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مخاطبين نشريه

كشاورزان پيشرو ،بهرهبرداران ،كارشناسان ترويج و
پيمانكاراني كه سيستم آبياري تيپ را براي كشاورزان
توصيه و اجرا مينمايند.

اهداف قابل انتظار نشریه
در تهيه اين نشريه سعي شده است كه اهداف زير مدنظر قرار گيرد:
٭٭روش آبياري تيپ و اجزاي اين سيستم به اختصار معرفي گردد؛
٭٭موارد و نكاتي كه كشاورزان بايد از مسايل فني يك سيستم آبياري
تيپ بدانند ،ارائه شود؛
٭٭دستورالعمل انتخاب الگوي مناسب براي پيادهسازي لوله هاي تيپ
در مزرعه ،طول و فواصل مناسب نوارهاي تيپ از يكديگر به كشاورزان
آموزش داده شود؛
٭٭ساير مالحظات و نكات مديريتي و بهرهبرداري يك سيستم آبياري
تيپ به كشاورزان آموزش داده شود.
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مقدمه
تجارب جهاني استفاده از سيستم آبياري تيپ ( )Tapeبر روي محصوالت مختلف

و مقايسه آن با روشهاي آبياري غرقابي نشان ميدهد كه اين سيستم ميتواند منجر
به كاهش قابل توجه آب مصرفي در مزرعه شود .در كشور ما نيز بدليل مواجهه بخش

كشاورزي با خشكساليهاي پي در پي و بروز بحران كمآبي ،ضرورت دارد تا با اصالح
و بهينهسازي روشهاي آبياري کرتی ،نواری ،شیاری و جویچهای و جايگزيني آنها با

سيستمهاي آبياري نوين ،از هدررفت منابع ارزشمند آب جلوگيري بعمل آيد .خوشبختانه
نوارهای آبیاری تیپ برای انواع کشتهای متراکم و ردیفی نظیر سبزیجات ،صیفیجات،

ذرت ،گندم ،علوفه ،هندوانه ،خربزه ،گوجهفرنگی ،پیاز ،سیبزمینی ،توتفرنگی ،آفتابگردان،

چغندرقند و پنبه استفاده میشود .اين روش در گلخانهها نیز قابل استفاده میباشد .از نظر
اجرايي ،در حال حاضر سيستمهاي آبياري تيپ توسط كارشناس پروژه طراحي شده و

با نظارت فني ،تمام بخشهاي سيستم اعم از ايستگاه پمپاژ ،لولههاي اصلي و فرعي،
اتصاالت ،شيرفلكهها ،بستهاي ابتدايي و نوارهاي آبياري تيپ توسط پيمانكار در عرصه

كشاورز اجرا ميگردد .در برخي مواقع ،نوارهاي آبياري تيپ (بعنوان آخرين جزء سيستم
آبياري تيپ) تحويل كشاورز شده كه وظيفه پهنكردن آنها بر روي سطح زمين را خود

بهعهده ميگيرند .با توجه به تحويل نوارهاي آبياري تيپ به كشاورزان براي نصب در
مزرعه ،به نظر ميرسد كه آشناسازي كشاورزان با برخي مباني و مسايل اوليه فني سيستم
تيپ مفيد بوده و به ارتقاي كيفي سيستم آبياري ،افزايش راندمان و عملكرد بهتر آن

كمك نموده و برخي مشكالت مبتالبه سيستم در مراحل اجرا و بهره برداري را راحتتر
رفع خواهد كرد .اين نشريه در نظر دارد تا نكاتي كه بايد كشاورزان و بهرهبرداران از يك

سيستم آبياري تيپ بدانند ،را به زبان ساده آموزش دهد.
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معرفی سيستم آبیاری تیپ
سيستم آبیاری تیپ (نواري) متشكل از ايستگاه پمپاژ ،لولههاي اصلي و فرعي،

شيرفلكهها ،اتصاالت و نوارهاي آبياري تيپ است .برای آبدهی مناسب و یکنواخت

لولههای تیپ ،به فشار  0/5تا  2اتمسفر (بسته به ضخامت نوارهای تیپ) نياز است كه
توسط ایستگاه پمپاژ تامین میگردد .فشار كاري معمول براي كاركرد اين سيستم 1
اتمسفر (بار) است .ايستگاه پمپاژ عالوه بر تامين و تنظيم فشار الزم براي گردش آب

در سطح مزرعه و خروج يكنواخت آب از روزنههاي لوله تيپ ،وظيفه جلوگيري از ورود

ذرات ریز و معلق آب به سيستم آبياري را بر عهده دارد .اين كار از طريق نصب فيلترهاي

مختلف در اين ايستگاه انجام ميشود .انتخاب فيلتراسيون مناسب براي هر مزرعه بر
اساس كيفيت آب آبياري و توسط طراح سيستم آبياري انجام ميشود .حذف ذرات ریز و

معلق آب توسط فیلترها برای جلوگیری از گرفتگی لولهها و ایجاد یکنواختی در خروج آب

و باال بردن عمر مفید نوارهای آبیاری تیپ ضروري است .همچنين در صورت نصب تانک

کود و تجهیزات کوددهی در ایستگاه پمپاژ ،عملیات کوددهی مزرعه نیز میتواند توسط

لولههای تیپ انجام گیرد.

