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 چکیده
 و تأکید. هستیم کشور نقاط اکثر در آن روزافزون گسترش شاهد امروزه که است مسائلی از یکی( تیپ نوارهای) نواری موضعی روش به زراعی اراضی آبیاری

 آب منابع مشکالت موقت طوربه است ممکن که شودمی هازراعت برای تیپ آبیاری نظیر راهکارهایی یارائه باعث گهگاه آب، کمبود یمسئله بر ازحدیشب مرکزت
 موضیعی  آبییاری  ذاتیی  مشکالت و مسائل بررسی و بحث بر عالوه مقاله این در. بگذارد زیستمحیط بر ناپذیریجبران سوء اثرات زمان گذر با اما داده تخفیف را

 روش ایین  محیطیی یستز مشکالت و مسائل بررسی به شود، زیستیطمح وارد است ممکن روش این در که پالستیکی میزان به مربوط محاسبات انجام با تیپ،
. بیود  خواهید  زییاد  بسیار پالستیکی ضایعات تولید در کشاورزی سهم روند این یادامه صورت در که است واقعیت این یدهندهنشان محاسبات. است شدهپرداخته
 یک به متمرکز و اینقطه منبع یک از آلودگی تبدیل و عوامل سایر یا و باد اثر در اتیلنپلی هایتکه جابجایی شامل زیستیطمح بر اتیلنپلی هایپالستیک اثرات
 ییا  و پالسیتیکی  شیناور  ذرات خیوردن  اثیر  در دریایی حیوانات شدن خفه نظیر آن نامطلوب اثرات تصاعدی شیوع یجهدرنت و غیرمتمرکز و گسترده ابعاد با آالینده
 منابع آلودگی ها،دام بر اتیلنپلی هایپالستیک اثر انسان، غذایی یچرخه به ورود نهایتاً و هاآن در هورمونی اختالالت ایجاد و پالستیکی هایزباله در شدن گرفتار
 هیای دیوکسیین  ،کیربن  اکسیید ید نظییر  مضیر  سیموم  ایجاد توریست، کاهش و بَصَری آلودگی ایجاد خاک، یتهویه میزان کاهش ،باال ماندگاری و آب و خاک

 طیر   از مالحظیات  ایین  ننمیودن  لحیا   صیورت  در. اسیت  جهانی گرمایش تشدید به کمک نهایتاً و هوا کیفیت تهدید و تیپ نوارهای سوزاندن اثر در خطرناک

 از ناپایدار برداری¬بهره و طبیعی منابع رفتن بین از باعث ملی، های¬سرمایه دادن هدر بر عالوه آبیاری روش این است ممکن کشور آب دیرانم و گذارانیاستس
 .شود روش خود
 

 .پالستیکی هایزباله دیوکسین، ناپایدار، برداریبهره آلودگی، :کلیدی هایواژه

 

 1مقدمه

 صینعت  متخصصین توسط خیرا هایسال در که مقاالتی اکثر در
 محیدودیت  کشیور،  در آب بحیران  مسائل بر بیشتر شده، نگارش آب
 افیزایش  بارندگی، مکانی و زمانی نامناسب پراکنش ،وخاکآب منابع
 بیین  توازن عدم کشور، پذیر تجدید آب سرانه کاهش کشور، جمعیت
 کشیاورزی،  آب مصیر   کیارایی  بیودن  پیایین  آب، تقاضای و عرضه
 متمرکیز  محصیوالت،  تولید در کاررفتهبه فنّاوری و مردم یغذای رژیم
 بیرای  مختلیف  راهکارهیای  بررسی به دگاهید یک از یک، هر و بوده

 تمرکز و تأکید. اندپرداخته کشور در آب منابع مدیریت مشکل تخفیف

                                                           
 و کشاورزی پردیس کوهستانی، و خشک مناطق احیاء گروه استادیار 1

: مسئول نویسنده تهران )* دانشگاه طبیعی منابع
khahmadauli@ut.ac.ir) 

 طبیعی منابع و کشاورزی پردیس آبادانی، و آبیاری مهندسی گروه استاد 2
 تهران دانشگاه

 البرز خاک و آب شرکت عامل مدیر و زهکشی و آبیاری ارشد کارشناس 3
 15/33/1315: دریافت تاریخ
 32/30/1315: پذیرش تاریخ

 آب، منابع مدیریت مشکالت و مسائل حل در آب کمبود بر ازحدبیش
 موقیت  طیور بیه  کیه  شیود  کارهیایی راه یارائیه  باعیث  است ممکن

 سیوء  اثیرات  زمیان  گیذر  بیا  امیا  داده تخفییف  را آب منابع مشکالت
 .بگذارد زیستمحیط بر ناپذیریجبران

 میدیریت  بیرای  کیه  راهکاری هر کامل موفقیت که است بدیهی
 از دقییق  شیناخت  مسیتلزم  شیود، میی  ارائیه  کشیاورزی  در آب منابع
 اجیرا،  طراحیی،  کیاربرد،  دامنیه  سیسیتم،  هایمحدودیت و هاتوانایی
 اثیرات  از آگیاهی  آن، از اصیولی  و صیحی   نگهیداری  و برداریبهره
 یتوسیعه  بیا  شدهارائه راهکار راستاییهم میزان نیز و محیطیزیست
 تیپ نوارهای یا نواری موضعی آبیاری روش میان این در. دارد پایدار
 توجه با. است هانهنمو بارزترین از یکی تیپ، آبیاری مختصر طوربه یا
 در مقیاالت  اتفاق به قریب اکثریت که شودمی مالحظه منابع مروربه
 و طرفیی  ؛1333 ،همکاران و لیاقت) پیت آبیاری معرفی به زمینه این

 هیای روش سایر با آبیاری روش این یمقایسه یا و (1335، همکاران
 رانییییییییییییییدمان،  لحییییییییییییییا  از آبیییییییییییییییاری
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 و میرزاییی  ؛1333 ،خلیلیی  و آلیاحمد) وریبهره و محصول عملکرد
 ،همکیاران  و کریمیی  ؛1313 ،همکاران و صمدوند ؛1313 ،همکاران
 طوربه میان این در. اندپرداخته (1315، همکاران و افراسیاب و 1311
 موضیعی  آبییاری  هیای روش یهمیه  در موجیود  مشیکالت  بیه  گذرا
 دلیل شاید(. Burt, 2008؛ 1333، همکاران و لیاقتاست ) شدهاشاره
 روش این بودن نوظهور تیپ، آبیاری بررسی هایمقوله بودن محدود

 ایین  بیا  کیه  اسیت ( جیات صیفی عمدتاً) اراضی سط  بودن محدود و
 هماننید  سیستم این اجرای کهنیا به توجه با. گردندمی آبیاری روش
-میی  زییادی  هیای هزینه صر  مستلزم فشارتحت یهاسامانه سایر

