در آﯾﻨﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﻬﺘﺮی در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از
آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻮد.
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و ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ
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ﺷﮑﻞ -3ﻧﻤﺎﯾﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی آﺑﯿﺎری ﺑﺎراﻧﯽ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در ﻣﺰارع ﻧﯿﺸﮑﺮ
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