قطر لولههاي اصلي و فرعي نيز وابسته به مساحت قطعه تحت آبياري و دبي عبوري

از آنها است كه در زمان طراحي سيستم ،توسط طراح مربوطه تعيين ميشوند .اين لولهها

عمدت ًا قطرهاي 110 ،90 ،75 ،63و  125ميليمتر را دارا ميباشند و پس از نصب در مزرعه

و راهاندازي سيستم ،در زير خاك مدفون ميشوند .به لولههاي فرعي مزرعه و در مقابل

هر يك از رديفهاي كشت ،لولههاي پلياتيلن  16ميليمتري هر يك با طول تقريبي 1
متر و توسط بستهاي ابتدايي و واشر نصب ميشوند تا اتصالدهنده نوارهاي آبياري تيپ

به لولههاي نیمه اصلی باشند .شكل  1تصويري از نحوه اتصال لوله  16ميليمتر به لوله
 90ميليمتر از طريق واشر و بست ابتدايي و شكل  2همين لولهها را پس از دفن در زير

خاك نشان ميدهد.
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شكل  -1تصويري از نحوه اتصال لوله  16ميليمتر پلياتيلن به لوله
نيمهاصلي (مانيفولد)  90ميليمتري از طريق واشر و بست ابتدايي

در اين مرحله ،تعيين فواصل خطوط لولههاي تيپ از يكديگر بسيار مهم بوده و بر

اساس آن ،فواصل ايجاد سوراخ و نصب لولههاي  16ميليمتري از يكديگر قابل تنظيم

است .فواصل لولههاي تيپ تابعي از نحوه كاشت محصول و فواصل رديفهاي كشت از
يكديگر است كه بافت خاك مزرعه نيز در آن دخيل ميباشد .دستورالعمل مربوطه در اين

خصوص ،در همين نشريه آورده شده است.

شكل –2خروج لوله هاي  16ميليمتري ابتداي مزرعه از زير
خاك و آماده براي اتصال به نوارهاي تيپ
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نوارهاي آبياري تيپ ،در واقع آخرين جزء اين سيستم آبياري محسوب ميشوند كه

به لولههاي پلياتيلن  16ميليمتري متصل ميگردند .نوارهای تیپ موجود در کشورمان

عمدت ًا ساخت ایران ،ترکیه ،کره و ایتالیا میباشند .تنوع در ضخامت جدار ،قطر لوله ،آبدهی

قطرهچکانها و فواصل خروجیها موجب میگردد تا عم ً
ال طیف وسیعی از این نوع محصول

در اختیار طراحان و کشاورزان قرار داشته باشد .نوارهای آبیاری تیپ با ضخامت ،150
 200 ،175و  250میکرون ساخته میشوند که معمولترین ضخامت مورد استفاده در بازار
 175میکرون یا  0/175میلیمتر میباشد .نوارهای آبیاری تیپ از موادی ساخته شدهاند
که در برابر اشعه ماوراء بنفش نور خورشید ،تغییرات دما ،پوسیدگی ،مواد شیمیایی متداول

در کشاورزی نظیر کود و سموم شیمیایی مقاوم میباشند .هرچند ضخامت این نوارها کم

است ،ولی میتوانند در مقابل عوامل طبیعی مقاوم باشند و فشار مورد نیاز (كه بطور متوسط

 1اتمسفر است) را به خوبی تحمل کنند .اين نوارها معمو ً
ال به صورت رولهای ،1000
 1500 ،1200و  3000متری و به دو شكل پالكدار و زيپي (درزدار) به بازار عرضه میشوند

(شكل  .)3كيفيت ساخت در لوله تيپ پالكدار عمدت ًا باالتر از نوع زيپي است كه البته،

قيمت باالتري هم دارد .همچنین به دلیل کمبودن ضخامت نوارها ،معمو ً
ال هر رول 1000

متری با ضخامت  175میکرون ،بین  11تا  12کیلوگرم وزن دارد .لولههای تیپ بسته به

ضخامت آنها ،دارای انواع  2 ،1و  3ساله هستند و با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه و

نوع کشت میتوانند کاربرد داشته باشند .نوارهای ضخیمتر ( 3ساله) معمو ً
ال برای آبیاری

