
در  تنوع  ایجاد  و  کشاورزى  علم  افزون  روز  پیشرفت  با 
ماکرو،  هاى  کود  از  اعم  آب  در  محلول  کودهاى  تولید 
میکروالمنت ها و حتى کود هاى آلى جهت استفاده در 
با  پسته  باغداران  است  الزم  آبیارى،  نوین  هاى  سیستم 
نحوه استفاده از کود در یک سیستم آبیارى قطره اى و 
بابلر آشنا شوند. در این رابطه توجه به نکات زیر ضرورى 

مى باشد:
آبیارى  هاى  سیستم  مرکزى  کنترل  سیستم  در   .1 
قطره اى و بابلر، یک قسمت بنام مخزن کود وجود دارد 
که بسته به دبى سیستم و حجم آب قابل انتقال و سطح 
حجم  لیتر   5000 تا  لیتر   100 از  است  ممکن  مزرعه 

داشته باشد.
2. آب ورودى به این مخزن مى تواند از هر جایى وارد 
کود  و  آب  شامل  که  آن  از  خروجى  محلول  ولى  شود 
وارد  میکرونى  فیلترهاى  از  قبل  باید  باشد  مى  محلول 
سیستم شود تا با عبور از این فیلترها، ناخالصى هاى آن 
جدا شده و موجب مسدود شدن قطره چکان ها نگردد.

3. زمان تزریق کود به داخل سیستم نباید ابتدا و انتهاى 
ساعت  چند  که  است  وقتى  زمان  بهترین  باشد.  آبیارى 
محل  ابتداى  تا  خاك  عمق  تا  باشد  گذشته  آبیارى  از 
استقرار و گستردگى ریشه خیس شده باشد و کود در 
الیه هاى باالیى تخلیه نگردد. بهتراست حداقل دو ساعت 
قبل از انتهاى آبیارى مراحل تزریق کود به سیستم پایان 
یابد تا آب تمیز به داخل همه لوله ها رسیده و نازل ها 
نیز شسته شوند تا پس از آبیارى، رسوب ناشى از مواد 

معدنى یا  آلى در لوله ها به جا نماند.
4. میزان کود مصرفى باید بر اساس سطح تحت آبیارى 
شود.  توصیه  تغذیه  متخصصین  توسط  و  شیفت   یک 
مى توان مقدار کود توصیه شده براى یک شیفت آبیارى 
را در دو نوبت آبیارى تزریق نمود. با این روش میزان کود 
مصرفى در یک نوبت نصف شده و غلظت پایین مى آید. 
این عمل براى آبهاى شور مناسب تر است. بطور مثال 
کود هاى ازته که شورى باالترى دارند مى توانند در دو یا 

سه نوبت آبیارى با غلظت کمتر استفاده شوند.
5. الزاما نباید مقدار کود الزم یک شیفت را در یک تانکر 
محلول نموده و تزریق کرد بلکه مى توان این کار را در 

دو یا سه تانکر در مدت 3 تا 6 ساعت انجام داد.
6. استفاده همزمان از دو نوع کود یا بیشتر یعنى مخلوط 
باشد  نمى  صالح  به  مخزن  یک  در  کود  نوع  دو  کردن 
زیرا ممکن است ترکیب آنها موجب رسوب ناخواسته در 
سیستم گردد. مى توان دو نوع کود را جداگانه و با فاصله 
کود،  از  استفاده  از  قبل  است  الزم  نمود.  تزریق  زمانى 

راهنماى روى بسته بندى آن مطالعه شود. 
7. چون محلولهاى کود عموما اسیدى یا قلیایى بوده و 
خورندگى دارند لذا الزم است از تماس محلول با دست 

و صورت جلوگیرى نموده و اقدامات ایمنى الزم از جمله 
استفاده از ماسک و دستکش را رعایت کرد.

8. از استفاده همزمان اسید با کود باید پرهیز شود مگر 
در شرایط خاص که تولید کننده کود، آنرا مشخص کرده 

است.
یا  و  حل  قابل  غیر  کودهاى  از  استفاده  از  باید   .9 
شوند  مى  گذارى  رسوب  به  منجر  که  هایى  محلول 

خوددارى کرد.
سیستم  از  کود  تزریق  زمان  در  االمکان  10.حتى 
فیلتراسیون   (Back Wash) معکوس  شستشوى 
استفاده نشود زیرا آب برگشتى به داخل استخر حاوى 
کود محلول خواهد بود. باید توجه شود که آب برگشتى 

مسموم کننده براى دام و انسان مى باشد.

