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 دهیچک
استان  ی اندکهاآبسنتي به استفاده بهینه از  صورتبهی بسیار دور ازمانهی کشور بوده و از هااستان نیترآباستان کرمان از جمله کم 

ز تلفات ها ناشي ابسیار کم این روش آبیاری سنتي، بازدهي آبیاری بسیار کم گزارش شده است. بازدهي یهاسامانهدر  پرداخته شده است.

. توجه به مشکالت و مسائلي که استب سطحي پایاب در مزارع آخاکي مزارع، نفوذ عمقي و روان یهاآب حاصل از نشت آب در کانال

ده تواند بکار برهایي که برای این منظور ميکند تا دیگر روشبه مزارع وجود دارد، ایجاب مي يرساندر استفاده از نهرهای خاکي برای آب

ر استان د اکنونهمکه  هاروش. یکي از این شود نیز مورد ارزیابي قرار گیرد تا ضمن حفظ مزایای آبیاری سطحي، از معایب آن کاسته گردد

. در . این روش آبیاری به هیدروفلوم مشهور استهستسنتي غرقابي با اندکي اصالحات  در دست ترویج و تقویت است استفاده از آبیاری

 با دانش فني شدههیتوصی هایورآفنها نشان داده که این مقاله سعي شده است مختصری در مورد این روش توضیح داده شود. بررسي

ی کاربردی نزدیک به هاروش. استفاده از انجامديم هاآني به ناموفق بودن گاهی همراه هستند که ادهیعدبا مشکالت  تیدرنهاخیلي باال 

 يسنت یرایمان آبدران کهیطوربهه است، بود تری برخوردارهای سنتي رایج در منطقه مانند روش آبیاری هیدروفلوم از موفقیت بیشروش

 مي دهد. شیافزا %82-82را 

 یاریمان آبدرانآوری، ، استان کرمان، فنآبیاری سنتي، هیدرو فلوم :کلیدی واژه های

 

 

 

 

 

 

 مقايسه آبياري سنتي و هيدروفلوم
 8چله کران ينادر کوه، *1هادی کریمي

 

و  یو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحق ،یکشاورز يو مهندس يفن قاتیبخش تحق ياستادیار پژوهش: 8و 1

 رانیکرمان، ا ،یکشاورز جیآموزش و ترو قات،یاستان کرمان، سازمان تحق يعیمنابع طب

*Email: h_karimi@areeo.ac.ir 
 



 

 

 

 

24 

 ، مقایسه آبیاری سنتی و هیدروفلوم هادی کریمی و نادر کوهی

 بیان مسئله

های قدیم استفاده از آب در کشاورزی از ارکان اصلي این صنعت بوده است. حیات هر گیاه یا موجودی بر روی از زمان

 تیریآب و غذا، مد يجهان تیامن نیراه تأم نیتريموجود،  اساس طیکه در شرا رسديکره زمین به آب وابسته است. به نظر م

 شیاست که منجر به افزا یيهاوریآفن رییآب کشاورزی، به کارگ تیریدر مد کردهایاز رو يکی آب کشاورزی است. نهیبه

ی دریچه دار یا هیدروفلوم که از اصول هالولهی نویني مانند آبیاری هایورآفن( در این زمینه 8و  1) شونديوری آب مبهره

هدر رفتن آب  لیبه دل. استفاده از آبیاری غرقابي (3سنتي نشات گرفته است، تا حد زیادی موفق بوده است )آبیاری غرقابي 

 رفهصبهی اصالح کرد که هم مقرون اگونهبههمین روش آبیاری را  توانيمی اندک انهیهزولي با  شودينمتوصیه  وجهچیهبه

(. این روش آبیاری هم با روش آبیاری سنتي رایج در مزارع 4یری کرد )جلوگ %82-82باشد و هم از هدر رفتن آب تا میزان

تری برخوردار است. دانش کاربری زیادی ی آبیاری دیگر از هزینه کمهاروشخواني داشته و هم از نظر هزینه نسبت به سایر هم

از این روش در آبیاری مزارع مختلف محصوالت کشاورزی استفاده  توانيمداران نیز نیاز نداشته و با اندک آموزش به مزرعه

 کرد.

