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 دهیچک

تر های نوین آبیاری که مصرف آب کمروشبخش زیادی از اراضی کشاورزی کشور در مناطق کم آب واقع شده است و بنابراین استفاده از 

های نوین آبیاری گیاهان است که مزایای ای یکی از روشرسد. آبیاری قطرهو راندمان تولید باالتری دارند، رویکردی ضروری بنظر می

ای، آبیاری قطره های هرز و کاهش فرسایش خاک برای آن ذکر شده است. درمتعددی از جمله افزایش راندمان مصرف آب، کنترل علف

ها، منجر به اختالل در تأمین آب مورد نیاز گیاه ها مسئول توزیع آب در ناحیه ریشه هستند و بروز هرگونه مشکل در عملکرد آنچکانقطره

یاری بباشد. جهت رفع این مشکل بایستی ابتدا آب آها، کاهش دبی بر اثر گرفتگی میچکانترین مشکالت قطرهخواهد شد. یکی از مهم

توان به گرفتگی فیزیکی )تجمع شن، الی و مواد آلی( گرفتگی ترین علل گرفتگی میتجزیه شده و علت گرفتگی مشخص شود. از شایع

توان تگی فیزیکی میگیری از گرفهای زیستی( اشاره نمود. برای پیششیمیایی )رسوب ترکیبات شیمیایی( و گرفتگی زیستی )تشکیل توده

نیز  گیری گرفتگی شیمیایی، جداکننده دورانی شن، و فیلترهای شنی و توری استفاده کرد. راهکار مناسب برای پیشحوضچه آرامشاز 

باشد. در مورد گرفتگی زیستی نیز بهترین راه، کاربرد ترکیبات کلردار و هوادهی آب است، هرچند تزریق اسیدهای رقیق و هوادهی آب می

ند عامل گرفتگی مجاری ناشی از چگیری از گرفتگی دارند. گاهی بر خروج مواد زیستی از آب و پیشفیلترهای دیسکی نیز تأثیر زیادی 

 شود به منظور افزایش عمر مؤثرچنین توصیه میهای مذکور مورد استفاده قرار گیرد. همباشد که الزم است ترکیبی از روشمختلف می

 ها حتماً انجام شود.چکانو قطرهای مجاری سامانه آبیاری، آبشویی و تمیز کردن دوره

 

 کلر، گرفتگی شیمیایی ، فیلتر دیسکی،تزریق اسید :کلیدی واژه های

 

ها در گیری و رفع گرفتگی قطره چکانراهکارهای عملی پیش
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استادیار بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان،  -1

 سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران.  
محقق بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان، سازمان   -2

 تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران.

محقق بخش تحقیقات زراعی باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان،  -3

 سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران.

*Email: jsaleh11@yahoo.com 
 



 14-22 ص / 1401تابستان بهار و/ 5/ شماره 1جلد ،مجله ترویجی حفظ و بهره وری آب

 

 

 

 

 

15 

 بیان مسئله

مزایای متعددی از جمله افزایش راندمان مصرف آب، کنترل میزان مصرف دارای های آبیاری تحت فشار استفاده از روش

خشک و کم آب اهمیتی . این روش در مناطق باشدمی کاهش فرسایش خاکو  های هرزآب، افزایش عملکرد گیاه، کنترل علف

های آبیاری تحت فشار است که در بسیاری از مناطق کم آب مورد استفاده ای یکی از روشکند. آبیاری قطرهدوچندان پیدا می

عهده دارند و بردر منطقه ریشه را  ها، وظیفه انتقال و پخش آبگیرد. در این نوع آبیاری، مجاری سامانه و قطره چکانقرار می

 رسانی به گیاه را با مشکالت جدی مواجه خواهد کرد.ایجاد هرگونه اختالل در عملکرد این قسمتها، آب

 تواند ناشی از عوامل زیر باشد: های آبیاری میهای سامانهچکانها و یا قطرهگرفتگی روزنه

 الی و رس در آب آبیاری  الف( عامل فیزیکی، در اثر وجود ذرات معلق شن،

ب( عامل شیمیایی شامل رسوب کربنات کلسیم، سولفات کلسیم، کربنات منیزیم، هیدروکسید فلزات سنگین، سولفیدها که امالح 

کنند و یا در اثر وجود امالح ناشی از کاربرد مواد کودی در ها در آب آبیاری وجود دارد و با مساعد شدن شرایط رسوب میآن

