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پيشگفتار
براي رشد مناسب محصول مقدار آب موجود در خاک معموالً بايد در
محدوده در دسترس باشد .وقتی رطوبت خاک به نقطه پژمردگی دائم برسد ممکن است
باعث مرگ گياه گردد .مقداري از آب در دسترس گياه که میتواند بدون ايجاد هر نوع
تنش خشکی توسط گياه جذب شود در اصطالح آب در دسترس ناميده میشود.
چگونگی آبياري به سيستم آبياري و نحوه مديريت آن بستگی دارد .در اين مورد سه
فاکتور مهم است:
 -9توزيع يکنواخت :اينکه درکل سطح آبياري شده ،هر گياه يا سطح معين زمين مقدار
مساوي آب را دريافت کرده است يا اختالف زيادي بين آنها وجود دارد؟
 -2کارايی :اينکه چه مقدار از آب آبياري توسط محصول يا گياه جذب شده است؟
 -9برنامه ريزي :که در واقع زمانبندي آبياري است .يعنی اينکه محصول با چه فاصله
زمانی آبياري شود و در هر آبياري چه مقدار آب مصرف شود.

مقدمه
بنا به تعريف شيم آبياري  9عبارت است از کاربرد هر نوع ماده شيميايی
کشاورزي در آب از طريق سيستم آبياري .شايعترين مادهاي که به طور معمول به اين
روش استفاده می شود کود ازته مايع است ،اما ترکيبات ديگر از قبيل آفتکشها (شامل
حشرهکش ،علفکش ،قارچکش و نماتدکش) ،سم بيولوژيك ،تنظيمکنندههاي رشد و
انواع مختلف کودها نيز به اين روش استفاده میشوند.
شيم آبياري بر اساس نوع ماده شيميايی که همراه آب آبياري استفاده میشود
به انواع مختلف تقسيم میشود (به قسمت فهرست واژگان انواع شيم آبياري در انتهاي

chemigation

نشريه مراجعه شود) .بعضی محققين واژه شيم آبياري را به مفهوم خاص کاربرد انواع
مختلف ترکيبات آفتکش در آب از طريق سيستم آبياري در نظر گرفته اند و آن را در
مقابل و اژه کودآبياري  2قرار داده اند .در زبان فارسی براي کاربرد انواع مختلف کودهاي
شيميايی در سيستم آبياري واژه کودآبياري رايج شده است و به همين ترتيب ب ا توجه به
اينکه انواع مختلف حشرهکش ،علفکش ،قارچکش و نماتدکش همگی ترکيبات
آفتکش  9يا سم میباشند ،واژه سم آبياري معادل مناسبی میباشد.
شيم آبياري يکی از بهترين روشهاي مصرف بسياري از ترکيبات شيميايی
است .طی دهه  9181تزريق کودهاي شيميايی در سيستمهاي آبياري تحت فشار
(=کودآبياري) با موفقيت انجام گرديد .مدتی بعد در دهه  9171مطالعه درباره تزريق
انواع سموم شيميايی (عمدتاً سموم حشرهکش و علفکش) در سيستمهاي آبياري تحت
فشار (= سم آبياري ) شروع گرديد .امروزه در دنيا مواد شيميايی مختلف که داراي
برچسب مصرف در آب آبياري هستند ارائه شده اند که اصوالً در انواع سيستمهاي آبياري
تحت فشار (شامل بارانی و قطره اي) با موفقيت استفاده میشوند.
به طور کلی مجموعه شيم آبياري از دو سيستم عمده تشکيل شده است که
عبارت اند از :سيستم آبياري و سيستم تزريق مواد شيميايی .براي جلوگيري از آلوده شدن
منابع آب به مواد شيميايی ،الزم است روي هر يك از اين سيستمها تجهيزات خاصی
نصب شوند .در شکل ( )9تجهيزات اصلی موردنياز براي يك سيستم شيم آبياري نمايش
داده شده است.

fertigation
pesticide

شکل  -9نماي کلی يك سيستم آبياري تحت فشار و تجهيزات موردنياز در يك
سيستم شيم آبياري.