قطرهای در زیر سطح خاک استفاده شده و جنبه دائمیتری دارند .برای محصولی مانند

گندم میتوان از نوع یکساله آنها نیز استفاده کرد .اين نوارها دارای قطرهچکانهایی
در درون خود هستند که فواصل قطرهچکانها بر روی لوله متفاوت بوده و بر اساس نوع

محصول مزرعه و روش کاشت انتخاب میشوند .پرمصرفترین نوار آبیاری تیپ از لحاظ

فاصله بین قطرهچکانها نوارهای تیپ  20و  30سانتیمتری است .عالوه بر اینها فاصله

قطرهچکان  80 ،60 ،50 ،40 ،25 ،15 ،10و  100سانتیمتر نیز در بازار موجود است .این
نوارها با آبدهی  2/5 ،2 ،1/6 ،1/5 ،1/3 ،0/8و  3/8لیتر در ساعت برای هر قطره چکان

ساخته شدهاند .بنابراین در هر متر از طول نوارهای تیپ و بسته به تعداد قطرهچکانهای
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روی آن ،میتوان آبدهی هر متر آن را به راحتی بدست آورد .برای محصولی مانند گندم

که بصورت ردیفی کشت میشود و از تراکم بیشتری در زمین برخوردار است ،توصیه

میشود که از فاصله قطرهچکانهای  15یا  20سانتیمتری استفاده شود .در حال حاضر،

استفاده از نوع زيپي لولههاي تيپ براي آبياري گندم متداول است.

(الف)

(ب)

شكل  -3مقايسه دو نوع لوله آبياري تيپ الف) نوع پالكدار و ب) نوع زيپي

الگوي مناسب پيادهسازي سيستم تيپ در مزرعه
منظور از الگوي مناسب سيستم تيپ ،مسير و جهت قرارگيري لولههاي اصلي و فرعي

و همچينن امتداد لولههاي تيپ در يك مزرعه گندم است كه عمدت ًا توسط طراح سيستم
آبياري انتخاب ميگردد .در تعيين الگوي مناسب سيستم تيپ براي يك مزرعه گندم،
عواملي نظير روش كاشت ،ابعاد و شكل مزرعه و شيببندي زمين نقش دارند .بعنوان مثال،
در صورت كاشت گندم بصورت پخشي ،چنانچه مرزهاي آبياري از قبل در مزرعه ايجاد شده

9

10

نكات فني اجراي آبياري تیپ در مزرعه

است ،اجراي تيپ در موازات مرزهاي آبياري مناسبتر از اجراي آن در راستاي عمود بر
مرزهاي آبياري خواهد بود .اين كار مانع از فاصله گرفتن نوارها از سطح خاك شده كه ضمن

كمك به توزيع يكنواختتر آب در امتداد نوارها ،احتمال بادبردگي و جابجايي تيپ را كاهش

ميدهد .در صورت قراردادن لوله هاي تيپ در جهت عمود بر رديفهاي كشت ،پيشنهاد

ميشود كه با عبوردادن لوله تيپ از داخل خاكريزها (شكل  ،)4ضمن كمك به استقرار تيپ
بر روي سطح خاك ،از ايجاد شيب در لوله تيپ و حركت احتمالي آب در شيار روي سطح

لوله تيپ و ايجاد غيريكنواختي در توزيع آب جلوگيري شود.

(الف)

(ب)

شكل ( -4الف) عبور نوار تيپ از بين مرزبنديهاي مزرعه و تثبيت
آنها در زمين (ب) عبور نوار تيپ از روي مرزبنديها كه باعث ايجاد
شيب در نوار و غيريكنواختي پخش آب در سطح زمين ميشود
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بطور عمومي ،امتداد مناسب براي پهنكردن نوارهاي تيپ در راستاي شيب مزرعه

و همجهت با باد غالب منطقه است .در صورت كاشت رديفي گندم ،پيشنهاد ميشود كه
نوارهاي تيپ همجهت با رديفهاي كشت بوده و حتياالمكان در داخل شيارها قرار گيرند.

انتخاب فواصل مناسب نوارهاي آبياري و
قطرهچكانهاي تيپ از همديگر
فاصله نوارهاي تيپ از همديگر در حقيقت معادل با فاصله بين محلهاي اتصال تيپ به

لوله نيمهاصلي (مانيفولد) و يا فواصل نصب بستهاي ابتدايي بر روي مانيفولد خواهد بود .براي
يك مزرعه گندم ،انتخاب فواصل نوارهاي تيپ از همديگر به روش كاشت و بافت خاك
وابسته خواهد بود .كاشت بذر گندم عمدت ًا به صورتهاي پخشي و يا مکانیزه انجام ميشود.
در كشت پخشي ،بذر گندم هم بصورت دستي (دستپاش) و هم با استفاده از دستگاههای

سانتريفيوژ كشت ميشود و فرض بر این است که تمامي بخشهاي زمين با يك تراكم
مناسب از بذر پوشيده ميشوند .در حالي كه در روش مکانیزه کشت با استفاده از دستگاههای

خطيكار و یا ردیفکار که به طور مرسوم به خطوط (شيارهاي) موازي يكديگر نياز است ،انجام
ميشود .فواصل كشت خطي برای گیاهان زراعی مختلف ،تابعي از خصوصيات خاك مزرعه
و الگوي رشد گیاه زراعی است ،با اینحال بسته به نوع دستگاه خطيكار ،این فواصل برای

گندم  15تا  20سانتیمتر در نظر گرفته میشود.