 آب آبیاری مانند کودهای حاوی فسفر، آهن، روی و منگنز 

 (.8و  3ها )ها و قارچهای میکروبی، باکتریها، نهشتههای جلبکی، لجنج( عامل زیستی شامل رشته

دهنده خاک یعنی شن، الی و رس هستند که معلق ماندن عامل اصلی گرفتگی فیزیکی در واقع همان ذرات معدنی تشکیل

عوامل اصلی رسوبات  کند.ها شده و روند تأمین آب برای گیاه را مختل میچکانها در آب، موجب مسدود شدن قطرهآن

و  pHال بودن کربنات، سولفید هیدروژن و باهای بیهای زیاد کلسیم، منیزیم، آهن، منگنز، یونغلظت :شیمیایی نیز عبارتند از

های آبیاری ناشی از دو عامل کربنات کلسیم و آهن های شیمیایی در سامانهدرصد گرفتگی ۹۰دمای آب آبیاری. معموالً بیش از 

گیرد. در خروجی صورت می pHباشد. رسوب کربنات کلسیم اغلب به دلیل تبخیر آب و باال رفتن دما و نیز افزایش می

های گرم سال، تبخیر زیادتری دن آب و ایجاد شرایط مناسب برای تبخیر آب خروجی، بویژه در ماهها به علت کم بوچکانقطره

(. تشکیل ترکیبات کم محلول آهن و رسوب ترکیباتی مانند فسفات 7شود )افتد و این موجب افزایش شدت گرفتگی میاتفاق می

 آمدن دبی گردد. تواند باعث کاهش سطح مقطع مسیر عبور آب و پایین کلسیم نیز می

شد و فعالیت موجودات زنده نظیر باکتری      شی از ر ستی معموالً نا شد. باکتری ها میها و قارچها، جلبکگرفتگی زی های  با

ستی زیاد و غلظت باالی آهن و   شوند. آب مختلفی وجود دارند که موجب رسوب آهن، گوگرد و منگنز می  سیل زی هایی با پتان

های اکستتیدکننده آهن از ترکیبات محلول این عنصتتر به عنوان منبع انرژی باشتتند. باکتریتگی میگوگرد مستتتعد این نوع گرف

ستفاده می  سه ظرفیتی و نامحلول   ها به سطوح داخلی لوله کنند. این باکتریا ها چسبیده و آهن دوظرفیتی محلول را به ترکیبات 

ای  های مذکور به رنگ زرد، کرم یا قهوهل رسوبات آهن و باکتریکنند. طی این فرآیند، یک توده لجن مانند شام آهن اکسید می 

 ها دچار گرفتگی خواهند شد. چکانمایل به زرد تشکیل و در نتیجه، قطره

تواند منجر به عدم توزیع یکنواخت آب و کود و در نتیجه، کاهش های آبیاری میها در سامانهچکانگرفتگی مجاری و قطره

تواند کمک شایانی به کشاورزان و باغداران گیری و حل این معضل، میکارهای عملی پیشبنابراین، ارائه راه دار تولید گردد.معنی

 برداران جلوگیری کند.های کشاورزی و کاهش محصول و درآمد بهرهنموده و از اتالف منابع و نهاده
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 معرفی دستاورد

ها بایستی ابتدا عامل یا عوامل مربوطه شناسایی شده و سپس راهچکانقطرهگیری و رفع گرفتگی مجاری و به منظور پیش

توان عامل گرفتگی کار میکار مناسب انتخاب و اعمال گردد. قبل از هر اقدامی بایستی آب آبیاری را مورد آزمایش قرار داد. با این

یلتراسیون، ناسب پیرامون چگونگی مدیریت سیستم فسیستم آبیاری را با دقت قابل قبولی تشخیص داده و بر این اساس تصمیم م

گیری و رفع گرفتگی مجاری سامانه آبیاری مورد های آبیاری و سایر اقدامات مدیریتی الزم جهت پیششستشوی شیمیایی لوله

 نظر را اتخاذ نمود.

 مقابله با گرفتگی فیزیکی -

نیست و برای جلوگیری و درمان آن، استفاده از ای چیدهها و مجاری آبیاری مشکل چندان پیمعموالً گرفتگی فیزیکی لوله

 حوضچه آرامش، جداکننده دورانی شن )سیکلون(، و فیلترهای شنی و توری کافی است.