 هایزراعت برای و وسیع سط  در آن اجرای از قبل است الزم باشد،
 بررسیی  بیه  و گیردد  حاصیل  اطمینیان  آن کامل موفقیت از مختلف،
 بیه  تیا . شیود  بیشتری توجه ،ستیزطیمح بر آبیاری روش این اثرات
 ردیفیی  هیای کشت با محصوالت برای تیپ نوارهای با آبیاری امروز
 در کیم  ط سی  در و جیات صییفی  عمیده  طوربه و آب زیاد مصر  با

 سیط   بیودن  پایین دلیل به. است اجراشده کشور مختلف هایاستان
 تیر راحیت  آبییاری  روش ایین  از حاصل هایزباله مدیریت کشت، زیر
. اسیت  نبیوده  محسیوس  چنیدان  نیز آن محیطیزیست اثرات و بوده
 تییپ  آبییاری  معرفیی  به خود تحقیقات در( 1333) همکاران و لیاقت
 که کردند اشاره ظریف بسیار ینکته این به اگذر صورتبه و پرداخته
 .باشدمی جدی تردید مورد غالت آبیاری در سیستم این کارایی

 آن میورد  در دقیت به اگر که هستیم جدیدی پدیده شاهد امروزه
 یپیکیره  بر ناپذیریجبران صدمات است ممکن نشود گرفته تصمیم
 هیای زراعت ضیارا آبیاری پدیده، آن و شود وارد کشور ستیزطیمح

-سیاست جزو که است تیپ آبیاری با وسیع سط  در همآن مختلف،

 حل راستای در فشارتحت آبیاری هایسامانه توسعه برای کشور های
 مسائل به ابتدا شده سعی مقاله این در لذا. باشدمی کشور آب بحران

 مواجه آن با آبیاری فصل طی است ممکن نوارها این که مشکالتی و
 ایین  از حاصیل  هیای زباله ریتأث بررسی به سپس شود پرداخته شوند،
 اسیت  ممکین  که محیطیزیست فجایع ابعاد و زیستمحیط بر نوارها
 ایین  بیا . است شدهپرداخته آید، بار به هاییپروژه چنین اجرای اثر در

 ایین  از مورداسیتفاده  در کشور آب مدیران و سیاست گذران که هد 
 نظیر  در با هاریزیبرنامه و کنند عمل یشتریب احتیاط با آبیاری روش
 برنامه است بهتر. گیرد صورت نوارها این از استفاده ابعاد تمام گرفتن
 روش ایین  توسیعه  بیرای  کشیاورزی  جهیاد  وزارت وخاکآب معاونت
 .شود آورده آبیاری

 

 

 

 هامواد و روش
 تیپ نوارهای اجمالی معرفی

 کیه  اسیت  نیازک  دیواره با نواری تیپ، یا نواری ایقطره آبیاری
 تحیت  تییپ  هیای نمونه اولین. شودمی استفاده ایقطره آبیاری برای
 توسییط 1103 در و نیویییورک واترتییاون در "Dew Hose" عنییوان
 آبییاری (. پیدیا ویکیی ) شد ساخته متحدهاالتیا در چاپین دی ریچارد
 از منطقه نیشکر کشت نجات منظوربه هاوایی جزایر در بار اولین تیپ

 30333 حیدود  اکنیون هیم  و گرفیت  قرار مورداستفاده آبیبی مشکل
 و ینی یزمبیادام  هکتیار  0333 آنانیاس،  هکتیار  23333 نیشکر، هکتار
 هانوار این از استفاده با منطقه آن در صیفی محصوالت هکتار 3333
 اییران  در هیا نیوار  این(. 1335 همکاران، و طرفی) اندرفته کشت زیر
 اینترنشینال  سیوپردریپ  شرکت توسط 1300 سال در بار اولین برای
 بیه  پاییپ  سیوپر  نیواری  ایقطیره  آبییاری  هیای لولیه  عنوانبه کیش
 میزارع  در کوچک نسبتاً سطوحی در و گردید معرفی کنندگانمصر 
 و طرفیی ) شد استفاده ایگلخانه کشت در تهران اطرا  در و ورامین

 سیاخته  هیا پالسیت پترو از خاصی نوع از تیپ نوار(. 1335 همکاران،
. رسیند میی  فیروش  بیه  مسیط   یا و شده حلقه صورتبه که شودمی

 و هیا دوروپالسیت  هیا، ترموپالسیت  یدسیته  سیه  بیه  هاپتروپالست
 قالیب بیردار   هایترموپالست. شوندمی تقسیم کارآمد هایپالستیک

 03 از بییش  (PS) استیرنپلی و (PVC) سیویپی ،(PE) اتیلنپلی
-پلیی . اندداده اختصاص خود به را دنیا مصرفی ایهپالستیک درصد

 یهیا سامانه در و دنیاست گرمانرم پلیمر نیترپرمصر  از یکی اتیلن
 دهیه  دو در و دارد زیادی بسیار کاربرد آب انتقال و فشارتحت آبیاری
 (.Mostafa, 2010شدند ) گیرهمه اتیلنپلی محصوالت بیستم قرن

-می ساخته (4H – 2C) اتیلن پلیمریزاسیون از n(4H – 2C) اتیلنپلی

 پلت فرم در که است شفا  و بوبی جامد یک اتیلنپلی ،درواقع. شود
 نظییر  مختلیف  محصوالت به لیتبدقابل و است موجود تجارت برای
 هیای کیال   طول(. Hati and Dimari, 2000است ) تیپ هایلوله

 تییپ  نیوار . اسیت ( متر 3333 تا 133) متر چند صد آن تیپ نوارهای
 تییپ  نیوار  درواقیع . باشدمی نرم بسیار سخت، اتیلنپلی لوله برخال 
 پیر  آن بیه  آب ورود هنگیام  که است ریپذانعطا  و نرم جنسی دارای
 مسیط   صیورت بیه  تییپ  نوار مجدداً آبیاری، پایان از پس و شودمی
 بین الًمعمو و است نازک بسیار تیپ نوار یدیواره ضخامت. دیآیدرم
 بیرای  معمیوالً  تیر ضیخیم  هایتیپ از. باشدمی مترمیلی 0/3 تا 1/3

 از آب قطیرات . شیود میی  اسیتفاده  مختلف گیاهان زیرسطحی آبیاری
. شیود میی  خارج تیپ نوارهای روی بر شدههیتعب هایگسیلنده طریق
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 بیین  معمیوالً  و اسیت  متفاوت نوارها این در هاگسیلنده بین یفاصله
 فاصیله  ازلحا  تیپ نوار نیترپرمصر . باشدمی مترسانتی 03 تا 13
 کیارکرد  فشار. باشندمی مترسانتی 33 و 23 نوارهای ها،گسیلنده بین
 هیر  آبیدهی  مییزان  و اسیت  اتمسیفر  1 تیا  3/3 حیدود  در نوارها این

