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در  روش ها  اقتصادی ترین  از  حتت فشار  آبیاری  سیستم های 
زمان  در  کشاورزی  شیمیایی  مواد  سایر  و  کود  آب،  به کار بردن 
بهینه  مدیریت  جهت  اساسی  راه  یک  است.  مناسب  مقدار  و 
آبیاری حتت فشار، خودکارسازی با استفاده از دستگاه هواشناسی 
آبیاری  شبکه  طرح  موردی،  مطالعه  است.  اینترنتی  کشاورزی 
حتت فشار باغ مادری زیتون علی آباد منجیل با وسعت 105 هکتار 
اجنام  از  هدف  است.  گیالن  استان  در  واقع  رودبار  شهرستان  در 
این مطالعه بررسی تأثیر خودکارسازی آبیاری حتت فشار بر کاهش 
از  استفاده  با  که  داد  نشان  نتایج  می باشد.  آب  و  انرژی  در  مصرف 
خودکارسازی در آبیاری حتت فشار مقدار 21750 مترمکعب آب در 
وات  کیلو   52704 میزان  به  همچنین  کرد.  ذخیره  می توان  سال 
انرژی در سال کمتر استفاده شد که اگر هر کیلووات 120 تومان در 
نظر گرفته  شود حداقل 6324480 تومان در سال در هزینه برق 

صرفه جویی خواهد شد.
مصرف  کاهش  اتوماسیون،  فشار،  حتت  آبیاری  کلیدی:  واژه های 

انرژی و آب. 

Pressurized  irrigation  systems are most economical 
irrigation methods that uses sufficient amount of water, 
fertilizers and other agricultural chemicals at proper time. 
Automation with using agricultural weather devices is 
an essential way for optimal management of pressurized 
irrigation. In this paper the pressurized irrigation network 
for Ali Abad native olive garden with area of 105 hectare in 
Rudbar, Gilan Province is studied. The purpose of the study 
is to assess the effect of pressurized irrigation systems on 
reducing the consumption of energy and water. The results 
show using pressurized irrigation systems save 21,750 cubic 
meters of water per year and the energy consumption will 
decrease 52,704 kilowatt per year. If each kilowatt costs 
120 Touman, this sums up to an annual 6,324,480 Touman 
saving in energy costs. 
Keywords: automation, pressure irrigation, utilization 
management.
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مقدمه

با وجود محدودیت منابع آب، جهان باید راه حلی برای تولید بیشتر 
آب  تاریخ  به  نگاهی  کند.  پیدا  در دسترس  آب  مقدار  با  محصوالت 
روش های  اخیر  سال های  در  که  می دهد  نشان  جهان  در  آبیاری  و 
متعددی در زمینه آبیاری ابداع شده است. یکی از روش هایی که به 
آبیاری  روش  است،  گسترش  به  رو  مختلف  کشورهای  در  سرعت 
بردن  به کار  برای  راه   ها  مؤثرترین  از  یکی  روش  این  است.  میکرو 
آبیاری   2006 سال  از  است.  محصول  بیشتر  تولید  و  آب  حداقل 
میکرو با خودکارسازی کامل اجرا شده است به طوری  که کشاورز 
می تواند عملیات آبیاری را از طریق پایش و از راه دور کنترل کند. در 
ایران 1 میلیون هکتار از 8/5 میلیون هکتار زمین های حتت آبیاری 
به سیستم های آبیاری حتت فشار مجهز شده است که 50 درصد آن 