محاسن و محدوديتهاي شيمآبياري و سمآبياري
مهمترين محاسن شيم آبياري عبارت اند از:
 افزايش توليد محصول.
 کاهش خطرات زيستمحيطی مصرف ترکيبات شيميايی.
شيم آبياري داراي محدوديتهايی است که مهمترين آنها عبارت اند از:
 براي اينکه عمليات شيم آبياري از ايمنی و کارايی مناسب برخوردار باشد،
مديريت سيستم آبياري بايستی در حد عالی باشد .به اين منظور روي سيستم
آبياري که براي عمليات شيم آبياري استفاده میشود بايستی ادوات ايمنی
سيستم و دستگاه مناسب تزريق مواد شيميايی نصب شده باشد و کل سيستم
در تمام مدت عمليات در شرايط مطلوب کار کند.
 سيستم آبياري میبايستی بتواند طی عمليات شيم آبياري آب را بهطور
يکنواخت توزيع کند ،اين امر در مورد مصرف سموم نسبت به ساير مواد

شيميايی اهميت بيشتري دارد.
 قبل از شروع عمليات شيم آبياري بايد سيستم آبياري کامالً چك شده و از
سالم بودن قطعات مختلف سيستم اطمينان حاصل شود.
سم آبياري نسبت به روشهاي مرسوم کاربرد سموم مزاياي زير را دارد:
 -9يکنواختی توزيع سم بيشتر است.
 -2صدمه مکانيکی به محصول طی عمليات کمتر است.
 -9خطر کمتري براي کارگر سمپاش يا مسئول آبياري دارد.
 -1کارايی سم آبياري بيشتر است .به عنوان نمونه مشخص شد که با يك يا دو بار تزريق
سموم حشرهکش در سيستم آبياري قطره اي میتوان آفات مختلف شامل آفات
مکنده و الروهاي پروانهها را در محصوالت مختلف بهويژه سبزي و صيفی
( ازجمله فلفل ،کدو و  )...کنترل نمود .اين در حالی است که در روش مرسوم
براي کنترل اين آفات سمپاشی مکرر اندامهاي هوايی ضروري است.
مهمترين محدوديت سم آبياري اين است که طی عمليات سم آبياري نظارت
مستمر و دقيق سيستم آبياري ضروري است تا از آبياري اضافی که باعث مصرف زيادي
سم میگردد ،ممانعت شود .بهعبارت ديگر ا جراي نامطلوب عمليات سمآبياري نهتنها
باعث کاهش آلودگی آبهاي زيرزمينی به سموم نگرديده بلکه ممکن است به آلودگی
آبهاي سطحی و زيرزمينی به سموم نيز منجر شود .بدين ترتيب بايستی از کاربرد سموم
در آب آبياري وقتی خاک خيس است خودداري شود.

تاريخچه سمآبياري
اولين مطالعات درباره سم آبياري در اواخر دهه  9111و مربوط به سموم
علفکش بود .سپس در اواسط دهه  9181مطالعاتی درباره سم آبياري با استفاده از سموم
حشرهکش و قارچکش آغاز گرديد .با پيشرفت اين فناوري ،امروزه از سمآبياري براي

کنترل طيف وسيعی از آفات ،بيماريهاي گياهی و علفهاي هرز در انواع محصوالت
زراعی ،گلخانه اي و باغی استفاده میشود  .در حال حاضر در دنيا اجراي عمليات
سم آبياري عمدتاً به دو منظور مرسوم است .يکی کنترل علفهاي هرز بهصورت پيش
رويشی در محصوالت زراعی بهويژه غالت ،و دوم کنترل آفات مختلف شامل آفات
خ اکزي و آفات اندامهاي هوايی (عمدتاً آفات مکنده و برخی الروهاي حشرات از
راستههاي دوباالن ،بالپولکداران و قابباالن) در محصوالت سبزي و صيفی.
در ايران مطالعه درباره عمليات سم آبياري در دهه  9981و با تزريق
علفکشها آغاز شده و در برخی موارد نيز بهطور موفقيت آميز استفاده شده است .در
حال حاضر در کشور کاربرد ساير سموم (حشرهکش ،قارچکش و نماتدکش) در آب
آبياري عمدتاً به روش قديمی خيساندن خاک انجام میگيرد .اين در ح الی است که در
کشورمان سيستمهاي آبياري تحت فشار بهصورت بارانی و قطره اي در بسياري از
محصوالت متداول شده است و عمليات کودآبياري نيز مرسوم میباشد.
با توجه به در دسترس بودن اين سيستمها میتوان با کمترين هزينه ،سيستم را
براي انجام عمليات سم آبياري آماده نمود .به اين منظور الزم است يك پمپ تزريق و
تجهيزات ايمنی مانند سويچها و والفها به سيستم آبياري اضافه شود .نکته ديگر اين
است که در عمليات سم آبياري میتوان عالوه بر سموم جديد از برخی سموم قديمی نيز
استفاده نمود .بهعنوان نمونه در بين حشرهکشها عالوه بر سموم جديد (مانند کلران-
ترانيلیپرول از گروه آنترانيليكدي آميد ،ايميداکلوپرايد و تي امتوکسام از گروه
نئونيکوتينوئيد) برخی سموم قديمیتر (مانند متوميل و اکساميل از گروه ک ارباماته،
ماالتيون ،ديازينون و ديمتوات از گروه فسفره) در مناطق مختلف دنيا به روش سم آبياري
استفاده شده است.
نمونههايی از موارد موفقيت آميز سم آبياري در محصوالت مختلف به صورت
فهرستوار عبارتند از :کنترل شتهها در کاهو با استفاده از سم ايميداکلوپرايد ،کنترل