است. این فیلترها قادرند مقدار نسبتاَ زیادی ذرات معلق را از  های ریز و شن ساخته شدهای حاوی گراولاز محفظه فیلتر شنی:

 متر باشد.سانتی 5۰ضخامت این فیلترها نیز می بایست حداقل  آب جدا نمایند.

که وارد دستگاه صافی شد، قبل از ای است. در این فیلترها، آب پس از آنترین نوع فیلتر در آبیاری قطرهمتداول فیلتر توری:

ای که اجازه ورود به سیستم اندازه ذرهداکثر حکند. اندازه فیلتر توری بر اساس دار عبور میخروج از آن از یک صفحه سوراخ

 شود.چنین افت فشار مجاز در فیلترها تعیین میرا دارد، کیفیت آب آبیاری و هم

تر از آب با استفاده از عمل سانتریفیوژ کاربرد دارند، این فیلترها برای جداسازی ذرات شن و سایر مواد سنگین فیلتر سیکلونی:

درصد ذرات سنگین با  ۹5تا  7۰ها باعث جداسازی یی ندارند. کارکرد مناسب سیکلونآچندان کاراما برای جدا کردن مواد آلی 

 شود.میکرون از آب می 75قطرهای بزرگتر از 

  نشان داده شده است. 1شکل تصاویری از فیلتر شنی، فیلتر توری و فیلتر سیکلونی در 

 مقابله با گرفتگی شیمیایی -

محیط از طریق تزریق اسیدهای رقیق  pHهای آبیاری معموالً بایستی اقدام به کاهش سامانهبرای رفع گرفتگی شیمیایی در 

تشکیل رسوب نشان دهد شرایط برای تجزیه کیفی آب نتایج که در صورتی)کلریدریک یا سولفوریک( به درون سیستم نمود. 

هفت از االتر ب pH و  هایا منیزیم و یا مجموع آنگرم در لیتر کلسیم میلی 5۰)معموال آب حاوی بیش از  فراهم است کربناتی

شود و لذا آب موجب رسوب کربنات کلسیم می pH(. افزایش 1)اقدام شود از منبع آب زدایی رسوبباید نسبت به  ،(باشدمی

صورت دائم به توانکار میآب با تزریق اسید است. برای این pHها، کاهش های جلوگیری از انسداد کربناتی لولهیکی از روش

که حالت خنثی است،  هفتدر محدوده  pHاسید سولفوریک، اسید هیدروکلریک و یا اسید فسفریک اضافه نمود تا ، به آب

 ربنات و کربنات کاهشکبیغلظت  ،کربنات موجود در آب واکنش نشان داده و در نتیجهاسید با بیترتیب، ه اینب حفظ شود.

 (.2زدایی از آب آبیاری هستند )، اسیدهای رایج برای رسوبفسفریک و اسید سولفوریک سید کلریدریک، اسیدیابد. امی

تا  pHتزریق، که پس از طوری، بهبار انجام دادتوان این کار را ماهی یکدر مواقعی که تزریق دائمی اسید امکان پذیر نیست می

 (. 8یابد )کاهش  دوشود، تا حدود میو در مواردی که اسید به منظور رفع انسداد به کار برده  سهحدود 
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 از باال به پایین به ترتیب فیلتر شنی، فیلتر توری و فیلتر سیکلونی -1شکل 

ها و حتی سامانه آبیاری آسیب وارد کند، این روش بایستی حتماً با رعایت تواند به ریشهکه محیط اسیدی میاین با توجه به

 نکات زیر و تا حد امکان، با مشورت کارشناس مربوطه اجرا گردد: 

 دقیقه باشد. 2۰تا  15ها، مدت تزریق اسید حداکثر بین گیری از آسیب ریشهمنظور پیشبه -1

 ز تزریق اسید، مدت زمان آبیاری افزایش یابد تا اسید موجود در خاک، شسته و خارج شود.بعد ا -2

سی در برابر ویاتیلن و پیهای از جنس پلیهای سامانه بررسی شود، زیرا اتصاالت و لولهقبل از تزریق اسید، اتصاالت و لوله -3

 لومینیومی )از جنس فلز( در تماس با اسید دچار خوردگی می شوند.ها و اتصاالت آهنی و آکه لولهاسید مقاوم هستند، در حالی

 .زمان اسید و کود به سیستم، احتمال خوردگی اتصاالت فلزی را افزایش خواهد دادتزریق هم -4
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 محاسبه مقدار اسید الزم براساس آزمون سنجش تجربی