.)2011 ،Valizadeh( سیستم آبیاری میکرو است
از  فشار،  حتت  آبیاری  سامانه های  روی  شده  اجنام  بررسی های  با 
مورد  اهداف  به  نسبت  سامانه  این  کارآیی  کاهش  اصلی  عوامل 
انتظار، عدم مدیریت و بهره برداری صحیح از این سیستم ها است. 
آبیاری  نیاز  اندازه  به  باید  گیاه  بهینه  آبیاری  یک  در  مثال  عنوان  به 
شود، اما اینکه کشاورز متوجه شود که چه مقدار و چه هنگام گیاه 
به  یابی  عیب  و  موقع  به  آبیاری  چون  مسائلی  دارد،  آبیاری  به  نیاز 
 .)1386 همکاران،  و  است  )اسروش  سؤال  مورد  همواره  هنگام 
سیستم های  بهره برداری  خصوص  در  کشاورزان  از  بسیاری  هنوز 
به  توجه  بدون  و  نداشته  کافی  اطالعات  فشار  حتت  آبیاری 
می منایند.  بهره برداری  به  اقدام  طراح،  بهره برداری  دستورالعمل 
مدیریت  با  همراه  فشار  حتت  آبیاری  سیستم های  خودکارسازی 
مناسب سبب سهولت در بهره برداری شده و کارآیی مصرف آب را 

افزایش می دهد  )قناتیان و همکاران،  1386(. 
برای  آبیاری  زمینه  در  پیشرفته  کشورهای  در  حاضر  حال  در   
پاسخگویی به این سؤاالت به ارتقاء سامانه های آبیاری حتت فشار 
آورده اند.  روی  خودکارسازی  سطح  به  مکانیزاسیون  سطح  از 
کلیه  بر  متمرکز  نرم افزاری  مدیریت  یک  واقع  در  خودکارسازی 
فرآیندهای یک سیستم به طور دائمی )شبانه روزی( است که حتت 
نظارت و کنترل یک واحد مرکزی پردازشگر پیاده سازی می شود. 
طراحی و اجرا با بهره برداری صحیح به نتیجه رسیده و طرح موفق 
شیرآالت  تنها  نه  آبیاری  در  )اتوماتیک(  خودکار  سامانه  می شود. 
یک  کامل  و  جامع  کنترل  می تواند  بلکه  می کند،  بسته  یا  باز  را 
فیلترها،  شستشوی  کود،  تزریق  کارکرد  )همانند  را  آبیاری  سامانه 
سامانه های  در  دهد.  اجنام  خودکار  صورت  به  نیز  پمپ(  کارکرد 
فشار  جریان،  )دبی  مزرعه  مستقیم  داده های  پیشرفته،  خودکار 

آب، سرعت باد، رطوبت خاک( جمع آوری و ضبط می شوند. این 
به  می گیرد؛  قرار  برنامه ریز  اختیار  در  مناسبی  صورت  به  داده ها 
گونه ای که از آن ها بتوان برای برنامه ریزی آبیاری بعدی استفاده 
در  و  می شود  ارزیابی  گرفته  صورت  آبیاری  عملکرد  سپس  کرد. 
کرد  طراحی  را  انعطاف پذیری  آبیاری  برنامه  می توان  نیاز  صورت 