براي هر دو روش كشت (پخشي و مکانیزه) ،نوارهاي آبياري تيپ بايد طوري پهن

شوند تا تمامي سطح مزرعه پس از آبياري (و يا حداكثر يك روز پس از قطع آبياري)

مرطوب گردد .اما در کشتهای ردیفی گندم ،قراردادن لولههاي تيپ مجزا براي تمامي

خطوط كشت (كه فاصله  15تا  20سانتيمتري دارند) ،عم ً
ال اقتصادي نبوده و لذا بايد
بصورت دو در ميان و يا سه در ميان (بسته به بافت خاك مزرعه كه در ادامه تشريح

يشود) اينكار صورت گيرد .بنابراين در اين روش كاشت ،تنها تعدادي از خطوط كشت
م

مستقيم ًا توسط لوله تيپ آبياري شده و خطوط كشت واقع در بين دو رديف لوله ،از طريق
پيشروي جبهه رطوبتي به طرفين آن ،تكميل ميگردد.
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در هر دو روش كشت ،فواصل لولههاي آبياري تيپ از همديگر و همچنين فواصل

روزنههاي روي لوله (قطرهچكانها) وابسته به بافت خاك مزرعه بوده كه براي انتخاب
فاصله مناسب ،ميتوان از جدول  1استفاده نمود .در اين جدول ،فواصل مناسب نوارهاي

تيپ و همچنين فواصل قطرهچكانها براي آبياري يك مزرعه گندم بر اساس بافت خاك
مزرعه ارائه شده است .بعنوان مثال ،در يك مزرعه گندم با بافت خاك متوسط ،توصيه

ميشود كه فواصل نوارهاي تيپ از همديگر در حدود  40سانتيمتر بوده و لولههاي آبياري
تيپ نيز داراي قطره چكانهايي با فواصل تقريبي  20سانتيمتر از همديگر باشند .در چنين
شرايطي و براي هر هكتار زمين ،به 25هزار متر لوله تيپ نياز خواهد بود كه بايستي با در

نظر گرفتن شرايط كشاورز و صرفه اقتصادي موضوع ،اين لولهها تهيه و طبق دستورالعمل
مربوطه در مزرعه نصب گردند .بديهي است كه در فاصله بين دو نوار تيپ ،ميتواند دو و

يا سه رديف كشت گندم وجود داشته و تابع روش كاشت و تراكم بذر ميباشد.
جدول  -1انتخاب فواصل نوارهاي تيپ و قطرهچكانها براي
آبياري يك مزرعه گندم با بافتهاي مختلف خاك

بافت خاك
مزرعه

فواصل مناسب نوارهاي تيپ از
همديگر (فاصله بستهاي ابتدايي)

فواصل مناسب قطرهچكانهاي
تيپ (نوع نوار تيپ)

طول مورد نياز لوله تيپ براي
هر هكتار زمين

سبك (شني)

 30تا  40ساننتيمتر

 10تا  20سانتيمتر

 25تا  33هزار متر

متوسط (لوم)

 40تا  50سانتيمتر

 20تا  30ساننتيمتر

 20تا  25هزار متر

سنگين (رسي)

 50تا  60سانتيمتر

 30تا  40سانتيمتر

 16تا  20هزار متر
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انتخاب طول مناسب نوارهاي تيپ در مزرعه
در انتخاب طول مناسب نوارهاي تيپ در يك مزرعه گندم ،عالوه بر بررسيهاي فني

و مسايل هيدروليكي (كه توسط طراح پروژه انجام ميشود) ،عواملي نظير شيب زمين،

بافت خاك و فاصله قطرهچكانهاي روي نوار تيپ (يا تعداد خروجيهاي آب) نقش دارند.
جدول  2طول مناسب نوارهاي تيپ را بر اساس عوامل فوق پيشنهاد ميدهد .همانطوري

كه مالحظه ميشود ،در تعيين طول مناسب تيپ ،ابتدا بايد بافت خاك مزرعه مشخص
باشد .همانطوري كه قب ً
ال هم اشاره شد ،در بافتهاي مختلف خاك ،فواصل مناسب قطره