وسایل  باشد. ابزار وگیری از آزمون تجربی زیر میترین روش تعیین مقدار اسید الزم برای تزریق در سامانه، بهرهکاربردی

باشد که در صورت عدم متر قابل حمل می pHمورد نیاز برای این آزمون شامل بشکه پالستیکی با حجم معین، استوانه مدرج و 

نیز استفاده کرد. ابتدا بایستی اسید را به تدریج به حجم معینی از آب اضافه  pHذ سنجش توان از کاغمتر، می pHدسترسی به 

توان با در دست داشتن دبی مورد نظر برسیم. پس از مشخص شدن مقدار اسید الزم برای این حجم از آب، می pHکنیم تا به 

 روشن شدن موضوع، به مثال کاربردی زیر توجه کنید. آب و مدت زمان تزریق، مقدار اسید کل مورد نیاز را محاسبه نمود. برای

مناسب برای  pHباشد. اگر می 7/6اولیه آن،  pHلیتر بر دقیقه در اختیار داریم که  1۰۰۰ای با دبی سامانه آبیاری قطره مثال:

 شود؟دقیقه باشد، چه مقدار اسید بایستی به سامانه تزریق  4۰و مدت تزریق  4/5انحالل رسوبات برابر با 

لیتر اسید فسفریک به بشکه اضافه میلی 1۰لیتر از آب مورد مصرف در داخل بشکه پالستیکی ریخته شد. سپس  2۰۰: ابتدا پاسخ

ک به لیتر دیگر اسید فسفریبود. در مرحله بعد نیز به ترتیب مقادیر هشت، پنج و دو میلی 1/7گیری شد که برابر با اندازه pHو 

آب به  pHهای اسید که در باال ذکر شد، گیری شد. نتایج نشان داد پس از افزودن حجمنهایی اندازه pHبشکه اضافه کرده و 

باشد. الزم برای حل شدن رسوبات مجاری سامانه می pHآخر، در واقع همان  pHبود که  5/4و  5/5، 1/6ترتیب برابر با 

لیتر( و دبی سامانه  2۰۰هیم یافت. با توجه به حجم آب بشکه )مورد نظر دست خوا pHلیتر اسید، به میلی 25بنابراین با مصرف 

لیتر اسید در دقیقه به میلی 125سامانه بایستی پنج برابر حجم اسید مصرف شده، یعنی  pHلیتر بر دقیقه(، برای تعدیل  1۰۰۰)

کنیم تا ضرب می 4۰ده را در باشد، حجم بدست آمدقیقه می 4۰چنین با توجه به مدت زمان تزریق که سامانه اضافه شود. هم

که موجب  5/4آب به  pHحجم نهایی اسید الزم برای تزریق در سامانه آبیاری تحت فشار بدست آید. بنابراین برای کاهش 

لیتر یا پنج لیتر اسید فسفریک میلی 5۰۰۰دقیقه،  4۰انحالل رسوبات و رفع گرفتگی مجاری سامانه خواهد شد، الزم است در هر 

که کل مقدار اسید الزم تزریق شد، باید سامانه را خاموش کرده و اجازه دهیم اسیدیته آب سامانه اضافه شود. بعد از اینبه مخزن 

ترتیب، فرصت کافی برای اسیدی شدن محیط و انحالل ها برای چندین ساعت، ثابت باقی بماند. به اینآب باقیمانده در لوله

ها و مجاری را با استفاده از حداکثر ظرفیت پمپاژ، شستشو دهیم تا مرحله، بایستی لولهرسوبات فراهم خواهد شد. بعد از این 

لیتر رسوبات حل شده، از سامانه خارج شوند. توجه به این نکته ضروری است که به ازای هر پنج لیتر آب، حداکثر یک میلی

د. برای ترکیب این دو ماده، بایستی اسید به آب اضافه شوعالوه، هرگز نباید آب را به اسید اضافه کنیم. اسید استفاده شود. به

 (.8کار باید بصورت قطره قطره انجام شود )چنین باید بدانیم در مراحل انتهایی افزودن اسید به آب، اینهم

 شود، هوادهی آب آبیاری است که روش ساده و در عین حال،کار دیگری که برای رفع گرفتگی شیمیایی استفاده میراه

آن را ، قبل از ورود آب به پمپدر سامانه، بایستی  آهن ترکیبات نامحلول جلوگیری از رسوبمنظور هبباشد. مؤثر و مفیدی می