سوسك منقوط خيار  1در صيفیجات با استفاده از نماتدهاي بيماريزاي حشرات ،کنترل
آفات برگخوار و ميوه خوار (مانند اسپودوپترا  9و هليوتيس  )1در گوجه فرنگی با استفاده
از سم کلرانترانيلیپرول ،کنترل کرم ساقه خوار اروپايی ذرت  8در فلفل با استفاده از سم
کلرانترانيلیپرول ،کنترل علفهاي هرز در ذرت با استفاده از سم ارديکان ،کنترل علف-
هاي هرز باريك برگ در سيب زمينی با استفاده از سم  ،EPTCکنترل گل جاليز در
گوجه فرنگی با استفاده سموم کلروسولفورون و ترياسولفورون.
با توجه به اينکه در کشورمان کاربرد برخی از اين سموم قديمی هنوز به
روشهاي خيساندن خاک (محلول ريزي پاي گياه) و محلولپاشی اندامهاي هوايی رايج
است ،مطالعه در خصوص استفاده از آنها بهصورت سم آبياري میتواند گام مؤثري در
راستاي کنترل بهينه آفات و نيز کاهش عوارض سوء سموم باشد.

اصول سمآبياري
آفتکشهاي مناسب براي عمليات سم آبياري بايد داراي ويژگیهايی باشند
تا بتوانند مجوز و برچسب استفاده در آب آبياري را به دست بياورند .مهمترين اين
ويژگیها عبارت اند از:




در مراحل خاصی از رشد محصول به اين سموم نياز باشد.
ترجيحاً در روغن قابل حل و در آب غيرقابلحل باشند.
ترجيحاً بهصورت سيستميك قابل جذب از ريشه باشند و در بافت گياه بهطور
يکنواخت توزيع شوند.
براي اجراي عمليات سمآبياري رعايت اصولی به شرح زير ضروري است.

Diabrotica undecimpunctata 4
Spodoptera spp. 5
Helicoverpa spp. 6
Ostrinia nubilalis 7

 -9بايد کيفيت سيستم آبياري و مديريت آن مناسب باشد .اين شرايط ،توزيع يکنواخت
سم در سطح مزرعه يا محصول و انتقال مؤثر آن به منطقه ريشه ،يعنی جايی که بايد
اين سم جذب گياه شود تا بتواند گياه را عليه آفات و بيماريهاي خاکزي محافظت
کند ،تضمين مینمايد.
 -2الزم است قبل از سم آبياري ،يکنواختی پاشش سيستم آبياري بازديد شود و
تجهيزات ايمنی روي سيستم آبياري نصب شده باشد .عالوه بر اين ضرورت دارد
اتصاالت بين پمپ آبياري و پمپ تزريق و همچنين والفها ،لولههاي آبياري و
اتصاالت آنها بازديد شده تا در وضعيت مطلوب ،سالم و بدون چکه قرار داشته
باشند.
 -9الزم است سيستم آبياري قبل از عمليات کاليبره شود بهنحويکه مقدار معين و
مطلوب سم به منطقه هدف برسد.
 -1پس از پايان عمليات سم آبياري شستشوي سيستم آبياري و تجهيزات آن ضرورت
دارد.
رعايت نکات فوق در اجراي عمليا ت کودآبياري نيز ضروري است ،اما در
عمليات سم آبياري از اهميت بيشتري برخوردار است .اصوالً دز يا ميزان مصرف سموم
مشخص است و بنابراين کاليبره نبودن سيستم ممکن است سبب نرسيدن دز مطلوب سم
و عدم تأثير آن و يا دز بيش از حد مجاز سم و آلودگی محصول و محيطزيست شود.
اگر کيفيت سيستم آبياري و مديريت آن ضعيف باشد ،بايستی از تزريق سم
در سيستم آبياري (سم آبياري) خودداري شود و در عوض از روشهاي ديگر استفاده
شود .يکی از اين روشها ريختن محلول سم است ،که پس از آماده کردن محلول سم
موردنظر ،آن را پاي گياهان می ريزند بهنحويکه خاک پاي گياه کامالً خيس شود .اين
روش در اصطالح خيساندن خاک  7ناميده میشود (نعمت اللهی و جاللی.)9971 ،

soil drench

سمآبياري در انواع سيستم هاي آبياري
در اينجا با در نظر گرفتن سيستمهاي مختلف آبياري امکان و نحوه استفاده از
هر سيستم براي انجام عمليات سم آبياري بحث میشود.