 ییا  3/3 ییا  و منفیذ  هر برای ساعت در لیتر 13/1 تا 30/3 از خروجی
 و لیاقیت ) اسیت  شیده گیزارش  طول متر هر برای ساعت در لیتر 11

در این تحقیق به بررسی  .(1335، همکاران و طرفی؛ 1333،همکاران
بندی مطالعات پیشیین  ، از طریق جمعمسائل و مشکالت آبیاری تیپ

در ابتدا بیه بررسیی    شود.پرداخته می ها و مشاهدات میدانیو بررسی
 یهاسامانهمی مشکالت ذاتی این سیستم که تا حدودی در مورد تما

. این مسائل عمدتاً مربوط بیه  شودموضعی مشترک است پرداخته می
انتهیا مشیکالت و    هسیتند. در آبییاری  سیستم آبیاری تیپ در فصیل  

زیستی حاصل از ایین نوارهیا در خیارج فصیل آبییاری      مسائل محیط
 گیرد.و بررسی قرار می موردبحث

 

 نتایج و بحث
 توسیط  تاکنون آبیاری فصل در تیپ نوارهای مشکالت از برخی
 فصیل  از بعید  نوارها این مشکالت به ولی شدهانیب مختلف محققین
 آبیاری فصل در تیپ مشکالت به ابتدا در. است نشده پرداخته آبیاری
 :شودمی پرداخته

 آبیاری فصل در تیپ مشکالتالف: 
 اکثیر  آشینایی  عیدم  کشیور،  در تییپ  آبییاری  مشیکالت  از یکی
 گیذر  با که هرچند. است تیپ طراحی با مشاور مهندسین هایشرکت
 و اصیولی  طراحیی  تا هنوز ولی شده کم حدودی تا مشکل این زمان
 در کیه  دیگیری  هیای محیدودیت  از. میی دارفاصیله  تییپ  نوار صحی 
 و متییراکم محصییوالت آبیییاری بییرای تیییپ نوارهییای از اسییتفاده

 دهمورداسیتفا  آبییاری  فصلکی برای که زمانی مخصوصاً ،مصر کم
 میلییون  15 الیی  13) اولیه گذاریسرمایه هزینه بودن باال گیرد، قرار
 بیرای  هزینیه  ایین  صیر  . اسیت ( زراعیت  هکتار هر ازای به تومان

 فصیل ییک  بیرای ( هازراعت) پایین اقتصادی وریبهره با محصوالت
 کارشناسیی  کیار ( شیود می استفاده فصلیک برای معموالً که) زراعی
 تییپ  نوارهیای  پیارگی  و شیدن  سیورا   شدن، جویده. نیست ایشده
 از دیگیر  یکیی  پرنیدگان  و روبیاه  میوش،  مثل موذی حیوانات توسط

 هنگیام  در توانید میی  مشیکل  ایین  همچنین. باشدمی تیپ مشکالت
 نوارها شدن سورا  که است بدیهی. آید وجود به نوارها نصب و حمل
 متعاقبیاً  و سیستم در فشار کاهش باعث تواندمی هاآن شدن پاره یا و
 این راندمان کاهش و سیستم در آب پخش یکنواختی خوردن هم به
 توسیط  تییپ  نوارهیای  دیدگیآسیب از هایینمونه. گردد سیستم نوع

 است شدهداده نشان( 1) شکل در پرندگان و جونده حیوانات
 

 

  

 
 

 

(Burt, 2008) پرندگان و هجوند حیوانات توسط تیپ نوارهای دیدگیآسیب از هایینمونه -1 شکل

 کیه  شیود میی  مالحظیه  شود نگریسته مسئله به اگر دیگر دید از
. اسیت  پرنیدگان  و حیوانات حیات برای معضل یک خود تیپ آبیاری

 قیرار  گیاه اختیار در لوله طریق از هاآب تمامی که باشد قرار اگر چون
 یبآسی  بیر  عیالوه  نشیود،  دیده منطقه موجودات برای سهمی و گیرد
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 یچرخیه  از مهمیی  بخیش  کیه  جانیداران  این خود نوارها، این دیدن

 محیطیی زیسیت  مشیکل  یک این و روندمی بین از هستند، اکولوژی
 آبییاری  سیسیتم  از کیه  ییدرجیا  حیوانیات  برای آبشخور نصب. است

 ایین  یهیردو  حیدودی  تیا  بتواند شودمی استفاده یطورکلبه موضعی
 .دهد کاهش را مشکالت
 داشیت  عملییات  طیی  تییپ  نوارهای دیدن صدمه یباال احتمال

 ایین  از که زمانی الخصوصعلی...(  و وجین شکنی،¬سله ،پاشیسم)
 کشیاورزی  بیا  تضاد در و دارد وجود شود، استفاده دوم سال در نوارها
. اسیت  بیشتر تجربه نیز و بهتر مدیریت نیازمند امر این. است مکانیزه

 زارعین و پیمانکاران طراحان، اییآشن ازنظر کشور وضعیت به توجه با
 آبییاری  برای را نوارها این کاربرد تواندمی مشکل همین تیپ، نوار با

 .سازد نامناسب و مردود هازراعت
 به اقدام بازار در رقابت برای تیپ نوارهای تولیدکنندگان از برخی
 پالسیتیک  ضیایعات  از نوارهیا  تولیید  توسط نوارها این قیمت کاهش
 لولیه  کیفیت که شودمی باعث این و کنندمی استفاده لوله دتولی برای
 پیذیری آسییب  و شیدن  تکیه  اصیلی  دالیل از یکی این و بیاید پایین
 کیفیی  کنترل. باشد نوارها این از برداریبهره و نصب حین در هالوله
 بیرای  مرجع هایآزمایشگاه زیرا نیست اشکال از خالی نیز نوارها این

 سالی کهیطوربه باشدمی محدود بسیار کشور سط  در کیفی کنترل
 .شودمی بررسی تولیدکنندگان محصوالت ندرتبه بارکی

 آبییاری  بیرای  تیپ نوارهای بردن کار به مشکالت نیتربزرگ از
 زمیین  بسیتر  از نوارهیا  ایین  شیدن  جابجا بادخیز، نواحی در هازراعت
 تیوان می کشور، مناطق اکثر بودن بادخیز به توجه با. است باد توسط
 و اسیت  مواجیه  مشکل با تیپ آبیاری نیز نظر این از که داشت اظهار
 ایین . سازد متوقف هازراعت آبیاری برای را روش این کاربرد تواندمی