)Abbasi و همکاران، 2011(.
وجود  آبیاری  سامانه های  کردن  اتوماتیک  اجنام  برای  شیوه  دو 
 -2 ON-OFF دارد: 1- شیوه کنترل حلقه باز یا کنترل دو وضعیت
شیوه کنترل حلقه بسته. در شیوه کنترل حلقه باز، کنترل کننده ها بر 
اساس اطالعات از پیش تعریف شده، بدون هیچ گونه پس خوردی 
قرار  گروه  این  در  کنترلی  ساده  سیستم های  اغلب  می کنند.  عمل 
دارند. کاربر زمان شروع به کار، زمان امتام کار، وقفه ها و دوره آبیاری 
را تنظیم می کند. در این روش مقدار مناسب استفاده از آب کنترل 
بنابراین  است.  زمان  آبیاری  عملیات  در  اصلی  فاکتور  منی شود. 
استفاده  متناوب  آبیاری  شیوه های  از  باز  حلقه  کنترل  شیوه های 
می کنند )ربیعی زاده، 1386(. در شیوه کنترل حلقه بسته، کنترل 
پس خوردی  و  شده  تعریف  پیش  از  اطالعات  از  ترکیبی  اساس  بر 
از فاکتور های کنترل شده می باشد. این نوع کنترل کننده ها دارای 
پس خوردی از اطالعات ضروری برای تعیین مقدار آب مورد نیاز 
آبیاری است. چندین پارامتر وجود دارد که می تواند روی مقدار آب 
ثابت  پارامترها  این  از  برخی  بگذارد.  تأثیر  آبیاری  در  استفاده  مورد 
هستند و جزء خصوصیات کشاورزی می باشند. مانند نوع گیاهان، 
نوع خاک، پوشش برگ و مرحله رشد. برخی دیگر از پارامترها تغییر 
پارامترها  این  شوند.  اندازه گیری  آبیاری  طول  در  باید  و  می کنند 
تابش،  شدت  هوا،  رطوبت  دما،  مانند  فیزیکی  خصوصیات  جزء 
رطوبت خاک و... می باشند. بنابراین وقتی این شرایط تغییر کند، 
 Mirinejad( می مناید  تغییر  نیز  آبیاری  در  استفاده  مورد  آب  مقدار 
حلقه  کنترل  از  فازی  منطق  کنترل  سیستم   .)2008 همکاران،  و 
در  جدیدی  اطالعات  پیوسته  طور  به  و  می کند  استفاده  بسته 
تغییر  سیستم  وسیله  به  که  خاک  رطوبت  مانند  پارامتر هایی  مورد 
می کنند، به کنترل کننده منتقل می کند. بر اساس اندازه گیری های 
مانند  شده  تعریف  پیش  از  اطالعات  و  حس گرها  توسط  شده  اجنام 
باز  چقدر  آب  شیر  که  می گیرد  تصمیم  کنترل کننده  و...  گیاه  نوع 
روش  از   Scada سیستم   .)1386 همکاران،  و  )جوادی کیا  شود 
عملیاتی  کنترل  و  پایش  امکان  و  می کند  تبعیت  بسته  حلقه  کنترل 
می دهد.  اپراتور  به  را  گرفته اند  قرار  دست  دور  سایت های  در  که 
پرسنل  مکرر  بازرسی  نیاز  حذف  با   Scada سیستم  خوب  طراحی 
می شود  هزینه  و  وقت  در  زیادی  صرفه جویی  باعث  سایت ها  از 
  1)ICA( اتوماسیون مرکزی هوشمند .)بهزاد و همکاران، 1386(
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عالوه بر استفاده از روش کنترل حلقه بسته در یک مرحله جلوتر از 
 ICA اینترنت و فرمان مرکزی نیز استفاده می کند. قسمت مرکزی
شامل داده های ورودی برای سنسورها و داده های خروجی برای 
اتصال  طریق  از  می باشد.  الکتریکی  شیرهای  و  کنترل کننده ها 
جهان  جای  هر  از  می توان  مزرعه  ایستگاه  هر  به  منظم  اینترنت 
داد  اجنام  را  آبیاری  عملیات،  همه  کردن  خودکار  و  کردن  هدایت  با 
)ولی زاده و همکاران، 1388(. برای مصرف واقعی آب در گیاهان 
شود  بهینه  آبیاری  راندمان  تا  است  نیاز  مورد  دقیقی  تنظیم  یک 
هماهنگی  یک  دقیق  آبیاری   .)2010 همکاران،  و   casadesus(
اطالعات،  پایش  و  قرائت  و  آبیاری  پیشرفته  مدیریت  بین  واحد 
مدل سازی و کنترل می باشد. شاید این چنین تصور شود که منظور 
همیشه  تعریف  این  است.  تکنولوژی  کاربرد  دقیق،  آبیاری  از 
تکنولوژی های  از  ترکیبی  دقیق  آبیاری  چه  اگر  نیست.  صادق 
دقیق  آبیاری  است.  اطالع رسانی  و  خودکارسازی  شامل  پیشرفته 
در  محصول  عملکرد  کردن  بهینه  برای  راهبردی  سیستم  یک 
قالب جمع آوری و بررسی سیستماتیک اطالعات مربوط به گیاه و 
مزرعه و کاربرد آن ها توسط تکنولوژی های به کار گرفته شده است 
)بنیز جتهیز، 1390(.  جهان در زمینه طراحی و ساخت جتهیزات و 
آبیاری دقیق و محاسبه نیاز دقیق  ابزار های دقیق الکترونیکی در 
زمینه  این  در  را  تکنولوژی  آخرین  است  توانسته  آب،  به  گیاهان 
اینترنتی  کشاورزی  هواشناسی  دستگاه  کند.  معرفی  همگان  به 
دست  در  نیز  ایران  در  کشاورزی  پروژه های  برخی  در  اکنون  که 

