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 خالصه:

 پلیی  آبیاری های لوله از محفاظت برای روش چندين كشاورزی های طی تحقیقاتی بر روی زمین

 برایاز پرندگان مورد بررسی قرار گرفت  و در نهايت بهترين راه  ناشی های آسیب برابر در اتیلن

وروش های ديگر مورد بررسیی اگرچیه   . شد ورد آبر زمین در ها لوله دفن  ها آسیب از جلوگیری

 به مشكل اين برای اقتصادی راه حل يك عنوان به كه شد مشخص اما، آسیب ها را كاهش داد

 .نیستند موثر كافی اندازه

 

  مقدمه:

ن سیسیت   كنند و اي كشاورزان از لوله های آبیاری پلی اتیلن در مزارع و باغ هايشان استفاده می

می شوند و حتی قابلیت صرفه جويی در آب در طول يك روز كاری را  كنترلها به صورت خودكار 

دارند . روش های مختلفی برای آبیاری مانند روش های آب پاشی ، س  پاش و آبیاری قطیری بیا   

و مشكل كشاورزان اين بود كه پرندگان باعث بوجود انواع مختلف لوازم جانبی استفاده می شوند 

 به علت تخريب لوله های آبیاری پلی اتیلن می شدند.آمدن آسیب جدی اقتصادی 

يكی سیستمی كه در آن قطره عمدتاً از دو نوع مختلف از سیست  های قطره ای استفاده می شود 

چكان ها درون خطوط لوله وارد شده اند و ديگری سیستمی كه قطره چكیان هیای كوچیك بیه     

 صل شده اند .مت سوراخ هايی كه در طول خطوط لوله ايجاد شده اند 

 همه سیست  های آبیاری مذكور برای همیشه بر روی زمین نصب می شدند . 



 

 

پرندگان لوله های پالستیكی همه سیست  های آبیاری فوق را با ايجاد حفره های متعدد بیا قطیر   

ند آنها با اين دمیلیمتر و معموال به شكل دايره كامل تخريب كرده و آسیب می رسان 10تا  2حدود 

باعث كاهش فشار آب در لوله های آسییب ديده می شدند در نتیجه میزان آب دريافت شیده  كار 

توسط گیاهان كاهش يافته و بنابراين باعث كاهش رشد گیاه می شیدند و همننیین كشیاورزان    

 مجبور به صرفه هزينه و زمان زيادی برای تعمیر يا تعويض لوله های آسیب ديده می شدند .

حفیره بیود و ايین مییزان      3تا  5/1متوسط میزان روزانه ايجاد حفره در لوله ها به ازای هر پرنده 

 .ماهانه و بین سال های مختلف تغییر می كرد 

 :كنترل پرندگان مضر و محافظت فزيكی لوله ها 

كنتیرل  كشاورزان برای حل اين مشكل راه حل های زيادی را به كار گرفتنید. بیه عنیوان م یال     

ندگان توسط س  خطرناک در نظر گرفته شد و صید پرندگان با استفاده از تلیه میوش خسیته    پر

كننده بود و همیشه موفقیت آمیز نبود . و به دلیل اين عیب ها بررسی روش هیای پیشیگیری از   

 .زيكی لوله ها ارزشمند تر واقع شد یآسیب توسط حفاظت ف

 روش ها :

توسط پرنیدگان در لولیه هیای آبییاری در زمیین هیای       طی تحقیقی تعداد حفرهای ايجاد شده 

آزمايشی توسط كشاورزان حین تعمیر لوله های آبیاری ثبت شد و انیواع مختلیف محصیوالت و    

 روش های آبیاری در زمینه های كشاورزی مورد مطالعه قرار گرفت .