 را نوارها این که زارعینی و است مشهود کشور مناطق اکثر در مشکل
 ؛ کیه اندکرده اقرار مشکل این به اندکاربردهبه آبیاری جهت مزرعه در

 ولیی  شوندمی محکم زمین به هاییگیره توسط باد از محافظت برای
 اسیت  ممکین  حتی است موقتی و گیروقت و پرزحمت بسیار کار این
 .ببیند آسیب کار این انجام طی تیپ نوار

 کیه  کشورمان در را هازراعت در تیپ کاربرد که عواملی دیگر از
 صدمه کند،می مواجه مشکل با را است خشکنیمه و خشک کشوری
 شیب  در شیدن  سرد و روز در شدن گرم اثر در نوارها پارگی و دیدن
 تیوان میی . است سیستم نصب از پس اندک زمانمدت گذشت از بعد

 شیدنی  رفیع  تییپ  آبییاری  نوارهای در دیدگیآسیب مشکل که گفت
 دییدگی آسییب  و نشیت  احتمیال  باز شدن رفع صورت در یا و نیست
 برای است ممکن مشکل این. است زیاد بسیار محل همان در مجدد
 گیرنید  قیرار  خیاک  سیط   در کهدرصورتی مانیفولد به تیپ نوار رابط
 وسییع  یپهنیه  از تیوجهی قابیل  قسمت اینکه به توجه با. بیفتد اتفاق
 دمیای  شیب  در کیه  است خشکنیمه و خشک مناطق جزو ما کشور
 بیروز  احتمیال  رود،می باال بسیار هوا دمای روز در و آیدمی پایین هوا
 .است محتمل بسیار تیپ نوارهای برای مشکل این

 نوارهای به تواندمی که است عواملی از دیگر یکی عدسی اثرات
 هیای زیرپوشیش  تییپ  نوارهیای  کیه  زمیانی . کنید  وارد آسییب  تیپ

 عنیوان بیه  پالسیتیک  زییر  در آب قطرات شود، کاربردهبه پالستیکی
 روی خورشیید  یاشیعه  شیدن  مرکیز مت باعث و کندمی عمل عدسی
 سیوختگی  باعث جهیدرنت که شودمی تیپ نوارهای از کوچکی سط 
 یطریقیه  این. (Burt, 2008) گرددمی سورا  ایجاد و نوار دیواره در

 بسییار  میا  کشیور  در جیات صییفی  آبیاری در تیپ نوارهای کارگذاری
 بیا  را تییپ  نوارهیای  کارکرد تواندمی عدسی اثرات لذا است، متداول
 اثر دلیل به تیپ نوارهای یدگیدبیآس( 2) شکل. نماید مواجه مشکل
 .دهدمی نشان را عدسی
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(Burt, 2008) بینذره اثر دلیل به تیپ نوارهای یدگیدبیآس -2 شکل

 1 حیدوداً ) نوارهیا  ایین  کیم  فشیار  تحمیل  دیگیر  مهم مسائل از
 بید  وضیعیت  نییز  و طراحیی  عیتوضی  بیه  توجیه  بیا . اسیت ( اتمسفر
 ایین  بیا  زارعیین  آشنایی عدم و فشارتحت یهاسامانه از یبرداربهره
 اثیر  در نوارهیا  ایین  پارگی احتمال آن، درست راهبری و سیستم نوع
 از نییز  مسیئله  ایین . اسیت  باال بسیار ،تحملقابل فشار از بیشتر فشار
( 3) شکل. باشد دتوانمی تیپ با هازراعت آبیاری محدودکننده عوامل
 را سیسیتم  در اضیافی  فشیار  اثر در تیپ نوار دیدگیآسیب از اینمونه
 .دهدمی نشان

 
 ,Burt) اضافی فشار اثر در تیپ هاینوار دیدگیآسیب -3 شکل

2008) 

 آبییاری  یهیا سامانه همه بالقوه مشکالت از هاگسیلنده گرفتگی
 ایین . نیسیتند  ثنیمست قاعده این از نیز تیپ نوارهای و است موضعی
 بنیدی تقسیم بیولوژیکی و شیمیایی فیزیکی، دسته سه به هاگرفتگی
 صیورت بیه  تییپ  نوارهیای  که حالتی در فیزیکی گرفتگی. گردندمی

 بسییار  والیگیل  نفیوذ  ییا  و ریشه ورود اثر در شوند، نصب زیرزمینی
 تییپ  هایخروجی داخل به ریشه نفوذ تشخیص برای. است محتمل
 و شیکنندگی  گیاهیان  ریشیه . شیود  شکافته هم از تیپ خروجی باید
 نوارهیای  در هیا گرفتگیی  این شودمی سبب را تیپ لوله پذیریآسیب
 آبییاری  در بیولوژیکی گرفتگی. هستند پیشگیری غیرقابل تقریباً تیپ
 جهیت  به شود، استفاده کشت یدوره 2 در که زمانی مخصوصاً تیپ
 رشید  دلییل  به آوری،معج حین در آن نکردن خشک و شستشو عدم
 بسییار  زمسیتان  فصل طی انبار در شدهآوریجمع نوارهای در جلبک
 آبیی  منیابع  شدن کم به توجه با نیز شیمیایی گرفتگی. است محتمل
 و اسیت  محتمل تیپ نوارهای در ،کیفی هم و کمی ازنظر هم کشور
 شیکل . نمایید  تشدید را مشکل این تواندمی رسدمیبه نظر  آینده در
 .دهدمی نشان را تیپ نوارهای در گرفتگی مختلف انواع( 1)
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(Burt, 2008) تیپ نوارهای در گرفتگی مختلف انواع -4 شکل

 کیه  هیا زراعیت  بیرای  تییپ  آبیاری مشکالت ترینعمده از یکی
 ایین  در. اسیت  خیاک  شوری افزایش نگرفته، قرار موردتوجه تاکنون
 در هیا نمیک  تجمع باعث شودنمی تأمین آبشویی نیاز ازآنجاکه روش
 شیور  هیای آب با آبیاری در مسئله این. شودمی خاک سطحی یالیه
 منیابع  شیدت به( دارد وقوع احتمال کشور نقاط اکثر در که ایمسئله)

 .زندمی صدمه زیستمحیط به و کرده تهدید را خاک
 آبیاری که مناطقی در هاآبخوان آسیب و کشت زیر سط  توسعه
 نیز شدهتبدیل موضعی آبیاری ترکلی طوربه یا تیپ آبیاری به سطحی
 دلییل  بیه  هیا دشیت  از بسیاری در. است روش این مشکالت از یکی