بهره برداری است، می تواند اطالعات دقیق اقلیمی مورد استفاده 
و  باد  سرعت  رطوبت،  حرارت،  درجه  شامل  آبی  نیاز  برآورد  در 
تشعشع را در بازه زمانی کوتاه ثبت کند. این اطالعات می تواند در 
کارت  سیم  یک  توسط  همزمان  طور  به  یا  و  شده  ذخیره  ایستگاه 
برآورد  و  محاسبه  جهت  شرکت  مرکزی  سایت  به  اینترنتی  شبکه 
گردد.  ارسال  مربوطه  نرم افزارهای  کمک  به  مزرعه  گیاه  آبی  نیاز 
عالوه بر این، دستگاه قادر است با به کار گیری حسگرهای مختلف 
نسبت به پایش رطوبت خاک، تنش آبی گیاه، برآورد دقیق تر زمان 
آبیاری در مزرعه اقدام کند. قابلیت دیگر این دستگاه با به کارگیری 
احتمال  بیماری ها،  و  آفات  خصوص  در  هشدار  حسگرها،  دیگر 
سرمازدگی و پایش شوری، اسیدیته خاک، ثبت جهت باد منطقه و 

میزان بارندگی است.
بررسی های مطالعاتی در سطح مزرعه و باغات در ایران، حاکی از 
آن است که در مقایسه با به کارگیری آمار بلند مدت هواشناسی در 
مقایسه  در  می تواند  دستگاه  این  گیاهان،  آبیاری  و  آبی  نیاز  برآورد 
با نوع زراعت یا باغ تا 50 درصد، در درست مصرف کردن آب مفید 

واقع شود )علی زاده و همکاران، 1389(. 
کشاورزی  هواشناسی  دستگاه  داده های  روی  بر  یکسال  مدت  به 
از  و  است  شده  اجنام  حتقیقات  منجیل  آباد  علی  باغ  اینترنتی 
آن  شرح  به  که  است  قرارگرفته  بررسی  مورد  مختلف  جنبه های 

پرداخته خواهد شد.

مواد و روش ها

از  یکی  رودبار  شهرستان  توابع  از  مطالعه  مورد  منطقه 
جغرافیایی  محدوده  در  که  می باشد  گیالن  استان  شهرستان های 
بین 36 درجه عرض شمالی و 48 درجه طول شرقی قرار دارد. از 
نظر توپو گرافی، اراضی150 هکتاری باغ مادری زیتون علی آباد با 
شیب یک طرفه حدود 10 تا 15 درصد در جهت شمال به جنوب در 
علی آباد  مادری  باغ  است.  گرفته  قرار  سفیدرود  سد  دریاچه  ساحل 
شده  باغ  به  تبدیل  آن  هکتار   105 که  هکتار   150 کلی  مساحت  به 
باغ  است.  شده  داده  قرار  توسعه  برنامه  در  نیز  آن  اراضی  بقیه  و 
علی آباد با هدف جمع آوری ارقام برتر دنیا و بررسی عملکرد ارقام 
تاکنون  و  شده  احداث  علی آباد  منطقه  اقلیمی  شرایط  در  مختلف 
از  خارجی  و  داخلی  رقم   51 از  درخت  اصله   1120 تعداد  آن  در 
آمریکایی  فرانسوی،  یونانی،  ایتالیایی،  اسپانیایی،  واریته های 
 30 و   7×7 تراکم  با  باغ  از  هکتار   75 است.  شده  کشت  سوری  و 