 

 

 



 

 

 دفن لوله ها در زمین :  

زمین برای محافظت آنها از آسیب پرنیدگان  زمین های كشاورزی كه در آنها روش دفن لوله ها در 

در هفت زمین كشاورزی لوله هیای آبییاری    .مورد مطالعه قرار گرفت از سراسر كشور انتخاب شد

به اين صورت كه در بعضی از زمین ها لوله ها با يك چندين سانتی متر زير سطح خاک دفن شدند 

 يه خاک باالی لوله ها افزوده شد .اليه نازک خاک پوشانده شده اند يا سنگهای كوچكی به ال

 پوشش توسط ورق های پلی اتیلنی : 

میلیمتیر خیخامت    06/0سانتی متیر عیرو و    40خط لوله های آبیاری با ورق های پلی اتیلن كه 

داشتند ، پوشش داده شدند و اين پوشش دهی به صورت مرحله ای اجرا شید تیا زمانیكیه كیل     

 سیست  آبیاری پوشش داده شد .

 حفاظت توسط علف های هرز :

مزارع معموالً عاری از علف های هرز هستند و برای جلو گیری از رشد آن ها پیوسته از علف كش 

 ها استفاده می شود اما در اين تحقیق از اين كار جلوگیری بعمل آمد .

 20الیی   10ع علف های هرز در قسمت هايی از زمین كه از علف كش استفاده نشده بیود بیه   اارتف

 .سانتی متر می رسید در حالی كه در قسمت های ديگر زمین كامالً خالی از علف هرز بود 

 

 

 



 

 

 ماده دفع كننده :

RBNL  يك ماده دافع حشرات ، سفید رنگ و قابل اسپری هست كه تركیبی از دفن كننده های ،

استفاده از يك بیر  رنیگ را نییز دارد و همننیین ايین میايع       بويايی و چشايی است و قابلیت 

چسبندگی خوبی به سطح لوله های پلی اتیلن دارد . اين مطالعه در پنج زمین در سراسیر كشیور   

زمین ها ماده دافع با استفاده از بر  رنگ به لوله ها اعمال شد . و در زمینی تا از انجام شد در دو 

آبیاری اسپری شد در طرح يك زمین ديگر يك دستگاه توسط  به سیست  های RBNLديگر ماده 

اين دستگاه شیامل يیك    بر روی لوله ها مورد استفاده قرار گرفت . دافع میندل برای اعمال مواد

بود و اين روش بیه طیور قابیل    گالن مخزن استوانه ای با دو حفره گرد شده در خروجی های خود 

لوله ها را كاهش می داد . در حالیكه زمان مورد نییاز بیرای   ی زمان الزم برای اعمال دافع به توجه

متر بر ساعت بیود بیا اسیتفاده از دسیتگاه      30اعمال مواد دافع بر روی لوله ها توسط بر  رنگ 

 .دقیقه زمان برد  3تا  2متر لوله در مدت  30میندل همان 

 نتايج :

 دفن لوله ها در زمین :  

زمین كامالً متوقف شده است . در زمیین   7با اين روش مشخص شد سوراخ شدن لوله ها در تمام 

 و كوتیاهی از لولیه هیا شسیته بیود      هآب حاصل از آبیاری ، خاک را در بخش هايی  4و  3،  1های 

پرندگان بخش های بدون حفاظ را سوراخ كرده بودند و تا زمانیكه لوله هیا دوبیاره پوشیش داده    

 ن امر ادامه داشت .شدند اي

 پوشش توسط ورقه های پلی اتیلنی :

درصید از كیل   5/18آسییب بیه   ده شد،ی پوشانه اول زمانیكه لوله ها به طور جزئدر طی هشت ما

ارت در كل زمین زراعی كاهش يافت . در طول تابستان كار پوشش لوله ها با سیرعت بیشیتر   خس

همین حال پرنیدگان لولیه هیای پوشییده شیده را در      انجام شد تا زمانیكه كار به اتمام رسید در 

قسمت هايی كه ورق های پلی اتیلنی به لوله ها چسبیده بودند و شكل حلقیوی لولیه هیا را بیه     

 پرندگان نشان می دادند مورد آسیب قرار دادند .



 

 

اری پس از پايان مطالعه ورقه های پلی اتیلنی  توسط كشاورزان ناديده گرفته شدند . لوله های آبی

. كشاورزان ورقه های اً بی حفاظ قرار گرفتند یت های كشاورزان در مزارع مجددبه علت باد و فعال

 ظت از آن ها را بازنگرداند .اتیلنی را جايگزين نكردند و حفا پلی

 حفاظت توسط علف های هرز:

در در طی مطالعه انجام شده فقط دو سوراخ در بخش علف های هرز ثبیت گرديید در صیورتیكه    

 قسمت های فاقد علف هرز صدها سوراخ در لوله های بی حفاظ شمارش شدند .