چكان نيز انتخاب ميگردند كه در اين جدول ،در قالب يك ستون واحد آورده شده است.
عالوه بر اين ،نياز است كه شيب زمين و جهت قرارگيري تيپ بر روي زمين از لحاظ

همراستايي با شيب غالب مزرعه تعيين گردد .چنانچه نوارهاي تيپ در خالف جهت شيب
زمين و يا اصطالح ًا در سربااليي قرار بگيرند ،داراي شيب مثبت ( )+و چنانچه همجهت با

شيب زمين و يا اصالح ًا در سرپاييني قرار بگيرند ،داراي شيب منفي ()-خواهند بود .بديهي

است كه شيب منفي ميتواند تاثير فزاينده داشته و به افزايش طول مجاز تيپ كمك كند
و بر عكس ،شيب مثبت لوله تيپ ،طول مجاز را كاهش خواهد داد .بعنوان مثال براي

يك مزرعه با خاك متوسط (لومي) كه زمين نيز فاقد شيب باشد (مسطح) ،طول مناسب

لوله تيپ بين  85تا  113متر خواهد بود .چنانچه در همين مزرعه ،زمين شيبدار باشد و
در بخشهايي از مزرعه بخواهيم نوارهاي تيپ را در سربااليي قرار دهيم (شيب مثبت)،

طول مناسب تيپ به  62تا  94متر كاهش خواهد يافت .بطور مشابه ،طول مناسب تيپ
در سرازيريهاي اين مزرعه به  105تا  127متر قابل افزايش خواهد بود .توجه شود كه
حداكثر شيب زمين براي اجراي سيستم آبياري تيپ در حدود  1درصد (يا  10در هزار)

است كه در صورت بيشتر شدن از اين حد ،ميتواند باعث غيريكنواختي توزيع فشار در

نقاط مختلف مزرعه و در نهايت ،باعث غيريكنواختي دبي خروجي از روزنهها و پخش آب

در مزرعه شود.
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جدول  -2طول مناسب نوارهاي تیپ بر اساس بافت خاك،
نوع نوار تيپ و شيب لوله در فشار  0/6اتمسفر

بافت خاك مزرعه /نوع نوار تيپ

نحوه قرارگيري لوله تيپ نسبت به شيببندي زمين
(منفي ،صفر ،مثبت)

طول مناسب
نوار تيپ
(متر)

سبك (شني) با فاصله
قطرهچكانهاي  10تا 20
سانتيمتري

قرارگيري تيپ همجهت با شيب زمين ( شيب منفي)

88-107

قرارگيري تيپ در حالت مسطح (شيب صفر)

75-97

قرارگيري تيپ بر خالف شيب زمين (شيب مثبت)

52-84

قرارگيري تيپ همجهت با شيب زمين ( شيب منفي)

105-127

قرارگيري تيپ در حالت مسطح (شيب صفر)

85-113

قرارگيري تيپ بر خالف شيب زمين (شيب مثبت)

62-94

قرارگيري تيپ همجهت با شيب زمين ( شيب منفي)

130-160

قرارگيري تيپ در حالت مسطح (شيب صفر)

107-140

قرارگيري تيپ بر خالف شيب زمين (شيب مثبت)

70-110

متوسط (لوم) با فاصله
قطرهچكانهاي  20تا 30
سانتيمتري
سنگين (رسي) با فاصله
قطرهچكانهاي  30تا 40
سانتيمتري

مالحظات قبل از نصب نوار تیپ در مزرعه
قبل از نصب نوار تیپ ،خاک مزرعه بایستی کام ً
ال شخم خورده و فاقد کلوخ و قطعات

درشت باشد .همچنین تسطیح نسبی زمین و شیببندی آن ضروری است .توصیه میشود که

شیب زمین از  1درصد تجاوز نکند .در مورد کشت محصوالتی نظیر گندم (بویژه در شرایط

شور) ،توصیه میشود که مرزهای قطعات آبیاری سنتی حتیاالمکان حذف نشوند تا در مواقع
ضروری بتوان آبیاری تکمیلی غرقابی نیز انجام داد .همچنین قبل از اتصال نوارهای آبیاری

تیپ به لوله ،باید خطوط اصلی و نیمهاصلی و مانیفولدها شستشو داده شوند .برای اینکار

باید درپوشهای انتهای خطوط باز شده و سیستم راهاندازی شود تا عمل شستشو انجام

گردد .پیشبینی و نصب ایستگاه پمپاژ ،الگوي قرارگيري لولههای اصلی و فرعی مزرعه،

شیفتهای آبیاری ،شیرفلکهها و سایر اتصاالت مربوطه نیازمند محاسبات فنی و دقیق است
که بر اساس نظر و تجارب طراح سیستم آبیاری عمل خواهد شد .واضح است که همانند

سایر روشهای آبیاری تحت فشار ،طراحی صحیح سیستم تیپ با در نظر گرفتن مبانی
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هیدرولیکی دقیق و همچنین اجرا و نگهداری مناسب سیستم ،جزو عوامل کلیدی برای

موفقیت این روش ،توجیه اقتصادی و بهرهمندی از مزایای آن توسط کشاورزان محترم
محسوب میشود .لذا پیشنهاد میشود که کشاورزان محترم قبل از هر اقدامی با کارشناسان
ذیصالح در زمینه سیستم آبیاری تیپ ،مشورت کافی بعمل آورند.