الف) آبياري سطحي
از حدود  7/9ميليون هکتار اراضی آبی کشور بالغبر  11درصد آن بهصورت
آبياري سطحی است ،بنابراين آگاهی از اصول مديريت سم آبياري در اين نوع سيستم
آبياري اهميت ويژه اي خواهد داشت .آبياري سطحی به انواع شياري ،کرتی ،نواري و
غيره تقسيم میشود .از آنجائی که مديريت آبياري بهصورت کرتی يا نواري مشکل است،
نمیتوان از اين سيستمها براي عمليات سم آبياري استفاده نمود .در مقابل ،آبياري شياري
می تواند از کيفيت بااليی برخوردار بوده و براي عمليات سم آبياري مناسب است .در اين
سيستم بهمنظور ايجاد يکنواختی بايد سيستم هيدروليك در امتداد شيب (شيب صفر تا 9
درصد) تنظيم شود،به طوري که جريان آب بهطور دائم افقی باشد .عالوه بر اين بايستی
نفوذپذيري خاک خيلی زياد نباشد.
سم آبياري در سيستم آبياري شياري به دو روش انجام میگيرد (شکل.)2
 روش برش  :1در اين روش سم موردنظر بهصورت يك خط ،بهطور موازي در
کنار رديف محصول يا در زمان نشاء کاري محصول در خاک تزريق میشود.
اين روش در زمان کاشت يا پس ازآن انجام میگيرد .به طور کلی در اين
روش زمانبندي کاربرد سم خيلی مهم نيست ،زيرا که سم از ابتدا در خاک
قرار میگيرد و درون خاک از نور ماوراءبنفش حفاظتشده و معموالً در
خاک با رطوبت پايين حرکت زيادي در خاک نخواهد داشت .زمانی که شيار

knife- in

ايجادشده پر از آب شود و آب در خاک نفوذ کند ،سم به ريشههاي گياه
منتقل میشود .روش برش به ماشين آالت نياز دارد و براي مزارع کوچك
مناسب نيست.
 روش پوشش جانبی  :91در اين روش سم در شانه يا حاشيه شيار کاشت استفاده
می شود .سم بايستی بالفاصله قبل از آبياري استفاده گردد تا از تجزيه مواد
قرارگرفته در سطح خاک توسط نور ماوراءبنفش جلوگيري شود .سم همراه
آب آبياري به منطقه ريشه منتقل خواهد شد .کاربرد روش پوشش جانبی
راحت بوده و میتوان حتی آن را با يك سمپاش پشتی انجام داد و همچنين
در هر مرحله رشدي گياه قابل اعمال میباشد.

شکل -2نحوه سم آبياري در سيستم آبياري شياري.
مسئله مهم در مورد هر دو تکنيك محل قرار گرفتن سم است .بدين ترتيب
که سم بايستی در مسير جريان آب بين شيار و ريشههاي گياه قرار بگيرد .هر دوي اين

side dress

تکنيكها خوب عمل میکنند و خطاي توزيع غير يکنواخت آنها کم است ،زيرا که
سم همراه با آب به سمت ريشهها حرکت خواهد کرد .البته اين حالت تنها زمانی صادق
است که آبياري به نحو مطلوب انجام گيرد .در غير اين صورت بهتر است از روش
خيساندن خاک استفاده شود.

ب) انواع آبياري تحت فشار
آبياري تحت فشار واژه اي است که بيشتر متخصصان آبياري و کشاورزي آن
را به کار میبرند و به سيستمهايی گفته میشود که در آنها توزيع و پخش آب در
مزرعه توسط لوله و با فشار پمپ انجام میشود .زارعين و باغداران اکثراً تنها با واژههاي
آبياري بارانی و آبياري قطره اي آشنايی دارند .طبق آخرين آمار ،در سال  9919حدود
 19111هکتار از زمينهاي کشاورزي کشور به سيستمهاي آبياري تحت فشار مجهز
شده اند.