 همیراه  موضعی آبیاری توسعه راهبردی، برنامه اجرای عدم یا نداشتن
 مسیئله  ایین  واضی   مثیال ) اسیت  بیوده  کشیت  زیر سط  افزایش با

 هیای آب از جلیوگیری  بیه  منجیر  یین ا و( باشید میی  شمالی خراسان
 آب سفره از شده پمپاژ آب تمام زیرا است شده هاآبخوان به برگشتی
 تبیدیل  سیاسیت  و یبرنامیه  اگر. شودمی تبخیر اتمسفر به زیرزمینی
 بیا  همراه ،پربازده آبیاری هایسامانه به بازده کم آبیاری هایسیستم

 بیشیتر  هادشت ریپذیآسیب و آب فعلی بحران نباشد مصر  کاهش
 .شد خواهد

 آبیاری فصل از بعد تیپ نوارهای مشکالتب: 
 به تاکنون که آبیاری روش این مشکالت اعظم و نوظهور بخش

 .است آبیاری فصل از بعد مسائل نشده، پرداخته آن

 اثر در زیستمحیط به واردشده پالستیک ضایعات میزان

 تیپ آبیاری
 مییزان  خاک، بافت نوع به توجه با یکدیگر، از تیپ نوارهای یفاصله
 برای همپوشانی درصد میزان به توجه با نیز و تیپ هایگسیلنده دبی

 روش بیا  که غالب هایزراعت برای. شودمی تعیین موردنظر گیاهان
 یفاصیله  خیاک،  بافیت  نیوع  سیه  به توجه با و شوندمی آبیاری تیپ

 بیا . باشید  ییر متغ متیر سانتی 133 تا 23 از است ممکن تیپ نوارهای
 زراعیت  هکتیار  هیر  بیرای  الزم تیپ نوار میزان فاصله، این به توجه

 .است شده آورده( 1) جدول در محاسبات نتیجه و شد محاسبه
 

 در هر هکتار برای فاصله نوارهای مختلف شدهمصرفمیزان نوار تیپ  -1جدول 

 (cmفاصله نوارهای تیپ ) 23 33 13 53 03 03 33 13 133

13333 11111  (mمیزان نوار تیپ مصرفی ) 53333 33333 25333 23333 10000 11230 12533 

 تییپ  نیوار  مییزان  اسیت  مشاهدهقابل 1 جدول در که طورهمان
 کهییازآنجا. است متغیر کیلومتر 53 تا 13 از هکتار هر برای مصرفی
 در هیا زراعیت  اغلب برای تیپ آبیاری هایطرح اکثر در که ایفاصله

 اسیت،  متیر سیانتی  13 برابیر  گیرندمی نظر در خاک بافت نواعا همه
 هکتیار  ییک  آبییاری  بیرای  طورمعمیول بیه  که داشت اظهار توانیم

 در. اسیت  نییاز  تییپ  نیوار  کیلیومتر  25 تییپ،  آبیاری روش با زراعت
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 این درصد 13 فصل، هر در که شود فرض اگر حالت نیترنانهیبخوش 
 زمیین  در کیه  تییپ  میزان سال 13 از بعد بماند باقی زمین در نوارها
 53 بیه  عیدد  ایین  سیال  23 از بعید  و کیلومتر 25 برابر ماندمی باقی

 بیا  و زراعیی  عملیات اثر در که شود فرض اگر حال. رسدمی کیلومتر
 از بعید  شوند تبدیل متریسانتی 53 هایتکه به نوارها این زمان گذر
 هکتیار  هیر  در سال 23 از بعد و قطعه 53333 هکتار هر در سال 13

 از آمیده دستبه آمار اساس بر. شودمی رها پالستیک قطعه 133333
 ،جیان یآذربا هایاستان در 1311 سال در صنایع و وخاکآب معاونت
 و گییالن  لرسیتان،  بویراحمید،  و کهکیلوییه  همیدان،  قزوین، زنجان،
 میابقی  بیرای  و اجرانشیده  دولتیی  یهزینیه  بیا  سیستم این مازندران
 .است( 0) و( 0) ،(5) هایشکل مطابق کشور هایناستا

 

 
 کمتر) 1334 سال در تیپ آبیاری پوشش تحت سطح -5 شکل

 (هکتار 111 مساوی

 

 
 تا 111) 1334 سال در تیپ آبیاری پوشش تحت سطح -6 شکل

 (هکتار 1111

 

 
 

 از بیشتر) 1334 سال در تیپ آبیاری پوشش تحت سطح -7 شکل

 (هکتار 1111

 

 اراضیی  بیشترین که شودمی مالحظه باال نمودارهای به هتوج با
 واقیع ( کرمیان  جنیوب ) کرمیان  اسیتان  در تیپ آبیاری پوشش تحت
 از کیه  کشیور  در تییپ  آبییاری  پوشیش  تحیت  سیط   مییزان . است

 23500 بیا  برابیر  1311 سیال  در انید، کرده استفاده دولتی تسهیالت
(. صینایع  و وخیاک آب معاونت از اخذشده آمار اساس بر) است هکتار
 طیور بیه  زراعیت  هکتیار  هر آبیاری برای مصرفی تیپ نوار میزان اگر

 بیا  رهاشیده  تییپ  نوار میزان شود، گرفته نظر در متر 25333 متوسط
 سیاالنه  شیوند،  رهیا  زمین در هالوله این درصد 13 فقط اینکه فرض
 فیرض  با. شودمی رها اراضی سط  در تیپ لوله کیلومتر 5/511125

 ایین  باشیند  متیری  5/3 قطعات متوسط طوربه رهاشده قطعات اینکه
 اراضیی  روییه بیی  افزایش رویکرد به توجه با. شد خواهد برابر دو رقم
 تولیید  در کشیاورزی  سیهم  کشیور،  در هیا دسیتگاه  این پوشش تحت

 تیپ نوارهای عمر یچرخه. بود خواهد زیاد بسیار پالستیکی ضایعات
 .است شدهداده نشان( 3) شکل در
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 تیپ نوارهای عمر چرخه -8 شکل

 

 ایین  مشیکالت  تییپ،  نوارهای عمر یچرخه فلوچارت اساس بر
 آوریجمیع  مشیکالت  دودسته به توانمی را فصل از خارج در نوارها
-دسیته  مزرعیه  در تیپ نوارهای رهاسازی مشکالت و تیپ نوارهای

 .نمود بندی

 تیپ آوریجمع مشکالت
 در سیسیتم  این اجرای روش، این سنگین هایهزینه به توجه با
 زراعیی  دوره سیه  برای حداقل که بود خواهد صرفهبهمقرون صورتی