 

 معرفی دستاورد

 آوری هیدروفلوم سنتی:شرح فن -

 %28طوری که در بیش از . بهاستهای آبیاری، آبیاری سطحي روش نیترمتداولترین و در عین حال از جمله قدیمي

اً و نیز عموم خاک و آبگردد. در این روش به علت ماهیت ذاتي روابط های آبي جهان از روش آبیاری سطحي استفاده ميکشت

ی آبیاری هاسامانهدر  ژهیوبه. در شرایط کشورمان و استآبیاری پایین  نی روش، راندماریکارگبهبه سبب مدیریت نامناسب در 

ها را (. مصرف بیش از نیاز آب در این روش1درصد ( گزارش شده است ) 38سنتي، بازدهي آبیاری بسیار کم ) در حدود 

آب سطحي پایاب در مزارع ی خاکي مزارع، نفوذ عمقي و روانهاکانالناشي از تلفات آب حاصل از نشت آب در  توانيم

ا کند تي به مزارع وجود دارد، ایجاب ميرسانآباستفاده از نهرهای خاکي برای دانست. توجه به مشکالت و مسائلي که در 

تواند بکار برده شود نیز مورد ارزیابي قرار گیرد تا ضمن حفظ مزایای آبیاری سطحي، هایي که برای این منظور ميدیگر روش

های قابل تنظیم اتیلن نرم مجهز به دریچهای پليهاز لوله عبارت استدار های دریچه(. لوله1از معایب آن کاسته گردد )شکل 

ی خاکي گردند. در این سیستم آب به جای نهر خاکي سنتي، در هاکانالتوانند جایگزین مناسبي برای مجاری مي عنوانبهکه 

توان به دار ميههای دریچی خاکي به حداقل خواهد رسید. از مزایا لولههاکانالجریان داشته و تلفات ناشي از نشت در  لوله

 (:6) موارد ذیل اشاره نمود

 هزینه تهیه ونگهداری آن بسیار ناچیز است. 

 در اثر قطع آب و برق ندارد. یروزنیاز به مراقبت شبانه 

 درصدافزایش سطح زیر کشت تا پنجاه 

 کنديهرز به مزرعه جلوگیری م یهاسیستم هیدروفلوم از انتقال بذر علف. 

 انتقال آب را دارد. حداکثر راندمان و سرعت هیدرو فلوم یهالوله 

 دکر جلوگیری توانيهیدروفلوم از فرسایش خاک مزرعه م یهابا استفاده از لوله. 
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 : مقايسه نحوه آبیاری هیدرفلوم )سمت راست( با آبیاری سنتی در يک مزرعه )سمت چپ(1شکل

ورت هان صدار، تحقیقات متعددی در نقاط مختلف جهای دریچهلولهبرای ارزیابي میزان بهبود روش آبیاری با استفاده از 

های ( در ایستگاه تحقیقاتي دنگانگ واقع در کشور چین، استفاده از دو روش آبیاری، یکي لوله6) گرفته است: جبین و فرود

 عد از درو کردن ذرت در تابستاندار و دیگری نهرهای خاکي برای آبیاری کرتي را مورد ارزیابي قرار دادند. قطعات کرت بدریچه

سازی شد. در این تحقیق رطوبت خاک به روش وزني متر آماده 6×  6های در اوایل اکتبر برای آبیاری گندم زمستانه در اندازه

 هاگیری شد. نتایج ارزیابيشکل و یک ثبات رقوم سطح آب اندازه Vگیری و شدت جریان ورودی نیز توسط یک سرریز اندازه

انرژی  ی آب وسازرهیذخدار در زمینه بهبود راندمان انتقال، یکنواختي در توزیع و های دریچهن داد که سیستم آبیاری لولهنشا

های در تحقیق دیگری در مصر در قالب دو آزمایش زراعي از لوله (2بنا ). حسن الاستنسبت به آبیاری سنتي دارای برتری 

ل دار برای کشت پنبه در فصهای دریچهول استفاده از روش آبیاری سطحي با استفاده از لولهدار استفاده نمود. آزمایش ادریچه

(، m 128  ×m 24) مترمربع 18688میالدی در زمیني به وسعت  8881میالدی و گندم در فصل زراعي سال 8888زراعي سال 

دار در های دریچه(، و استفاده از سیستم لولهm 828  ×m 68مترمربع ) 14788آزمایش دوم کشت ذرت در اراضي به وسعت 

از  مترمربع 4888بود. برای مقایسه در هر دو مزرعه آزمایشي، آبیاری  8881و کشت گندم در سال زراعي  8888سال زراعي 

ها داده زکنترل شده در هر دو فصل زراعي انجام گرفت. نتایج حاصل ا طوربهاراضي با استفاده از روش آبیاری سطحي سنتي 

افزایش یافته  %116کاهش و تولید محصول  %2/14دار، آب آبیاری های دریچهبرای محصول ذرت نشان داد که استفاده از لوله

های گذاری اولیه و بازدهي اقتصادی برای مصرف آب در لولهاست. این در حالي است که بازدهي اقتصادی برای سرمایه

چنین در مورد سایر افزایش یافته است. هم %2/78و  %8/126ج در منطقه به ترتیب به مقدار دار نسبت به روش سنتي رایدریچه

افزایش داشته  %8/62و  %1/61به ترتیب  مدار مقدار تولید پنبه و گندهای دریچهمحصوالت نتایج نشان داد که با استفاده از لوله

 است.