ب )9 -آبياري باراني
آبياري بارانی شامل سيستمهاي بارانی چرخان و سيستمهاي با حرکت دائم
شامل بارانی دورانی ،بارانی چرخ دار و بارانی تفنگی میباشد .مقبوليت آبياري بارانی
تفنگی و بارانی چرخ دار بيشتر است ،در حالی است که اين سيستمها براي اجراي عمليات
سم آبياري مناسب نيستند ،زيرا که خطر بادبردگی سم در آنها زياد است .در مقابل ،در
سيستم هاي آبياري از نوع بارانی دورانی خطر بادبردگی کمتر است .عالوه بر اين،
يکنواختی توزيع سم در اين سيستم بيشتر است .بنابراين سيستم آبياري بارانی دورانی براي
عمليات سم آبياري بسيار مناسب میباشد.
در اين سيستم سم توسط پمپ پمپاژ شده و سپس بهوسيله دزسنج ،پمپ
اندازهگيري يا لوله ونتوري در لوله اصلی تزريق میگردد .زمانی که سم در سيستم آبياري

تزريق میشود ،مراقبتهاي خاصی الزم است .مهمتر از همه اين است که بايستی از بروز
شرايط زير جلوگيري شود .الف) اينکه در اثر شکسته شدن پمپ ،سم مورداستفاده
بهواسطه جريان برگشتی به منبع آب آبياري واردشده و آن را آلوده نمايد .ب) اينکه
جريان برگشتی به سمت مخزن سم وجود داشته باشد

دستورالعمل سمآبياري در سيستم آبياري باراني
ابتدا آبياري را سريعاً شروع کنيد تا حدي که لولهها آبگيري شده و زمين
خيس شود .جهت توزيع يکنواخت سم ،تزريق بايستی حداقل  99دقيقه ادامه داشته باشد.
زمانی که تزريق خاتمه يافت ،لولههاي آبياري را يك يا دو بار با زم انی معادل طول زمان
تزريق سم شستشو داده تا سيستم آبياري تميز شود .انجام اين کار به خيس ماندن بيشتر
سم استفادهشده در خاک کمك میکند.
زمانبندي تزريق به حالليت سم در آب و همچنين بافت خاک بستگی دارد.
بدين ترتيب که با افزايش حالليت سم و با افزايش مقدار شن د ر خاک ،بايستی تزريق
بيشتر در انتهاي چرخه آبياري انجام گيرد .به طور کلی از سيستم آبياري بارانی در يك
مساحت مشخص ،که توسط چند سيستم بارانی به حد کافی پوشش دادهشده باشد،
استفاده میشود .اصوالً سم آبياري با استفاده از سيستم آبياري بارانی براي سطوح کوچك
مناسب نيست.
در سيستم بارانی دورانی مسئله مهم براي عمليات سم آبياري سيستم تزريق
است .در واقع الزم است سيستم تزريق به درستی کار کند تا جريان دائم سم در آب
آبياري تضمين شود .ازآنجايیکه اين سيستم د ائماً در حال حرکت است ،سم آبياري را
نمیتوان به چرخه آبياري خاصی محدود کرد بلکه بايستی بهطور دائم در تمام چرخههاي
آبياري جريان داشته باشد .تنها عاملی که میتوان آن را تغيير داد مقدار آبی است که وارد
مزرعه می شود و اين با تغيير سرعت چرخش سيستم قابل تنظيم است .در عمل چرخههاي
آبياري کوتاهتر براي عمليات سم آبياري دقيقتر و مناسبتر هستند ،زيرا که د ر اين حالت

آب کمتري مصرف می شود و بنابراين احتمال خطر آبياري اضافی کاهش خواهد يافت.
اصوالً مزارع کوچك مناسب اجراي سيستم آبياري بارانی دورانی نمیباشند ،اما میتوان
قطر چرخهاي سيستم آبياري را کوچك کرده و در هر کرت يا هر قسمت مزرعه آن ر ا
اجرا نمود.

محاسبه ميزان سم تزريقي در سيستم آبياري باراني
به طور کلی در عمليات سم آبياري قبل از تزريق سم در سيستمهاي آبياري
(شامل آبياري بارانی و قطره اي) الزم است دز سم بهطور دقيق محاسبه شود و مراحل زير
به ترتيب اجرا گردد.
 -9نرخ دز و غلظت را مشخص کنيد :اگر دز توصيهشده سم  111گرم در هکتار با
غلظت  9گرم در ليتر باشد ،مقدار محلول سم الزم براي يك هکتار معادل  71ليتر
خواهد شد.
 -2سطحی که میبايست آبياري شود و حجم محلول الزم براي سم آبياري را محاسبه
کنيد :ميزان محلول سم براي مساحت  11هکتار معادل  1711ليتر خواهد شد (
.)11*71=1711
 -9زمان آبياري و نرخ تزريق را تعيين کنيد :اگر زمان آبياري  91ساعت طول بکشد،
حجم آبياري در هر هکتار معادل  912ليتر در ساعت میشود (.)1711/91=912
 -1پمپ تزريق را براي  912ليتر در هکتار تنظيم نماييد.
بهترين نتيجه براي عمليات سم آبياري در سيستم آبياري بارانی در صورتی
حاصل میشود که سيستم آبياري در زمان خاص و مناسب صرفاً براي عمليات سمآبياري
اجرا شده باشد .در اين حالت بهتر است مدت آبياري (=چرخه آبياري) کوتاهتر باشد تا
خطر آبياري اضافی کاهش يابد .بههرحال براي اطمينان از توزيع يکنواخت سم ،اجراي
چرخههاي آبياري کوتاه با محدوديت همراه است .زيرا که به طور معمول حداقلی که