در آب، آهن موجود ترتیب، را انجام دهیم. به اینهدایت نموده و عملیات هوادهی  مزرعه استخر سمت حوضچه آرامش و یا به

توان از برای هوادهی میخواهد شد.  در کف استخر ته نشینکرده و رسوب یا استخر در حوضچه شده و اکسید آهن اکسید 

 .فواره در استخر نیز استفاده نمود

 

 مقابله با گرفتگی بیولوژیکی -

کارهای خارج کردن مواد بیولوژیکی از آب آبیاری است. این فیلتر در واقع ترکیبی از استفاده از فیلتر دیسکی یکی از راه

ها موجب گرفتن مواد اضافی موجود در آب شده که این مواد توسط جریان توری و شنی است. شیارهای بین دیسکفیلترهای 
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کار اصلی برای مقابله با گرفتگی ناشی از عامل بیولوژیکی یا زیستی، (. اما راه6گردند )معکوس شستشو از فیلتر خارج می

گرم کلر ترکیبات کلرداری نظیر هیپوکلریت سدیم به میزان یک تا دو میلیمصرف ترکیبات کلردار است. بدین منظور معموالً از 

کنند. در برخی دقیقه در روز استفاده می 6۰تا  3۰طور متناوب به مدت گرم در لیتر بهمیلی 2۰تا  1۰طور مداوم و یا در لیتر به

گرم در لیتر به داخل چاه تزریق گردد. محاسبه لیمی 5۰۰تا  2۰۰موارد که آب چاه، آلوده به باکتری شده بایستی کلر با غلظت 

د. باشمقدار دقیق کلر مورد نیاز، مستلزم دانستن حجم آب موجود در چاه است که با اطالع از قطر و عمق چاه قابل برآورد می

چنین مواردی  تقریبأ بی اثر است. در 5/7تر از های بیش pH، مصرف کلر تأثیر زیادی ندارد و در pHدر صورت باال بودن 

 (. 5آب را کاهش داده و سپس اقدام به مصرف کلر نمود ) pHالزم است ابتدا با تزریق اسید، 

ها و مجاری سامانه ها و مواد آلی موجود در لولهشود، مقداری از آن صرف واکنش با باکتریهنگامی که کلر تزریق می

تواند برای نابودی باکترینشده و بصورت باقیمانده آزاد وجود دارد، می شده و بنابراین تنها آن مقدار از کلر که در واکنش وارد

که بر اساس ترکیبات  2توان از جدول ها و ادامه تصفیه سامانه وارد عمل شود. برای تعیین مقدار تزریق ترکیب حاوی کلر می

 (.4استفاده کرد )درصد کلر هستند( تنظیم شده است،  1۰و  2/5کلردار رایج در بازار )معموالً حاوی 

هوازی عامل اصتتلی  تواند در مواردی که ریزجانداران بیکارهای باال، انجام عملیات هوادهی آب آبیاری نیز میعالوه بر راه

 ها شود.  گرفتگی مجاری سامانه باشند، باعث رفع گرفتگی زیستی در قطره چکان

های های سامانهچکانها و قطرهنشان داد لوله 8۰هرمزگان در اوائل دهه های منطقه رودان استان بررسی میدانی تعدادی از باغ

 تر، در حال گسترشهای اخیر با سرعت بیش( و این عارضه به تدریج، و البته در سال5ای دچار گرفتگی شده است )آبیاری قطره

گان نیز حاکی از شیوع معضل گرفتگی (. گزارش کارشناسان و محققین برخی مناطق استان هرمز4و  3، 2های باشد )شکلمی

به  باشد. بنابراین،های اخیر میهای مختلف سامانه، طی سالها در بخشتودهها بر اثر تجمع بقایای زیستچکانها و قطرهلوله

ها نهها و داخل مجاری ساماهای الزم از قطره چکانبرداریها، طی چند مرحله، نمونهمنظور تشخیص علت اصلی این گرفتگی

های های شوانال، همراه با باکتریها، باکتریانجام و به آزمایشگاه ارسال گردید. نتایج نشان داد ریزجانداران غالب موجود در نمونه

هایی های حاصل از اجساد باکتریشود، تودهمالحظه می 2چه در شکل آن باشند. در واقع، بخش عمدهاکسید کننده آهن می

امانه آبیاری مزارع و باغات منطقه رسوب کرده و باعث گرفتگی این مجاری و اختالل در آبیاری گیاه است که در مجاری س