نحوه نگهداری نوارهای تیپ در انبار
از نگهداری کالفهای نوار آبیاری تیپ در فضای غیرمسقف و به خصوص در معرض

تابش مستقیم آفتاب و بارندگی خودداری شود .کالفهای نوار تیپ بایستی بدون بازکردن

بسته بندی آن ،در یک انبار سرپوشیده و به دور از مواد اشتعالزا و خورنده ،بر روی سکوئی

به ارتفاع  50سانتیمتر قرار گیرند .نوارها باید از گزند جوندگان و حشرات در امان باشند
و همچنین از جابجاییهای غیرضروری در طول مدت انبارداری اجتناب گردد .همچنین
در زمان جابجایی و یا تخلیه کالفها ،از پرتابنمودن و یا غلتاندن آنها روی زمین اجتناب

شود .چون با این کار ،بستهبندی نوار آسیب دیده و برخورد با اشیاء تیز و برنده ،موجب

پارگی لولهها میشود.

پهنكردن (نصب) نوارهاي تيپ در مزرعه
نصب نوارهای تیپ به دو روش دستی و مکانیزه امکانپذیر میباشد (شكل  .)5در هر دو

صورت ،نباید تحت هیچ شرایطی نوار تيپ بر روی زمین کشیده شده و یا تحت نیرو و کشش

زياد قرار گيرد .به همین خاطر پيشنهاد ميشود كه کالف لوله روی دستگاه (قرقره) سادهای
که محور آن از دو طرف بر روی دو بلبرینگ قرار گرفته و به راحتی میچرخد ،قرار گرفته و

توسط كارگر و در امتداد نصب لولهها حمل شود .همچنين از ثابت نگهداشتن و نصب قرقره
در يك طرف مزرعه و كشيدن نوارهاي تيپ به منظور نصب بر روي زمين خودداری گردد،
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زیرا این کار باعث خراشیدگی سطح لوله ،كشيدگي و کاهش طول عمر آن ميشود.

(الف)

(ب)

شكل ( -5الف) دستگاه مكانيزه نصب لولههاي آبياري تيپ در مزرعه و (ب) نصب
دستي لوله تيپ از طريق قراردادن كالفها بر روي قرقره و جابجايي آنها

در صورت نصب نوار تیپ به روش مکانیزه ،الزام ًا باید از دستگاههاي استاندارد

پهنکردن نوار استفاده شود ،به طوری که در تمام مسیر لوله ،هدایت نوار از کالف تا روی
زمین (شامل محل ورود و خروج نوار از لوله و سطح داخلی لوله) هیچگونه تماس با سطوح

تیز ،برنده و ساینده که موجب پارگی و آسیب به نوار میشود ،وجود نداشته باشد .عدم توجه

به این موضوع میتواند خسارت زیادی برای کشاورزان در طول فصل به بار آورد.
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نكته  :1توجه به سمت قرارگیری لولههای تیپ بر روی خاک بطوریکه قطره چکانها

در بخش زیرین لوله قرار بگیرند ،از مواردی است که در این مرحله باید حتم ًا رعایت گردد.

بنابراين توصيه ميشود كه روزنهها به طرف خاك و حتم ًا رو به پائين قرار بگيرند .شكل
 6تصويري از لوله آبياري تيپ را نشان ميدهد كه به اشتباه ،روزنهها رو به طرف باال قرار
گرفتهاند .اين مساله باعث ميشود كه آب پس از خروج از روزنهها ،وارد خاك نشده و در
داخل شيار روي لوله و به سمت شيب حركت كند .اين كار باعث عدم يكنواختي پخش

آب در مزرعه خواهد شد.