بايد در اين سيستم اعمال شود  9تا  9ميلیمتر آب است که معادل  91111تا  91111ليتر
در هکتار میباشد .در عمل حجم آبياري بايستی کافی باشد به طوري که بتواند سم
مورداستفاده را به داخل خاک منتقل کرده و تنها مقادير اندکی از آن روي برگها باقی
بماند .بنابراين در سيستم آبياري بارانی هر نوع عمليات سمآبياري بهصورت خاک کاربرد
است و نه بهصورت پاشش سم روي شاخ و برگ گياه .بدين ترتيب در اين سيستم صرفاً
مقادير خاک کاربرد سموم استفاده میشود .البته الزم به ذکر است که سموم خاک
کاربرد عالوه بر کنترل آفات خاکزي ،در عمل براي کنترل آفات اندامهاي هوايی شامل
آفات مکنده و الروهاي حشرات از راستههاي دوباالن ،بالپولکداران و قابباالن نيز قابل
استفاده است.
اصوالً آبياري بارانی براي بسياري از موارد شيمآبياري ازجمله پاشش ترکيبات
شيميايی مختلف روي اندامهاي هوايی گياه و کاربرد مواد شيمي ايی در خاک مناسب
است ،اما همانطور که ذکر شد در عمليات سم آبياري در سيستمهاي آبياري تحت فشار
(شامل آبياري بارانی و يا قطره اي) صرفاً بايد از سموم خاک کاربرد استفاده شود .در اين
موارد ،همانند ساير موارد مصرف مواد شيميايی بهصورت خاک کاربرد ،جهت تأثير بهتر
سم بايستی رطوبت خاک در حد مناسب باشد .به اين منظور خاک نبايد آبياري اضافی
شده باشد و همچنين پس از عمليات سم آبياري الزم است تا آبياري بعدي فاصله
طوالنیتري لحاظ شود.
استفاده از آبياري بارانی براي عمليات سم آبياري مستلز م رعايت اقدامات
ايمنی خاصی است .مهمترين مسئله ،اين است که مسئول آبياري بايد در تمام مدت
عمليات در مزرعه حضور داشته باشد و مصرف سم را رديابی نمايد .همچنين بايستی
مطمئن شد کسی از اين آب براي آبياري استفاده ننمايد .عالوه بر اين ،به خاطر مصرف
مواد شيميايی در آب بايد در خارج از مزرعه ،عالئم هشدار دهنده براي دور ماندن مردم
از سيستم نصب شود.
در هنگام استفاده از سيستم آبياري بارانی براي عمليات سم آبياري رعايت

نکات زير الزامی است (شکل .)9
 -9سيستم آبياري بايد داراي يك والف تنظيم مناسب ،شير اطمينان خأل و شير تخليه
فشار پايين باشد .اين تجهيزات بايستی بهصورت مناسب روي لوله مسير آبياري
نصب شده باشند تا بتوانند از آلودگی منبع آب با جريان برگشتی ممانعت نمايد.
 -2لوله تزريق سم بايستی داراي يك شير تنظيم مناسب و خودکار باشد که با بسته شدن
سريع آن از برگشت جريان به سمت پمپ تزريق جلوگيري نمايد .لوله تزريق
همچنين بايستی داراي يك دريچه الکترومغناطيسی معموالً بسته باشد که به سمت
پمپ تزريق واقعشده باشد و به سيستم درونی متصل باشد ،بهنحويکه وقتی سيستم
آبياري بهطور خودکار يا دستی قطع میشو د ،مانع برگشت سم به مخزن اصلی
گردد.
 -9سيستم آبياري بايد داراي يك پمپ مناسب مثالً از نوع پمپ ديافراگمی باشد .جنس
پمپ بايستی از موادي باشد که با سموم سازگاري داشته باشد و همچنين بهراحتی
درون لولههاي سيستم جا بگيرد.
 -1سيستم آبياري بايد داراي شيرهاي کنترل مناسب باشد تا بتواند بهطور خودکار پمپ
تزريق سم را در زمانی که پمپ آب متوقف میشود ،قطع نمايد.
 -9لوله آبياري يا پمپ آب بايستی يك شير کنترل فشار داشته باشد تا در زمانی که
فشار آب به حدي کاهش پيداکرده که روي توزيع سم تأثير میگذارد ،بتو اند پمپ
آب را متوقف نمايد.