هکتار آن با تراکم 4×2/5 کشت شده است. با توجه به تراکم کشت 
7×7 هیدرومدول 0/3 لیتر بر ثانیه در هکتار که برای باغات زیتون 
در نظر گرفته می شود، مناسب است. ولی در تراکم کشت 4×2/5 

هیدرو مدول 1/4 لیتر بر ثانیه در هکتار به دست می آید.  
سازمان جهاد کشاورزی استان گیالن با احیای اراضی صد و پنجاه 
منطقه ای  مهم  هدف  چندین  رودبار  شهرستان  علی آباد  هکتاری 
همچنین  می مناید.  دنبال  زیتون  خصوصًا  کشاورزی  توسعه  در  را 
منونه  باغ  احداث  شیوه  جدیدترین  اجرای  با  تا  است  آن  بر  تالش 
جهت  در  مؤثری  گام  منطقه،  توسعه  محور  عنوان  به  پیشرفته  و 

فقرزدایی و شکوفایی اقتصادی این منطقه محروم بردارد. 
در این باغ از سیستم آبیاری قطره ای استفاده شده است. سیستم 
شده  مستقر  آب  ذخیره  استخر  حاشیه  در  قطره ای  آبیاری  مرکزی 
است. آب از طریق پمپ مرکزی پس از عبور از فیلترهای مختلف 
وارد دو رشته لوله اصلی شده و در دو مست شمال و جنوب اراضی 
منشعب می شوند. این لوله های اصلی توسط لوله های فرعی وارد 
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نتایج و بحث

بر  آبیاری  چون  ما  کشور  در  که  است  ضروری  نکته  این  به  توجه 
اساس آمار بلند مدت هواشناسی صورت می-گیرد، نیاز آبی گیاه به 
طور دقیق محاسبه منی شود. در نتیجه کل سیستم یا کمتر از حد نیاز 
آب مصرف می کند که در این صورت گیاه دچار صدمه می شود و یا 
بیشتر از حد نیاز آب مصرف کرده و باعث هرزآب می شود )علیزاده 
نیاز  قطره ای  آبیاری  خودکار  سیستم  در  اما   .)1389 همکاران،  و 
آبی گیاه، روزانه و به  طور دقیق و علمی محاسبه شده و در اختیار 
میزان  اینترنتی  کشاورزی  هواشناسی  دستگاه  می گیرد.  قرار  آن 
تبخیر تعرق روزانه را بر اساس پارامتر های هواشناسی )دما، میزان 
تابش خالص خورشیدی، سرعت وزش باد، رطوبت هوا، ارتفاع از 

سطح دریا، عرض جغرافیایی و...( به طور دقیق محاسبه می کند و 
از این نظر تنها مقدار آب مورد نیاز گیاه در اختیار آن قرار گرفته و به 

مصرف گیاه می رسد. 
مدت  دراز  میانگین  اساس  بر  باغ  این  قطره ای  آبیاری  طراحی 
داده های اقلیمی اجنام شده است. بر این اساس دور آبیاری 4 روز، 
ساعت آبیاری 8 ساعت در روز و تعداد قطره چکان 4 عدد برای هر 
درخت است و آب توسط هر قطره چکان با دبی 4 لیتر بر ساعت به 
گیاه می رسد. همانطور که در جدول )1( دیده می شود اگر گیاه با دور 
آبیاری 4 روز، بدون توجه به تبخیر تعرق روزانه آبیاری شود، بیش 
آبیاری  راندمان  عمقی  نفوذ  طریق  از  تلفات  با  و  شده  اجنام  آبیاری 

کاهش پیدا خواهد کرد.