 در الزم فنیی  نکیات  شیود می توصیه بنابراین؛ گیرد قرار مورداستفاده
 ازجملیه  زراعی فصل پایان در هالوله نگهداری و آوریجمع خصوص
 از قبیل  بیاد  کمپرسیور  با هاآن کردنخشک و هالوله داخل آب تخلیه

 نیور  از دور هیا آن نگهداری و کشیدگی ایجاد بدون هالوله آوریجمع
 .گردد رعایت آفتاب
 حیالتی  نظیر) وسیع سط  در تیپ وارهاین آوریجمع صورت در
 نوارهای که حالتی هر در ،(گرددمی انجام تیپ با هازراعت آبیاری که
-آسییب ( زیرسیطحی  چیه  و سیطحی  چه) باشند شده کاربردهبه تیپ

 در شیده استفاده هاینوار در طولی یپارگ) تیپ نوارهای جدی دیدگی
 بیاز  اثیر  در دیدگیآسیب نیز و آوریجمع زمان در نوارها یتاشدگ اثر

-اجتناب( بعد آبیاری فصل در قبل فصل در شده جمع نوارهای کردن

 متعاقبیاً  و نوارهیا  این شدن بالاستفاده سبب مسئله این و است ناپذیر
 هیا سیسیتم  ایین  بابیت  کیه  زیادی نسبتاً هایهزینه دادن هدر سبب
 .شودمی است، شده صر 

 تحمییل  باعیث  آبییاری  فصیل  پایان در تیپ نوارهای آوریجمع
 Barreras, 2000; Burt and) کیارگری  اضیافه  هیای هزینیه  شدن

Styles, 1999 )اساس بر. شودمی نگهداری اضافی هایهزینه نیز و 
 تیپ نواری آبیاری هایطرح از نگارنده توسط آمدهعملبه بازدیدهای

 اصیوالً  کیه  شیده حاصیل  نتیجیه  ایین  کشیور،  مختلف هایاستان در
 ایین  و دهندنمی انجام نوارها این آوریجمع جهت اقدامی کشاورزان
 .شودمی رها مزرعه سط  در عمالً نوارها

 مزرعه در تیپ رهاسازی مشکالت

 سیط   در تییپ  نوارهیای  ازیرهاس ،ذکرشده مشکالت بر عالوه
 زیسیت محییط  بیر  پالستیک ضایعات مستقیم اثرات متعاقباً و مزرعه
 در نوارهیا  که حالتی در. است نوارها این مشکالت ترینجدی از یکی
 یییا و آفتیاب  اشیعه  اثیر  در مرورزمیان بیه  شیوند،  رهیا  مزرعیه  سیط  
 ضییایعات بییه تبییدیل و شییده قطعییهقطعییه کشییاورزی آالتنیماشیی

 شیکل . گردنید یم( مترسانتی 13 متوسط) کوچک ابعاد در پالستیکی
-می نشان را زهرابوئین در تیپ نوارهای پسماندهای از اینمونه( 1)

 .دهد
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مزرعه سطح در تیپ نوارهای پراکنش و شدن قطعهقطعه -3 شکل

 راه شیوند می جابجا یراحتبه عوامل سایر یا و باد اثر در مواد این
 و کننید یمی  پییدا  آبی منابع حتی و مناطق سایر به ورود برای را خود

 گسترده ابعاد با آالینده یک به متمرکز و یانقطه منبع یک از آلودگی
 و بیزرگ  آن نیامطلوب  عواقیب  ابعیاد  و شیود می تبدیل غیرمتمرکز و

 اتییلن پلی هایپالستیک که اندداده نشان هاگزارش. شودمی تربزرگ
 ذرات خیوردن  اثیر  در شیدن  خفه نظیر دریایی حیوانات رب سوء اثرات
 دارد پالسیتیکی  هیای زبالیه  در شیدن  گرفتیار  یا و پالستیکی شناور

(Rutkowska et al., 2002 .)سیاالنه  شدهانجام مطالعات اساس بر 
 اشیتباه  ییا  و پالسیتیکی  میواد  در افتیادن  گییر  علت به آبزی هزاران
 گوارشیی  سیستم در پالستیک وجود. میرندمی غذا با مواد این گرفتن
 و شیده  هیا بافیت  جیذب  مواد این که شودمی باعث مختلف، جانوران
 پالسیتیک  خوردن عبارتی به یا شود هورمونی اختالالت ایجاد سبب
 وارد تیدرنها که کرده هاآن بدن وارد را سم مختلف موجودات توسط
 (.Mato, 2001شود )می انسان غذایی یچرخه

 توسیط  هیا دام بیر  اتییلن پلی هایپالستیک سوء تاثرا همچنین
 Mohammed and) اسییت شییدهگییزارش برخییی از محققییین 

Muhammad, 2007) .جادشیده یا محیطیی زیسیت  خطرات دیگر از 
 آب و خیاک  منابع آلودگی به توانمی اتیلنپلی هایپالستیک توسط
 اسیت،  تجزییه  غیرقابیل  یمیاده  ییک  اتیلنپلی ازآنجاکه. نمود اشاره
 باقی نخوردهدست صورتبه وخاکآب منابع در زیادی هایسال برای
 Sharma and)دهید  میی  کیاهش  را خاک یتهویه میزان و ماندمی

Kanwar, 2007) بیدی  تیأثیرات  محصیول  عملکرد بر مسئله این و 
 .گرددمی آتی هایسال در عملکرد کاهش سبب و دارد

 پراکنییدگی کییه اسییت اخاللییی اییین، نییامطلوب اثییرات از یکییی
 بصیری  آلودگی ایجاد زیستمحیط زیبایی در اتیلنپلی هایپالستیک

 از را مناظر پالستیک پراکندگی. کندمی ایجاد منطقه توریسم بر اثر و
 .دهدمی کاهش را گردشگری جمعیت شدتبه و برده بین

 منبیع  ییک  کیه  خیام  نفیت  از که هستند اتیلنپلی تیپ نوارهای
 بییش  طبیعیت  در لنیاتیپل انحطاط برای. ودشمی تولید است محدود

 زبالیه  اتییلن پلی هایپالستیک سوزاندن. است الزم زمان سال 53 از
 محقیق  نتیجیه  این. است رایج عمل یک توسعهدرحال کشورهای در
 اکسیید دی نظییر  مضر سموم تولید مواد، این سوزاندن که است شده
 Sharma and) کنید  تهدید را هوا کیفیت تواندمی که کندمی کربن

Kanwar, 2007) گیردد میی  جهیانی  گرمیایش  بیه  منجیر  نهایتیاً  و 
(Mostafa, 2010). آالینیده  توسیط  منتشرشده سمی مواد از برخی-

 هیا آالینیده  ایین  جزو نیز اتیلنپلی هایپالستیک که پایدار آلی های
 Hati and) هسیتند  خطرنیاک  هیای دیوکسیین  شیوند، می محسوب