چنین در برخی (. هم4ها شود )شکل تواند موجب گرفتگی سطح فیلترها و کاهش کارآیی آنچنین میشود. این رسوبات هممی

های سامانه آبیاری گزارش شده که تصویر چکانها و قطرهولهها در لاراضی کشاورزی این منطقه، گرفتگی ناشی از رشد جلبک

ای )نوارتیپ( که دائمی نیستند و است. این نوع گرفتگی حتی در سامانه آبیاری از نوع نوار قطرهقابل مشاهده  3آن در شکل 

 ه گاهی کشاورزان مجبورکطوریکند، بهتر نیست نیز مشکالت زیادی ایجاد میها در یک تا دو فصل زراعی بیشکاربرد آن

شدت افزایش هزینه تولید را بهکار، شوند در اواسط فصل زراعی نسبت به تعویض نوار تیپ اقدام نمایند. بدیهی است اینمی

ماهه سامانه آبیاری یکی از مزارع منطقه مسافرآباد رودان استان هرمزگان که نمونه برداری آب چاه و  داد. بررسی چند خواهد

اد های اکسیدکننده آهن بود نشان دهوازی از جنس شوانال و نیز باکتریهای بیمایشگاهی این آب مؤید حضور باکتریتجزیه آز

ها و مجاری سامانه آبیاری تا که احداث حوضچه آرامش و نصب پمپ ویژه هوادهی در استخر باعث شده مشکل گرفتگی لوله

 حد قابل توجهی کاهش پیدا کند.
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 (4ق کلر بر حسب لیتر در ساعت )شدت تزری -2دول ج
 %1۰محلول کلر  %2/5محلول کلر  دبی سامانه )لیتر بر دقیقه(

1۰ ۰6/۰ ۰3/۰ 

2۰ 11/۰ ۰6/۰ 

3۰ 17/۰ ۰۹/۰ 

4۰ 23/۰ 12/۰ 

5۰ 2۹/۰ 15/۰ 

1۰۰ 57/۰ 3۰/۰ 
کلر آزاد در لیتر، در گرم میلی دوتا  یکای تنظیم شود که همواره به گونه باید در حین تزریق کلر، شدت تزریق

 چکان از نقطه تزریق باقی بماند.ترین قطرهانتهایی

 
 تجمع بقایای باکتری اکسیدکننده آهن در مجاری سامانه آبیاری در منطقه رودان -2شکل 

 
 های آبیاری توده جلبکی مسبب گرفتگی مجاری سامانه -3شکل 
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 سامانه آبیاریها بر روی فیلتر رسوب بقایای باکتری -4شکل 

 توصیه ترویجی

گیری از گرفتگی فیزیکی، بایستی ذرات معلق بزرگ را، قبل از ورود به مجاری سامانه، با فیلترهای مخصوص برای پیش -1

 نظیر فیلترهای شنی و یا هیدروسیکلون جدا کرد.

باشد، ضمن اینمی پنجتا  چهارآب و حفظ آن بین  pHگیری و مقابله با گرفتگی شیمیایی، کاهش کار مناسب برای پیشراه -2

 همراه داشته باشد.تواند نتایج مثبتی بهکه عملیات هوادهی آب نیز می

ها با مواد های شیمیایی آنمنظور جلوگیری از رسوب مواد کودی در سامانه، الزم است میزان حاللیت این مواد و واکنشبه -3

 گیرانه مناسب به عمل آید.ی قرار گرفته و بر این اساس، اقدامات پیششیمیایی موجود در آب، مورد بررس

گرفتگی بیولوژیکی یا زیستی، استفاده از عملیات هوادهی و احداث استخر در مزرعه، به همراه کاربرد مواد کار مقابله با راه -4

اسیت یستی به برخی نکات مهم مانند میزان حسباشد. با این توضیح که قبل از مصرف کلر باکننده مناسب مانند کلر میضدعفونی

 مبذول گردد.الزم گیاهان منطقه به کلر، توجه 

گونه موارد الزم است این باشد که درها ناشی از دو یا چند عامل مختلف میدر برخی موارد، گرفتگی مجاری و قطره چکان -5

 های ذکر شده مورد استفاده قرار گیرد.ترکیبی از روش

ها حتماً مد نظر چکانای مجاری و قطرهشود به منظور افزایش عمر مؤثر سامانه آبیاری و اجزای آن، آبشویی دورهمیتوصیه  -6

 رار گیرد.ق
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