شکل -9مراحل اجراي عمليات سمآبياري در سيستم آبياري بارانی (به توضيحات متن
مراجعه شود).

ب )2-آبياري قطرهاي
در سيستم آبياري قطره اي آب در شبکه اي از لولهه ا پمپ شده و سپس در
قطرهچکان توزيع میگردد .قطرهچکانها ممکن است در رو يا زير خاک قرار داده شوند.
در اين سيستم آب آبياري بهطور عمودي (بر اساس نيروي جاذبه) و بهطور افقی (بر اساس
نيروي موئينگی) در خاک نفوذ مینمايد .بدين ترتيب در اين سيستم در خاکهاي شنی،
به خاطر ضعيف بودن نيروي موئينگی آب اساساً بهصورت عمودي جريان میيابد و در
مقابل در خاکهاي رسی حرکت افقی قوي آب ديده میشود.
در سيستم آبياري قطره اي اصوالً از دو نوع قطرهچکان به شرح زير استفاده
میشود ،که کارايی آنها براي عمليات سم آبياري متفاوت است (شکل .)1

 قطرهچکانهاي با دبی متغير يا بدون قابليت جبران فشار  : 99در اين نوع
قطرهچکانها ،با تخليه آب از لولههاي فرعی فشار موجود در شبکه بين لولهها
پخش و پراکنده می شود و بنابراين فشار آب خروجی از قطرهچکانها يا دبی
آنها بهتدريج کاهش میيابد.
 قطرهچکانهاي با دبی ثابت يا داراي قابليت جبران فشار  :در اين نوع
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قطرهچکانها ،فشار کاهش نمیيابد و جبران فشار نيز میشو د .اين حالت به
قابليت قطرهچکانها براي جبران فشار بستگی دار د .دبی آب در
قطرهچکانهايی که قابليت جبران فشار ندارند ،به ميزان فشار بستگی دارد ،اما
در مقابل در قطرهچکانهايی که قابليت جبران فشار دارند دبی آب در طيف
وسيعی از فشارها تقريباً ثابت خواهد بود .البته تخليه از قطرهچکانهاي بدون
قابليت جبران فشار هم ممکن است يکنواخت باشد به اين شرط که بهواسطه
شيب مزرعه اختالف فشار به وجود نيامده باشد.

شکل  -1انواع قطرهچکانهاي مورداستفاده در سيستم آبياري قطره اي :راست) با دبی
متغيير ،چپ) با دبی ثابت.

non- compensated= pressure reduced emitters
pressure- compensated emitters

آبياري با استفاده از قطرهچکانهاي با دبی ثابت از کيفيت بااليی برخوردار
است ،زيرا که اين نوع سيستم مستقل از پستی و بلندي زمين میباشد .در مقابل
قطرهچکانهاي با دبی متغير بايستی فقط در زمينهاي بدون شيب استفاده شوند .بنابراين
سيستمهاي با دبی ثابت را میتو ان مستقل از وضعيت پستی و بلندي زمين براي عمليات
سم آبياري استفاده نمود ،ولی سيستمهاي با دبی متغير را فقط در صورتی میتوان براي
عمليات سم آبياري استفاده نمود که قبالً از نظر توزيع يکنواخت سم در سطح مزرعه
آزمون شده باشند .نکات ايمنی که براي انجام سم آبياري در سيستمهاي آبياري قطرهاي
بايستی مدنظر باشند ،همانند ديگر سيستمهاي آبياري تحت فشار میباشد .در حال حاضر
در سطح دنيا عمليات سم آبياري با استفاده از سيستم آبياري قطره اي براي ک اربرد سموم
مختلف در خاک ،بهويژه براي کنترل آفات خاکزي و آفات اندام هوايی (عمدتاً شامل
آفات مکنده و الرو پروانهها) با حشرهکشهاي جديد در محصوالت سبزي و صيفی
استفاده میشود.

دستورالعمل سمآبياري در سيستم آبياري قطرهاي
به منظور تعيين مدت زمانی که طول می کشد تا آب در سيستم جريان پيدا
کند و براي اطمينان از اينکه همه قطرهچکانهاي موجود در سيستم يك مقدار مساوي
آب دريافت کرده باشند ،در هر بار اجراي آبياري الزم است سيستم بهطور جداگانه
کاليبره شود .به اين منظور بايد به شرح زير عمل شو د.
 -9قبل از اينکه کاليبراسيون را شروع کنيد ،سيستم آبياري را راه اندازي نماييد تا همه
قطرهچکانها ميزان آب يکسانی را دريافت کنند و سيستم در حالت فشار کامل
اجرا شود.
 -2براي کاليبراسيون ،يك ماده شوينده غليظ را بهجاي محلول سم موردنظر د ر تانك
تزريق يا مخزن بريزيد .نکته مهم اين است که حجم محلول شوينده با حجم محلول