 ماده دفن كننده :

بر روی لوله ها متوقف شد و مجدداً بعید از چنید هفتیه     RBNLايجاد حفر بالفاصله بعد از اعمال 

بسیار جالب توجه بود و در طیول دوره  دوباره شروع شد در طول دوره اول درصد كاهش خسارت 

 را سوراخ می كردند . RBNLپرندگان فقط لوله های دارای  دوم

 تشريح مطالب و نتیجه گیری كلی :

 در نهايت بهترين روش جلوگیری از سوراخ شدن لوله های آبیاری دفن آنها در زمین برآورد شد

 ساعتها بود مجبور كشاورز شده بودند، پوشانده خاک نازک اليه يك با لوله ها كه در زمین هايی

 مشغول

 .كند جلوگیری خسارت وقوع از و شده خاک بدون قسمتهای در خاک جايگزينی

 توسیط  آبییاری  تحیت  میشیدند، و  دفن )سانتیمتر 1- (2طور سطحی به لوله ها كه مواردی در

 داشتند ممكن بود بی حفاظ قرار بگیرند قرار  آبپاشی يا فشار تحت آبیاری

 .قطره ای رخ نمیدهد الزم به ذكر است كه اين پديده در آبیاری

 زمیین  در سیانتیمتر  5 از كمتر را آبیاری لوله های كه است اين به كشاورزان ما توصیه بنابراين

 .نكنند دفن

 اما بیشتر كشاورزان آن را ترجیح می دهندباال است، نسبتا روش اين اجرای هزينه



 

 

 میكردندروش های ديگر مورد بررسی مشكل را به صورت جزئی حل مشاهده شد كه 

 از درصید  10 تقريبیا ( ورقهیا  باالی قیمت علت به اتیلن پلی ورقه های با لوله ها پوشش روش

 .شد ناديده گرفته دائمی نگهداری و تعمیر به نیاز و )ها لوله قیمت

 رشید  خود زمین های  در را هرز علفهای نبودند مايل كشاورزان ودر روش علف های هرز، اك ر

 با( لوله خطوط امتداد در را هرز علفهای از نوارهای باريكی كشاورزان از كمی تعدا و فقط دهند

 خشك كردند. را آنها ها علف كش با و دادند رشد )سانتیمتر 30 -40 ارتفاع

را پرندگان  فعالیت فوری بود و عالرغ  اينكه توقف پايین نسبتا اثر دارای دافعRBNL با درمان

استفاده از آن دوباره پرندگان به لوله ها آسیب  از بعد ماه چند يا هفته چند طی در در پی داشت،

آسیب به لوله های دارای ماده دافع بیشتر بود و نكته مه  ديگر اين كه از لحاظ میزدند و در واقع 

 اقتصادی نیز مقروم به صرفه نبود

 آن كافی نبود. از استفاده توجیه برای كافی اندازه به  RBNLتوسط خسارت كاهش بنابراين

 توسط آبیاری جانبی لوازم آن در كه دائمی آبیاری های لوله سیستمهای برای ها لوله دفن روش

 سیسیتمهای  اك یر  ديگیر،  سیوی  از .است مناسب اند شده وصل خطوط لوله به كوتاه لوله يك

 .شوند واقع زمین باالی در بايد قطرهای

 ت بیت زمین در دفن با نمیتوانند متحرک آبیاری سیستمهاینكته قابل توجه ديگر اين است كه 

 اند، شده داده شرح باال در كه روشهای ديگر از يكی توسط بايد آبیاری سیستمهای اين شوند

 . شوند محافظت

 تقدير و تشكر:

                                                   بیییا سیییپا  فیییراوان از میییدير عامیییل محتیییرم شیییركت يیییزد پلیییی اتییییلن       

 كه ما را در انجام تحقیقات صورت گرفته ياری كردند. حق دوست جناب آقای مهند 

 و با تشكر از گروه كشاورزانی كه در انجام اين كار با ما همكاری های الزم را بعمل آوردند..



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