در نظر گرفته شود، متر  888هکتار کشت اگر طول فاروها  188ی هر . براشوندياکثر مزارع به روش آبیاری سطحي آبیاری م

واسطه نفوذ آب در خاک است که عموماً حدود ها بهمتر جوی سر مزرعه نیاز است. یک بخش پرت آب جوی 2888به حدود 

ز به خاطر در رو متريلیمسه ر نظر گرفت. با توجه به شرایط مختلف،حدود  توانيدر ساعت را برای میزان نفوذ م متريلیم چهار

 که با توجه به هرز رفتن آب، کود رساننديدر بسیاری از موارد غالباً کود را در آب حل کرده و به گیاه م .روديتبخیر از بین م

 .(8)شکل  روديبین م نیز از
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 )سمت چپ(: مقايسه هدر رفتن آب در دو روش آبیاری هیدروفلوم )سمت راست( با روش سنتی 2شکل

 مانديآلود باقي مو یک مانع گل شوديو تلف م روديهست از بین م هایکه در جو یيهاتمام آب شوديوقتي آبیاری تمام م

. ولي در آبیاری هیدروفلوم تمام آب مورد استفاده قرارمي گیرد و خشک بودن سر  سازديکه دسترسي به مزرعه را مشکل م

و آبیاری هیدروفلوم مساحت کمتری را  دینمايدسترسي به مزرعه را بسیار ساده م ی،جو یوبلنديمزرعه و عدم وجود پست

. به لحاظ اینکه آب در یک مسیر بسته شوديم زیر کشت   موجب افزایش سطح  و کنديدر مزرعه اشغال م هاینسبت به جو

ها را نیز کشها وجود ندارد و به این لحاظ مصرف علفهرز داخل مزرعه و رشد آن یها، امکان انتقال بذر علفکنديحرکت م

 .(3)شکل  دهديکاهش م

  
  

 : مقايسه آبیاری هیدروفلوم )سمت راست( با آبیاری سنتی )سمت چپ(3شکل

د بنل آب، نصب سد و آبو یا ساختن دیواره برای انتقا هایزیادی را باید انجام داد. کندن جو کارهای در آبیاری با جوی

مت . عموماً یک قسباشنديم کارهای مشکل و هزینه بری هافونیکه زمین کمي شیب داشته باشد و یا جابجا کردن س یيدرجا

و آبیاری مجدد  خورندينم و به این دلیل مقداری از فاروها آب کنديبه علت گیر کردن حباب هوا خوب عمل نم هافونیاز س

بسته  را باز و هاچهیآن نیز بسیار مشکل است. در صورتي که در آبیاری هیدروفلوم کار ساده است یعني فقط کافي است در

 :(7و  6، 4) استو از مزایای زیر برخوردار هیدروفلوم به سرعت و سادگي قابل نصب است .کنیم

  ًانرژیدر مصرف آب و  یيجودرصد صرفه 38تا  82تقریبا 

  ًدر مصرف کود یيجودرصد صرفه 38تقریبا 

  ًکارگری  یهانهیدر هز یيجودرصد صرفه 48تقریبا 

  ًتر به لحاظ آبیاری مناسبدرصد محصول بیش 18تقریبا 
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 ها کشکاهش مصرف علف 

 که مانعي در سطح مزرعه وجود ندارددر مزارع به لحاظ این آالتنیماش یریکارگراحتي به 

 ی هیدروفلومهالوله گیریآب -2-2

گیری آن از طریق وصل به استخر آبیاری و یا یک مخزن آهني مانند بشکه با توجه به محدودیت تحمل فشار هیدروفلوم آب

آب خودداری  یهامستقیم هیدروفلوم به پمپاتصال ازبهتر است . شوديموجود انجام م یهایها و جوو امثال آن و یا کانال

باید در محل اتصال هیدروفلوم به پمپ، یک قطعه لوله آهني ته باز به قطر لوله پمپ، به ارتفاع  شود. در صورت ضرورت

 .(4( )شکل 1) صورت عمود برای کنترل فشار وارده به هیدروفلوم نصب گرددمتناسب، با فشار کاری هیدروفلوم، به

 
 ی هیدروفلومهالوله: انواع نحوه شارژ 4شکل

 یهادر محل هاچهیآبیاری را با نصب در دیتوانيمشد،  ها را پر از آبرسید ولوله انیفلوم به پاکه نصب هیدروبعد از آن

صورت محلول در آب وجود دارد لذا در برخي نقاط در طول خط باألخص نقاطي همیشه مقداری هوا بهالبته  .کردمناسب آغاز 