شكل  - 6تصويري از لوله آبياري تيپ كه به اشتباه ،روزنهها رو به باال قرار
گرفتهاند .توصيه ميشود كه روزنه ها به طرف خاك و رو به پائين قرار بگيرند

در زمان نصب لولههاي تيپ به لولههاي  16ميليمتري ،رعايت سمت قرارگيري لولهها بر

روي خاك بسيار مهم خواهد بود .با توجه به اينكه اتصال تيپ به لولههاي  16ميليمتري از طريق

بست پلياتيلن انجام ميشود ،چرخاندن بستها ميتواند سمت قرارگيري تيپ بر روي زمين را

تغيير دهد .شكل  7تصويري از نحوه اتصال نوار آبياري تيپ به لوله  16ميليمتري از طريق بست

مذكور را نشان ميدهد .همچنين امكان اتصال مستقيم نوار تيپ به لوله نيمهاصلي (مانيفولد) از
طريق واشر و بست ابتدايي وجود دارد .اين حالت معموالً براي وقتي استفاده ميشود كه لوله
هاي نيمهاصلي نيز بر روي زمين و در كنار مزرعه قرار گرفته و دفن نميشوند (شكل .)8
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شكل  -7اتصال نوار آبياري تيپ به لوله  16ميليمتري از طريق بست ابتدايي

شكل  -8اتصال مستقيم نوار تيپ به لوله نيمهاصلي (مانيفولد)
 75ميليمتري از طريق واشر و بست ابتدايي

نكته  :2به منظور تسهيل در جمعآوري لولههاي تيپ از سطح مزرعه ،پيشنهاد ميشود

كه لولههاي اصلي و فرعي در زير خاك دفن شوند .اينكار انجام عمليات داشت ،برداشت
و پس از برداشت (جمعآوري لوله هاي تيپ و آماده سازي بستر كاشت براي محصول
بعدي) را راحت تر كرده و آسيب كمتري به اين بخش از سيستم وارد خواهد كرد.

نكته  :3كيفيت لوازم و اتصاالت (بويژه بستهاي ابتدايي و لولههاي تيپ) نقش

مهمي در هدررفت آب از ابتداي خطوط تيپ و غرقاب شدن مزرعه داشته و بايستي با

دقت در انتخاب اجناس خريداري شده ،اين مساله رفع شود .شكل  9تصاويري از ايجاد

غيريكنواختي پخش آب در مزرعه بدليل عدم رعايت مسايلي نظير كيفيت لوله تيپ و

اتصاالت ،تسطيح بستر مزرعه و جهت (سمت) قرارگيري قطرهچكانهاي تيپ بر روي
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خاك را نشان ميدهد.

شكل  -9ايجاد غيريكنواختي پخش آب در مزرعه بدليل عدم رعايت مسايلي نظير كيفيت
لوله تيپ و اتصاالت ،تسطيح بستر و جهت قرارگيري قطرهچكانهاي تيپ بر روي خاك

نكته  :4اجراي سيستم تيپ در مزارع گندم در زمان كاشت ،ممكن است مشكالت

اوليهاي نظير بادبردگي و عدم استقرار نوارهاي تيپ بر روي زمين ايجاد كند .براي مهار
تيپ در معرض باد ،از گذاشتن سنگ و كلوخ و يا خاك سنگين خودداري و حتم ًا از لوازم

مهاركننده (نظير بستهاي پالستيكي مخصوص) استفاده شود .با توجه به اينكه بستر
كشت نقش مهمي در مهار لوله هاي تيپ در مراحل اوليه رشد دارد ،انجام كشت رديفي

گندم و خواباندن لولهها در امتداد و درون رديفهاي كشت ،مشكالت مربوط به بادبردگي
لولهها را نيز كاهش خواهد داد .بديهي است كه پس از به ساقه رفتن مزارع گندم ،امكان
جابجائي تيپ ها توسط باد كم شده و نياز به بستهاي مذكور از بين خواهد رفت و حتي
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ميتوان آنها را از سطح مزرعه جمع كرد .ولي قبل از ناپديد شدن كامل نوارهاي تيپ
در مزرعه توسط پوشش گياهي ،حتم ًا از قرار داشتن آنها قبل از هر آبياري در سر جاي
خود اطمينان حاصل نماييد .زيرا با بزرگ شدن گياه و ورود به مرحله ساقهدهي ،جابجايي

لولهها توسط كارگر و قراردادن در سرجاي خود ،مشكل و مشكلتر خواهد شد.

شكل  -10استفاده از بست پالستيكي براي مهار لوله تيپ در مقابل بادبردگي

مالحظات نگهداری و اجرای سیستم آبیاری تیپ
در مزرعه
از موارد مهمی که بر کارائی و طول عمر مفید سیستم آبیاری تیپ موثر است ،مدیریت

صحیح و بهرهبرداری از سیستم می باشد .بازدیدها و سرویس های روزانه هفتگی ،ماهانه
و فصلی که در برگیرنده بازدید از لوله های آبده ،فیلترها ،شیر فلکه ها ،اتصاالت ،قطعات
و ادوات کنترل و  ...می باشد ،بسیار ضروریست و بهره بردار بایستی در طول مدت بهره

برداری ،آنها را مورد توجه قرار دهد .همچنين توجه به فاصله بین نوارهای تیپ و عدم

جابجایی آنها توسط باد ،توجه به سمت قرارگیری لولههای تیپ بر روی خاک بطوریکه

قطرهچکانها در بخش زیرین لوله قرار گیرند و توجه به بستهای ابتدایی برای رفع نشتی
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آب از این محلها ضروري خواهد بود .يكي از مواردي كه ميتواند در زمينه مديريت و