Dimari, 2000). 
 اتیلنیپلی مواد یا پالستیک محصوالت انواع از استفاده سفانهمتأ

 فراتیر  بسییار  جهیانی  اسیتاندارد  حد از و است رایج بسیار ما کشور در
 در. اسیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییت
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 مالحظیه قابل پالستیک هایزباله تولید در کشاورزی سهم میان این 
 بیرای  و وسییع  سیط   در تییپ  آبییاری  سیسیتم  گسیترش  با و است
 توسیط  تولیدشیده  پالسیتیکی  ضیایعات  مییزان  مختلف، هایزراعت
 بیه  منجیر  مسیئله  این. یافت خواهد بیشتری شدت کشاورزی بخش
. است شده کشاورزی اراضی در پالستیکی یزباله زیادی مقادیر تولید
 کییه شییده سییبب حاصییله ضییایعات مییدیریت سیسییتم وجییود عییدم

 عمیده  تهدیید  ییک  بیه  تبیدیل  (PEP) اتییلن پلیی  هیای پالسیتیک 
 ;Olufayo and Omotosho, 2007) شییوند یطیییمحزیسییت

Olanrewaju and Ilemobade, 2009). 
 در اسیتفاده،  از پیس  پالسیتیکی  میواد  اکثر همانند تیپ نوارهای

-گوشه در و شدهآوریجمع زارعین توسط است ممکن حالت، بهترین

 و بیشیتر  تییپ  نوارهای هرسال حالت این در. شوند دفن زمین از ای
 موجیود  وضیعیت  بیا  زبالیه  دفن. شوندمی زیستحیطم وارد بیشتری

 ییک . اسیت  پسیماندها  این دفع برای روش ترینمعمول و ترینرایج
 آوریجمیع  را تییپ  زارعیین  اسیت  ممکین  که است این دیگر حالت
 تولید کار این نتیجه که بسوزانند را آن مزرعه از ایگوشه در و نموده
 .است گازی هایآالینده

 انسان سالمتبه توانندمی مختلفی هایراه از پالستیکی ضایعات
 فلوچیارت  انتهیای  در که اصلی راه دو. برسانند آسیب زیستمحیط و

 و طبیعیت  در نوارهیا  کردن رها) شده آورده تیپ نوارهای عمر چرخه
 لیذا . شیود میی  هیا آن شیمیایی مواد انتشار به منجر ،(نوارها سوزاندن
. شیوند  مدیریت ممکن یشیوه نبهتری به ضایعات این که است الزم
 خطیرات  ازنظیر  اتیلنیی پلی پسماندهای مدیریت هایگزینه بندیرتبه

 و منشخوش) است( 2) جدول صورتبه انسان سالمتی برای سمیت
 .(1311، آقاپناه

 خطرات سمیت برای سالمتی انسان ازنظراتیلنی های مدیریت پسماندهای پلیگزینه یبندرتبه-2جدول 

 نوع پسماند بازیافت سماند سوزی با قابلیت استحصال انرژیپ دفن

 اتیلنپلی +++ ++ +

 ترین گزینه+++ بهترین گزینه، ++ گزینه بینابین و + نامناسب

 

 پیشنهادات و گیرینتیجه
 آبییاری  برای کشور در تیپ آبیاری مشکالت و مسائل ترینمهم
 اکثیر  آشنایی عدم: مودن بندیجمع زیر صورتبه توانمی را هازراعت
 هزینیه  بیودن  بیاال  تییپ،  طراحیی  بیا  مشیاور  مهندسین هایشرکت
 هکتیار  هیر  ازای بیه  تومیان  میلیون 15 الی 13) اولیه گذاریسرمایه
 سیورا   شیدن،  جوییده  ،هازراعت پایین اقتصادی وریبهره و( زراعت
 روبیاه  موش، مثل موذی حیوانات توسط تیپ نوارهای پارگی و شدن
 عملییات  طیی  تییپ  نوارهای دیدن صدمه باالی احتمال گان،پرند و

 از نوارهیا  این شدن جابجا ،...( و وجین شکنی،سله ،پاشیسم) داشت
 شیدن  گیرم  اثر در نوارها پارگی و دیدن صدمه باد، توسط زمین بستر
 اثیر  در تییپ  نوار دیواره در سورا  ایجاد شب، در شدن سرد و روز در

 پالسیتیک  زییر  کشیت  کیه  مواردی در یعدس اثر از ناشی سوختگی
 برخیی  پیایین  کیفییت  دلییل  بیه  هانوار پارگی احتمال شود،می انجام

 نوارهیا  هیای گسییلنده  گرفتگیی  کم، فشار تحمل ،تولیدشده نوارهای
 تییپ  نوارهیای  جدی دیدگیآسیب ،(بیولوژیکی و شیمیایی فیزیکی،)
 اثیر  در دییدگی آسیب نیز و آوریجمع زمان در نوارها شدگی تا اثر در
 فصیل  بیرای  اسیتفاده  و قبیل  فصل در شده جمع نوارهای کردن باز

 نیز و آوریجمع جهت کارگری اضافه هایهزینه تحمیل بعد، آبیاری

 فصیل  پاییان  در تییپ  نوارهای یآورجمع برای نگهداری هایهزینه
 فیرض  بیا  ،روش ایین  بیا  آبیاری اثر در خاک شوری افزایش آبیاری،
-سیانتی  13 برابر هازراعت آبیاری در تیپ نوارهای یفاصله متوسط

 25 برابیر  زراعیت  هکتیار  هیر  در شیده مصیر   تییپ  نوار میزان متر،
 هیر  در کیه  شیود  فرض اگر حالت نیترنانهیبخوش در. است کیلومتر
 میزان سال 13 از بعد بماند باقی زمین در نوارها این درصد 13 فصل،
 این سال 23 از بعد و کیلومتر 25 ربراب ماندمی باقی زمین در که تیپ
 عملییات  اثیر  در که شود فرض اگر حال. رسدمی کیلومتر 53 به عدد
 تبیدیل  متیری سانتی 53 هایتکه به نوارها این زمان گذر با و زراعی
 در سال 23 از بعد و قطعه 53333 هکتار هر در سال 13 از بعد شوند
 که شودمی مالحظه. شودمی رها پالستیک قطعه 133333 هکتار هر
 ضیایعات  تولیید  در کشیاورزی  سیهم  رونید  ایین  یادامیه  صورت در