تعرق  تبخیر  که  زمانی  در  روز   4 آبیاری  دور  همان  با   )2( جدول  در 
گیاه  پای  به  کافی  آب  و  شده  اجنام  آبیاری  کم  بوده  بیشتر  روزانه 
منی رسد. در ستون بیالن آب که با کادر قرمز مشخص شده است، 
آن هنگامی که مقادیر آب به صفر نزدیک شده، باید آبیاری دوباره 
می شود،  مشاهده   )2( و   )1( جداول  در  که  همانطور  گیرد.  اجنام 

پایین  بسیار  یا  و   )1 )جدول  باال  بسیار  یا  ریشه  پای  در  آب  مقادیر 
)جدول 2( بوده است که باعث تلفات آب شده و حتی نیاز آبی گیاه را 
تأمین منی کند. در شکل )1( ناهمگونی آب داده شده با نیاز آبی گیاه 

به طور واضح قابل مشاهده است.

جدول 1- مقادیر بیش آبیاری با دور آبیاری 4 روز

حلقه،  صورت  به  سپس  و  می شوند  زیتون  باغات  12 گانه  قطعات 
 4 دارای  حلقه  هر  می مناید.  آبیاری  آنرا  و  پیچیده  درخت  هر  دور 
قطره چکان با دبی 4 لیتر بر ساعت می باشد و با دور آبیاری 4 روز 

 4 دارای  باغ  این  می گیرد.  اجنام  آبیاری  روز  در  ساعت   8 مدت  به 
شیفت آبیاری بوده که در هر روز یک شیفت آبیاری اجنام می شود.



69

جدول 2-مقادیر کم آبیاری با دور آبیاری 4 روز

شکل 1-منحنی مقایسه باالنس آب با  Kc گیاه زیتون در باغ علی آباد

تأثیر خودکارسازی دستگاه هواشناسی کشاورزی اینترنتی بر 
مصرف آب

با این دستگاه متامی پارامتر های هواشناسی کشاورزی اندازه گیری 
دارای  دستگاه  این  می شود.  ارسال  داده ها  پایگاه  یک  به  و  شده 
شارژ  جهت  خورشیدی  پانل  به  و  بوده  شارژ  قابل  باطری  عدد  یک 
مجهز می باشد؛ به همین دلیل به هیچگونه شارژ خارجی و یا برق 
اطالعات  اینترنتی  کشاورزی  هواشناسی  دستگاه  ندارد.  نیازی 
جمع آوری شده را هر دو ساعت به سایت ارسال می کند. با اتصال به 
اینترنت و وارد شدن به سایت مورد نظر و دادن رمز عبور که همراه 
فرم  به  اطالعات  روز  به  دیدن  می شود،  داده  خریدار  به  دستگاه 
جدول، منحنی و گزارش فراهم می گردد. همانطور که در منحنی 

و گزارش های قبل دیده شد اگر آبیاری طبق روال همیشگی اجنام 
وجود   رغم  علی  نشود،  توجهی  گیاه  روزانه  تعرق  تبخیر  به  و  گیرد 
آبیاری بسیار پایین خواهد بود و  آبیاری قطره ای راندمان  سیستم 

نیاز آبی گیاه در روزهای پیک تأمین خنواهد شد. 
طبق  آبیاری  دور  آبیاری،  پیک  ماه های  در  که  است  الزم  بنابراین 
جدول مدیریت آبیاری سایت کاهش یابد و آب به موقع و به اندازه 
به پای گیاه رسانده شود. گاهی ممکن است هر دو روز نیاز به آبیاری 
باشد و گاهی نیز هر سه روز و در مواقعی که تبخیر تعرق پایین است 
هر شش روز نیاز به آبیاری مجدد باشد. جدول )3( مواقعی را نشان 
می دهد که تبخیر تعرق گیاه پایین است و دور آبیاری به شش روز و 

یا حتی بیشتر نیز می رسد. 
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جدول 3-مقادیر آبیاری دقیق مطابق تبخیر تعرق روزانه گیاه

جدول 4-مقادیر آبیاری دقیق مطابق تبخیر تعرق روزانه گیاه

جدول 5- مقدار آب مورد نیاز به متر مکعب در روز برای کل زمین حتت پوشش

جدول )4(مواقعی را نشان می دهد که تبخیر تعرق گیاه باال بوده و دور آبیاری به 2روز کاهش پیدا می کند.