نگهداري سيستم تيپ كمك نمايد ،استفاده از فشارسنج هم در ايستگاه كنترل مركزي

و هم در مسيرهاي اصلي و فرعي شبكه ميباشد .فشارسنجهاي نصب شده در ايستگاه
كنترل مركزي ،براي شستشو و تميزكردن فيلترها (طبق برنامه و روش پيشنهادي طراح)

در نظر گرفته شده اند .بديهي است ،آبي كه در سيستم آبياري تيپ مصرف ميشود ،از

شبكه فيلتراسيون نيز ميگذرد .در صورت نصب فشارسنج در داخل شبكه ،امكان كنترل
نوسانات فشار خطوط لوله و در حين كاركرد سيستم ،امكان پذير خواهد بود .در صورت

نصب فشارسنج در سیستم ،توصیه شده كه تغييرات فشار در نقاط مختلف آن توسط
بهره بردار رصد شده و چنانچه از  ±%20مقدار طراحي بيشتر شدند ،با باز و بسته نمودن

شیرهای فشار ،تنظیم فشار سيستم انجام شود .معمو ً
ال فشار  1اتمسفر برای طراحي
نوارهای تیپ توصیه و اجرا میگردد .در این راستا ،تعداد قطعاتی که همزمان آبیاری

میشوند نیز بایستی طوری انتخاب شوند که فشار سیستم جوابگو باشد .اين كار را عموم ًا

طراح سيستم انجام ميدهد .ولي نظارت و كنترل تغييرات فشار (اعم از سيستم كنترل
مركزي و يا شبكه) و اقدامات الزم براي آن ،بر عهده بهرهبردار خواهد بود.

جمعآوري نوارهاي تيپ از سطح مزرعه
توصيه ميشود كه در انتهاي فصل رشد ،نوارهاي تيپ به حال خود رها نشوند و نسبت

به جمعآوري آنها در اسرع وقت ،اقدام گردد .زيرا نوارهاي تيپ و قطعات مصنوعي ديگر،

عالوه بر مسائل زيست محيطي ،ميتواند مشكالتي را در عمليات زراعي كاشت و حتي
رشد گياه در فصل يا فصول بعدي ايجاد كنند .براي جمعآوري لولههاي تيپ ،ادوات

مخصوص براي اينكار وجود دارند كه در سطوح وسيع ،قابل استفاده ميباشند (شكل

 .)11همچنين پيشنهاد ميشود كه در هنگام جمعكردن نوارهاي تيپ ،خاك مزرعه داراي
مقداري رطوبت باشد.
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شكل -11تصاويري از دستگاه جمعآوريكننده نوارهاي تيپ از سطح مزرعه
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خودآزمایی
نحوه اتصال نوارهاي تيپ به لوله نيمهاصلي (مانيفولد) چگونه است و چه مواردي بايد

در اين خصوص رعايت گردد؟

الگوي مناسب براي پيادهسازي سيستم تيپ (جهت قرارگيري لولههاي اصلي ،لولههاي

نيمهاصلي و نوارهاي تيپ در يك مزرعه) به چه عواملي بستگي دارد؟

انتخاب فواصل نوارهاي آبياري و قطرهچكانهاي تيپ از همديگر بر چه اساسي انجام

ميشود؟

حداكثر طول مناسب نوارهاي تيپ در مزرعه به چه عواملي بستگي دارد؟

مهمترين مالحظات و نكات مربوط به پهنكردن (نصب) نوارهاي تيپ در سطح مزرعه

را نام ببريد؟
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منابع مورد استفاده
•اخوان ،ك ،1394 ،.کاربرد سیستم آبیاري قطرهاي نواري (تیپ) در زراعت گندم ،نشريه
فني سازمان جهاد کشاورزي استان اردبیل
•رحيميان م  .ح  1395 .ارزيابي فني و اقتصادي سيستم هاي آبياري تيپ بر روي گندم در
شرايط شور استان يزد  .طرح تحقيقاتي  .مركز ملي تحقيقات شوري ( در حال اجرا)
•كيخايي ف .و خازنچين م ،1394 .آبياري نواري (تيپ) ،نشريه ترويجي سازمان جهاد
كشاورزي استان مركزي
•مديريت هماهنگي ترويج ،1394 ،توصيههاي ترويجي آبیاری تیپ روی محصول گندم،
نشريه ترويجي سازمان جهاد كشاورزي استان يزد
•نوروزي ن ،1376 ،.شناخت و كاربرد روش آبياري قطره اي ،نشريه ترويجي سازمان
تحقيقات ،آموزش و ترويج كشاورزي