سم مورداستفاده برابر باشد.
 -9يك لوله  91سانتیمتري قابل انعطاف را به نزديكترين قطره چکان به مرکز تزريق،
متصل کنيد و يك لوله  91سانتیمتري ديگر را به دورترين قطرهچکان به مرکز
تزريق متصل نماييد .با خروج محلول شوينده از قطرهچکانها ،کف توليد خواهد
شد.
 -2به تزريق محلول شاخص ادامه دهيد و جريان محلول را از لولههاي قابل انعطاف به
يك محفظه متصل نماييد .سپس زمانی را که محلول شاخص براي اولين بار در
محفظه ديده می شود و زمانی که محلول شاخص ديگر در محفظه ديده نمیشود
تعيين کنيد.
 -9در صورتی که دوره تشخيص محلول شاخص بين نزديكترين و دورترين
قطرهچکانها در محدوده  2دقيقه باشد ،پوشش محلول سم مطلوب در خاک
مطلوب خواهد بود .در غير اين صورت بايد تنظيماتی انجام شود .به اين منظور
بايستی از آب بيشتري استفاده شود تا محلول سم رقيقتر گردد و يا پمپ تزريق به
نحوي تنظيم گردد که سرعت جريان آب در سيستم کندتر شود.
براي اجراي عمليات سم آبياري در سيستم آبياري قطره اي ،ابتدا عمليات
سم آبياري را با آب شروع نماييد به طوري که لولهها با آب پرشده و خاک خيس شود.
براي ايجاد يك توزيع يکنواخت الزم است تزريقهاي متوالی هرکدام حداقل  99دقيقه
طول بکشد .زمانی که تزريق خاتمه يافت ،سيستم را يك يا دو بار با آب با مدت زمان
معادل با مدت زمان تزريق شستشو دهيد تا سيستم آبياري تميز شده و سم مور داستفاده
وارد خاک شود.
زمانبندي تزريق به حالليت سم در آب و بافت خاک بستگی دارد .بدين
ترتيب که با افزايش ميزان حالليت سم در آب و با افزايش مقدار شن ،تزريق سم بايستی
بيشتر در انتهاي چرخه آبياري انجام گيرد .اصوالً در سيستم آبياري قطره اي فاصله بين
قطرهچکانها ،نحوه حرکت آب در خاک و زمانبندي کاربرد سم به بافت خاک بستگی

دارد .براي اينکه سم در منطقه ريشه قرار بگيرد ،در خاکهاي رسی تزريق سم بايستی در
اواسط چرخه آبياري تزريق گردد ،درحالیکه در خاکهاي شنی تزريق سم بايستی در
اواخر چرخه آبياري انجام شود .عالوه بر اين ،فاصله بين قطرهچکانها در خاک رسی
نسبت به خاک شنی بايستی بيشتر باشد (شکل .)9

شکل  -9تأثير بافت خاک بر فاصله بين قطرهچکانها و زمانبندي تزريق سم در سيستم
آبياري قطره اي.
در مواردي که در طی يك روز چندين چرخه آبياري کوتاه انجام میگيرد،
تزريق سم بايستی طی اولين يا دومين چرخه آبياري و در صبح انجام شود .براي اطمينان
از اينکه سم جذب محصول شده است ،بايستی فاصله زمانی تا آبياري بعدي را طوالنیتر
کنيد .آبياري قطره اي براي آبياري کرتهاي کوچك مناسب است .کوتاهترين واحد
آبياري يك رديف محصول است که به اندازه طول يك بازوي جانبی سيستم آبياري
باشد که روي آن قطرهچکانها مستقر شده اند (شکل .)1

شکل  -1اجراي عمليات سمآبياري در مزرعه گوجهفرنگی تحت پوشش خاکپوش و
آبياري قطره اي.

تأثير كيفيت آب آبياري بر عمليات سمآبياري
بر اساس استانداردهاي موجود ،در سيستمهاي آبياري تحت فشار استفاده از
آب آبياري با هدايت الکتريکی ( )ECبيش از  9دسی زيمنس بر متر ( )3ds/mداراي
محدوديت شديد میباشد و استفاده از آب آبياري با هدايت الکتريکی تا  9دسیزيمنس
بر متر داراي محدوديت کم تا متوسط میباشد .در عمل ،با توجه به حجم کم آب مصرفی
در عمليات سم آبياري ،الزم است از آب با کيفيت مناسب ،يعنی آب با هدايت الکتريکی
کمتر از  9دسی زيمنس بر متر ،استفاده شود.
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