آبیاری درختان زیتون در باغ مادری علی آباد در ده ماه از سال اجنام 
می شود که حداقل شش ماه آن در زمانی است که دور آبیاری بیشتر 
از دورآبیاری 4 روز خواهد بود. با اینکه مواقع زیادی پیش می آید 
که دور آبیاری از شش روز بیشتر می شود ولی به طور متوسط دور 

لیتر   4 چکان  قطره  هر  دبی  می گیریم.  نظر  در  را  روز  شش  آبیاری 
اجنام  آبیاری  شیفت   4 در  آبیاری  روز  در  ساعت   8 و  بوده  ساعت  بر 
می شود. طبق جداول )5( و )6( محاسبات برای مقادیر ذخیره آب 

اجنام شده است.

مقدار آب مورد نیاز 

)m3/day(

تعداد قطره چکان

 هر درخت

تعداد درختان )m3( تراکم کشت )ha(مساحت زمین

1960 4 15306 7×7 75

3840 4 30000 4×2/5 30
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نتیجه گیری

تنها  نه   iMetos اینترنتی  کشاورزی  هواشناسی  دستگاه  کاربرد 
کارآیی مصرف آب را افزایش می دهد بلکه با صرفه جویی در مصرف 
انرژی، کود و نیروی کارگری افزایش کارآیی اقتصادی کشاورزی 
را به همراه خواهد داشت. به امید اینکه بتوان با به کارگیری بهینه 
در  و  شده  خریداری  کشور  استان های  بیشتر  در  که  دستگاه  این 

حال استفاده است، در پروژه های آبیاری و به خصوص پروژه های 
آبیاری  نوین  روش های  پایدار  توسعه  به  نسبت  فشار  حتت  آبیاری 
که  شد  یادآور  باید  البته  منود.  اقدام  کشور  خاک  و  آب  منابع  حفظ  و 
اصولی  و  دقیق  طور  به  آبیاری  روش های  خودکارسازی  بدون 
اینکه  علت  به  کرد.  استفاده  دستگاه  این  داده های  از  منی توان 
آبیاری  دستگاه  این  برنامه  طبق  که  است  خارج  کارگر  حوصله  از 
از  بتوان  تا  بوده  حتمی  دستگاه  خودکارسازی  لزوم  بنابراین  مناید. 

حجم آب ذخیره شده 

)m3( در شش ماه

حجم آب با دور آبیاری 

6 روز در مدت شش 

)m3( ماه

حجم آب با دور آبیاری 

4 روز در مدت شش 

)m3( ماه

مقدار متوسط آب 

مورد نیاز برای هر 

)m3/day(شیفت

مقدار کل آب مورد 

)m3/day(نیاز

21750 43500 65250 1450 5800

جدول 6-حجم آب ذخیره شده در مدت شش ماه از فصل آبیاری

تأثیر خودکار سازی دستگاه هواشناسی کشاورزی اینترنتی بر 
مصرف انرژی

روال  طبق  و  دستگاه  داده های  به  توجه  بدون  که  حاضر  حال  در 
کار  حال  در  روزه  همه  پمپاژ  ایستگاه  می شود،  اجنام  آبیاری  گذشته 
که  است  بهره برداری  حال  در  باغ  این  در  پمپاژ  ایستگاه  دو  است. 
توان مصرفی آن 122 کیلووات در ساعت است و آب را از دو حلقه 
مکعب  متر   2000 و  مکعب  متر   600 ظرفیت  با  استخرهای  به  چاه 

منتقل می کند. 
شده،  خودکارسازی  اینترنتی  کشاورزی  هواشناسی  دستگاه  اگر 
آب  حجم   )6( جدول  طبق  شود،  دخیل  آبیاری  در  آن  داده های 
که  بود  خواهد  الزم  پس  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  کمتری 
ایستگاه پمپاژ آب کمتری را پمپاژ کند. در 10 ماه از سال که آبیاری 
 50 حدود  و  بوده  روشن  روزه  همه  پمپاژ  ایستگاه  می شود  اجنام 
حجم  گرفته  اجنام  محاسبات  طبق  می کند.  پمپاژ  را  ثانیه  در  لیتر 