 بیر  اتییلن پلیی  هایپالستیک اثرات. بود خواهد زیاد بسیار پالستیکی
 سیایر  ییا  و باد اثر در اتیلنپلی هایتکه جابجایی شامل زیستمحیط
 ییک  بیه  متمرکیز  و اینقطیه  منبیع  ییک  از آلودگی تبدیل و عوامل
 اثرات تصاعدی شیوع جهیدرنت و غیرمتمرکز و گسترده ابعاد با آالینده
 شیناور  ذرات خیوردن  اثر در دریایی حیوانات شدن خفه آن، نامطلوب

 و پالسیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییتیکی
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 هورمیونی  اخیتالالت  ایجاد و پالستیکی هایزباله در شدن گرفتار یا 
 هیای پالسیتیک  اثیر  انسان، غذایی یچرخه به ورود نهایتاً و هاآن در
 از بیش) باال ماندگاری و آب و خاک منابع آلودگی ها،دام بر اتیلنپلی
 و بَصَیری  آلیودگی  ایجیاد  خیاک،  یتهوییه  مییزان  کاهش ،(سال 53

-دیوکسین ،کربن دیاکسید نظیر مضر سموم ایجاد توریست، کاهش

 و هیوا  کیفییت  تهدید و تیپ نوارهای سوزاندن اثر در خطرناک های
 .است جهانی ایشگرم تشدید به کمک نهایتاً
 الخصیوص علیی  تییپ  آبییاری  مشیکالت  و مسیائل  با رابطه در
. نمیود  مطیرح  توانمی را مختلفی پیشنهادات زیست خطرات کاهش
 جامعیه  هیای بخش تمام که باشد این تواندمی گام ترینمهم و اولین
 سیازمان  آن رأس در و مربوطیه  هیای سازمان ،سیاست گذران از اعم
 مشیاور  مهندسین هایشرکت دانشگاهیان، ها،استان کشاورزی جهاد
-آگیاه  جهیت  در اساسیی  هایگام و داده هم دستبهدست زارعین و

 در تفکیر . بردارند نوظهور یپدیده این محیطیزیست اثرات از سازی
 بیرای  اساسیی  راهبیردی  محلیی،  اقیدام  و( جهانی سط ) ملی سط 
 وضیع  از ترکیبیی . اسیت  مسیئله  ایین  محیطیزیست خطرات کاهش
 و هیا رسیانه  طریق از زارعین محیطیزیست آگاهی افزایش و قوانین
 توجه با. است مشکلی چنین برای حلراه بهترین ترویجی هایبرنامه
 بیرای  عیببی آبیاری روش وجود عدم و کشور آبی منابع وضعیت به

 دوسیتدار  کیه  جدیید  میواد  از نوارهیا  ایین  که شودمی توصیه کشور،
 یسیازنده  هیای شیرکت  از دولیت  و شیوند  هیهت هستند زیستمحیط
 حماییت  کننید می استفاده ریپذبیتخرستیز مواد از که تیپ نوارهای
 از بییش  در تییپ  نوارهیای  از اسیتفاده  صورت در کهییازآنجا. نماید
 ممکن موارد این در که ایعدیده مشکالت لیبه دل زراعی فصلیک
 توانید میی  ریپیذ بیتخرستیز تیپ نوارهای از استفاده دهد، ر  است
 میوادی  معنی به ریپذبیتخرستیز واژه. است مناسبی بسیار یگزینه
 واحیدهای  زییر  بیه  زنیده  موجودات فعالیت توسط یسادگبه که است
 پیشینهاد . نماننید  بیاقی  محییط  در بنابراین و شدههیتجز خود سازنده
 نظیر  در و تییپ  نوارهای ضایعات تحویل به کشاورزان ترغیب بعدی
 بالعکس و ضایعات این تحویل ازای در هاآن برای تسهیالتی رفتنگ
 زیسیت محییط  آلودگی باعث که زارعینی برای جریمه گرفتن نظر در
 .گردندمی شیوه این به

 

 

 

 

 

 

 راجعم
 مصیر   کیارایی  و عملکیرد  بررسی. 1333. ، مخلیلی ؛ وج احمدآلی،
 ایپشته جوی و( تیپ) نواری ایقطره آبیاری هایسیستم در آب
 و آبییاری . ایدانیه  ذرت در ردیفیه  دو و ییک  کشیت  وضعیت در

 .03-01(: 2) 3. ایران زهکشی
 مقیادیر  اثرات بررسی. 1315. ح جعفری، و ،.م دلبری، ،.پ افراسیاب،
 آبییاری  روش در کاشیت  آراییش  و بوتیه  تیراکم  آبیاری، مختلف
 آب مصیر   کیارایی  و عملکرد اجزاء عملکرد، بر نواری ایقطره
 10 اییران،  وخیاک آب تحقیقات. غرب آباداسالم در ایدانه ذرت
(1:)011-031. 
. آب منابع بر پالستیک تأثیرات. 1311. ب آقاپناه، و ،.ب منش،خوش

 نگهداشییت در کییاربردی پژوهشییهای ملییی همییایش اولییین
 .طبیعی منابع و آب ،زیستمحیط
 تاثیر. 1313. ج احمدآلی، و ،.ک انوری، ،.م تاجبخش، ،.س صمدوند،
 دو و ییک  کشیت  در نشیتی  و نواری ایقطره آبیاری هایسامانه
 علیوم  مجله. ایدانه ذرت آب مصر  کارایی و عملکرد بر ردیفه
 (:03)13.وخاکآب علوم طبیعی، منابع و کشاورزی فنون و
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Investigating the Challenges and Environmental Impacts of Drip Tape Irrigation 
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Abstract 

 
Usage of drip tape irrigation systems for cereal crops is one of the problems that is increasing in many parts of Iran.Too 

much Focus on the water shortage leads to some solutions like drip tape irrigation for ceral crops which may reduce the 

problem temporarily but by the time causes the adverse effects on the environment. In this reasearch the innate 

problems related to drip tape irrigation as well as the environmental impact of plastic wastes which is incorporated in 

the environment by this irrigation method were investigated by calculating the amount of plastic wastes. The results 

showed that if the current trend continue, the share of agriculture in plastic wastes production will be very high. 

Environmental impacts of polyethylene are transfer of polyethylene pieces by wind or other factors which turns the 

point-source to nonpoint-source pollution that results in a progressive spread of undesirable effects such as the death of 

marine animals or being trapped in plastic wastes, hormonal disorders, and finally incorporation in human food chain, 

effects on livestock, pollution of water and soil resources due to its resistance to degradation,  reduction in soil porosity, 

visual pollution and negative impact on tourism, production of harmful toxins such as carbon dioxide and hazardous 

dioxins due to burning the drip tapes and finally air pollution and global warming. If policymakers and water managers 

don’t consider these concerns, despite the waste of national capital by this irrigation method it will destroy national 

resources and will cause unstable operation of this irrigation system. 

 

Keywords: pollution, unsustainable operation, dioxin, plastic waste. 
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