 یيشناسا . پس ازگردديو کاهش عمر لوله م کار موجب اخالل در، که این امر گردديمرور زمان هوا جمع مکه بلندتر است به

 یر روبرا هوا هیتخل ریوشودهلوله هیدروفلوم ایجاد نم یپانچ یک سوراخ در باال لهیوسداخل لوله, ابتدا به در تجمع هوا نقاط

 ایجاد پله در فواصل مناسب، ازبا ریختن یکي دو بیل خاک زیر لوله و  داربیش یهانیدر زم. میکنيمنصب سوراخ ایجادشده 

و عالوه بر آن، با قرار دادن یک گیره انتهائي در هر یک متر افت ارتفاع مسیر لوله و  شوديدویدن آب در طول خط ممانعت م

 (. 2)شکل  میینمايفشار مناسب جهت آبیاری در قسمت باالدست را در طول مسیر ایجاد م يسادگبستن آن به

 
 ديگر از آبیاری هیدروفلوم در مزارع کشاورزیی هاعکس: 5شکل
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 ( 5زمین زراعی) مترمربع 4244: مقايسه راندمان آبیاری سنتی و هیدروفلوم در 1جدول

 متوسط سال زراعي کاراکتر

 آب

 m)3مصرفي ) 

 اختالف آب

 مصرفي) %(

 اختالف راندمان) تن(

 راندمان ) %(

 - 84/1 - 3661 روش سنتي پنبه

 18/61 67/1 -64/82 8276 هیدروفلوم

 - 1/8 - 1248 روش سنتي گندم

 88/62 4/3 -28/82 1828 هیدروفلوم

 - 1/3 - 8718 روش سنتي ذرت

 116 7/6 -28/14 8312 هیدروفلوم

 - 3 - 2218 روش سنتي برنج

 68/23 3/4 -78/12 7872 هیدروفلوم

 (5استفاده شده در دو سیستم آبیاری سنتی و هیدروفلوم )ی اولیه و آب گذارهيسرما: بازدهی اقتصادی 2جدول 

 متوسط سال زراعي کاراکتر

کل هزینه به ازای 

زمین و فصل 

(1LE) 

قیمت 

 محصول

(LE) 

سود 

 (LEخالص)

راندمان اقتصادی 

ی گذارهیسرمابرای 

 کل)%(

راندمان اقتصادی 

 مصرف آب )%(

 48/14 68/81 282 8278 8448 روش سنتي پنبه

 88/27 28/182 8422 4721 8828 هیدروفلوم

 28/88 88/32 488 1212 1823 روش سنتي گندم

 38/28 48/28 1861 8834 1173 هیدروفلوم

 38/7 18/12 122 1848 1841 روش سنتي ذرت

 28/78 88/126 1634 8628 1846 هیدروفلوم

 3/3 1/12 824 1288 1686 روش سنتي برنج

 6/12 8/67 1186 8728 1646 هیدروفلوم
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 گردد. های سنتي ميدرصد نسبت به روش 38درصد و افزایش راندمان کاربرد آب تا حدود  82-82مصرف آب به میزان 
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در بازدهي محصول و امکان استفاده از آب با کیفیت پایین )از لحاظ  ریتأثتر در توزیع آب، حفظ انرژی بدون یکنواختي بیش

 ه نمود.ای( اشاری آبیاری باراني و قطرههاسامانهیب رساندن به سیستم )برخالف فیزیکي و شیمیایي( در آبیاری بدون آس

 مترمکعب برحسب تولید محصول دار،دریچه یهالوله از استفاده با سطحي آبیاری در که دهنديم نشان واضح طوربه هاداده -3

 آب مقدار بدیهي طوربه داردریچه یهالوله از هاستفاد. است یافته افزایش سنتي سطحي آبیاری سیستم به نسبت کاربردی، آب

 (. 1است )جدول  داده سنتي کاهش سطحي آبیاری سیستم به نسبت را کاربردی

 مقایسه در آب اقتصادی بازدهي و اولیه یگذارهیسرما اقتصادی دار، بازدهيدریچه یهالوله با سطحي آبیاری از استفاده با -4

 درصد کاهش 64/82مصرفي  آب پنبه، محصول در داردریچه یهالوله از استفاده با طوری کهبه . است افتهی بهبود سنتي سیستم با

 داردریچه یهالولهدر  اولیه یگذارهیسرما اقتصادی بازدهي که است حالي در است. این یافته افزایش درصد 61تا  تولید محصول و

است و بازدهي اقتصادی برای آب به کار برده  افتهیشیافزاش سنتي درصد مربوط به رو 6/81درصد در مقایسه با  2/182تا 

 (.8درصد افزایش یافته است )جدول  27درصد برای روش سنتي به  4/14ی جابهدار ی دریچههالولهشده در 
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