آب پمپاژ شده در 10 ماه 1296000 متر مکعب است. در حالیکه با 
روزه  همه  ماه   10 طول  در  نیست  نیاز  دیگر  دستگاه  خودکارسازی 
آبیاری  دور  روز  شش  حداقل  گرفنت  نظر  در  با  باشد.  روشن  پمپ 
در شش ماه می توان 3 روز در ماه پمپ را خاموش کرد. لذا حداقل 
حدود 18 روز پمپ خاموش خواهد بود که اگر از نظر اقتصادی مورد 
بررسی قرار گیرد، در 18 روز که پمپ 24 ساعت روشن بوده است، 
را  کیلووات  هر  اگر  است.  کیلووات   52704 معادل  برق  مصرف 
در  سال  در  تومان   6324480 حداقل  بگیریم  نظر  در  تومان   120
مصرف برق صرفه جویی خواهد شد. البته جهت مصرف بهینه از 

انرژی و آب الزم است تغییراتی در باغ اجنام شود.
داشنت  شاداب،  و  سالم  باغ  یک  ایجاد  برای  مؤثر  فاکتور  شک  بی 
عوارض  مطابق  شده،  محاسبه  صحیح،  آبیاری  سیستم  یک 
اراضی و شرایط آب و خاک و معیارهای علمی پذیرفته شده با لوازم 
و ابزارهای استاندارد و نوین آبیاری که صرفه اقتصادی نیز در آن 

حلاظ شده، است. 

با توجه به محاسبات باال حجم آب قابل توجهی در صورت استفاده 
عالوه  می تواند  مقدار  این  که  می شود  ذخیره  دستگاه  داده های  از 
نیز  کشور  آب  منابع  ذخیره  در  آبیاری  پیک  روزهای  در  استفاده  بر 
کمک شایانی مناید. از طرفی برای کاهش تبخیر از سطح خاک به 
و  می باشد  شبانه  آبیاری  به  نیاز  هوا  بودن  گرم  اندازه  از  بیش  دلیل 
کارگر  دست  از  شرایطی  چنین  در  آبیاری  که  است  کافی  دالیل  این 
دستگاه  خودکارسازی  با  دارد.  خودکارسازی  به  نیاز  و  بوده  خارج 

باغ  در  آبیاری  شیفت   4 می توان  اینترنتی  کشاورزی  هواشناسی 
علی آباد را در روزهای پیک آبیاری در دو شب متوالی از ساعت 5 
غروب تا 9 صبح روز بعد احنام داد که در هر شب دو شیفت آبیاری 
تابستان  مرداد  و  تیر  ماه  دو  در  پیک  روزهای  البته  می شود.  اجنام 
که  آبیاری  دور  به  توجه  با  می توان  روز ها  بقیه  در  و  افتاده  اتفاق 
یک  شب  هر  در  و  کرده  آبیاری  به  شروع  می کند  تعیین  دستگاه 

شیفت آبیاری اجنام داد.
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داده های آن بهینه استفاده منود
درصد(   95 )حدود  آبیاری  راندمان  باالترین  با  قطره ای  آبیاری 
منودارهای  به  توجه  با  زیرا  دارد.  راندمان  دوباره  بررسی  به  نیاز 
است.پس  نیفتاده  اتفاق  نظر  مورد  راندمان  همیشه  شده  دیده 

انرژی  ذخیره  و  آب  ذخیره  راندمان،  بردن  باال  جهت  است  الزم 
حتقیقات بیشتری اجنام گیرد تا راه حل به صرفه تر از پایش مداوم و 

خودکارسازی سیستم ها ارائه داد.

پی نوشت

 1- Intelligent Central Automation