انواع سیستم هاى تزریق کود در آبیارى قطره اى 
و بابلر 

الف- سیستم مخزن کود فوالدى یا تحت فشار: در 

این نوع مخزن، ابتدا کود به میزان الزم به داخل مخزن 
ریخته شده و شیر ورودى که آب را به پایین مخزن زیر 
کودها منتقل مى کند باز شده تا آب مخزن را پر نماید. 
خروجى  شیر  و  شده  بسته  محکم  مخزن  درب  سپس 
وصل  دیسکى  فیلترهاى  ورودى  کلکتور  به  که   مخزن 
مى شود باز مى گردد. در این مرحله فشار داخل مخزن 
برابر فشار کارکرد سیستم خواهد شد یعنى مخزن حدود 
2 تا 4 اتمسفر فشار آب را باید تحمل کند. سپس براى 
آن  خروجى  از  بیشتر  مخزن  به  ورودى  آب  فشار  اینکه 
شود و اصطالحا آب به حرکت درآمده و کود را به هم 
بین  که  فلکه  شیر  یک  ببرد،  سیستم  داخل  به  و  زده 
ورودى و خروجى لوله هاى تانک کود و روى لوله اصلى 
وجود دارد کمى بسته مى شود تا فشار ابتدا بیشتر شود. 
با گذشت زمان، از غلظت کود در مخزن کاسته مى شود 
و محلول داخل مخزن کامال رقیق مى شود که پس از 
آن مى توان شیرهاى ورودى و خروجى مخزن را بسته و 
درب مخزن را باز کرده و آب داخل آنرا از پایین تخلیه 

 احمد یعقوبى 
کارشناس ارشد آبیارى و عضو انجمن پسته ایران

نحوه تزریق کود  و اسید در سیستم آبیارى قطره اى و بابلر

کود

مخزن کود فوالدى تحت فشار 

باغبانى

چگونگى کارکرد سیستم کود تحت فشار 
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ورود آب به داخل مخزن کود 

خروجى آب و کود محلول به سمت سیستم

به سمت فیلترهاى میکرونى 
و خروج از سیستم



کرد. در شکل زیر چگونگى گردش آب و مخزن کود 
تحت فشار نمایش داده شده است.

با  پالستیکى  یا  پلیمرى  کود  مخزن  سیستم  ب- 
مخزن  سیستم،  نوع  این  در  جداگانه:  تزریق  پمپ 
ترتیب  بدین  نیست  فشار  تحت  بصورت  کود  و  آب 
شیر  سپس  و  شده  خالى  مخزن  در  کود  ابتدا  که 
شود.  پر  آب  از  مخزن  تا  گردد  مى  باز  آب  ورودى 
کود  و  آب  محلول  تا  شده  روشن  همزن  پمپ  سپس 
کامال  و  زده  دور  مخزن  در  گردشى  سیکل  بصورت 
را  مخصوص  تزریق  پمپ  باید  سپس  شوند.  مخلوط 
و  بوده  استیل  جنس  از  و  مرکز  از  گریز  نوع  از  یا  که 
یا از نوع پیستونى و از جنس پلیمر مى باشد و فشار 
روشن  است  اصلى  سیستم  کرد  کار  فشار  از  بیش  آن 
کرده و با شیر  تنظیم، مقدار مورد نیاز تزریق تنظیم 
گردد. در این حالت با گذشت زمان، مخزن خالى مى 
بودن  تنظیم  قابل  سیستم،  نوع  این  مزایاى  از  شود. 
این  دیگر  مزیت  است.  کود  تزریق  بودن  یکنواخت  و 
سیستم آن است که بدلیل جنس  قسمتهاى مختلف 
بر  کود  محلول  استیل)،  یا  و  پالستیک  اتیلن،  (پلى 
روى آنها تاثیر خورندگى ندارد. در شکل باال چگونگى 

کارکرد این نوع سیستم نمایش داده شده است .
تزریق اسید در سیستم آبیارى قطره اى و بابلر

یکى دیگر از مزایاى سیستم آبیارى قطره اى و بابلر، 
پایین  هدف  با  آبیارى  آب  در  اسید  تزریق  امکان 
pH آب و حتى خاك مى باشد. عالوه بر آن  آوردن 
تغذیه  خاصیت  حتى  که  اسیدهایى  از  استفاده  امکان 
اسید  از  استفاده  مثال  بطور  دارد،  وجود  دارند  هم 

خاك.  فسفر  افزایش  براى  فسفریک 
از  بسیارى  کشور،  کارى  پسته  مناطق  در  کلى  بطور 

خاکها قلیایى بوده و یا در اثر استفاده مداوم از آبهایى 
با pH بیش از 7/5 و زهکشى نامناسب خاك، کم کم 
توسط  عناصر  جذب  و  شده  قلیایى  محیط   به  تبدیل 
براى  اسید  از  استفاده  لذا  شود  مى  کم  آنها  در  گیاه 

بهبود شرایط این نوع خاکها ضرورى است.

توجه  زیر  نکات  به  باید  اسید  از  استفاده  براى 
جدى کرد:

از  نباید   pH آب،  با  اسید  کردن  مخلوط  از  پس   .1
فلزى  قطعات  شدن  خورده  باعث  زیرا  شود  کمتر   5
 pH موجود در مسیر آب مى شود. در صورت نیاز به
کمتر، باید زمان اسیددهى کوتاه و حدود یک ساعت 

باشد.
یا  و  ها  لوله  در  رسوبات  شستشوى  براى  معموال   .2
ساعت  یک  مدت  به   3 حدود   pH از  چکانها  قطره 
شدن  خارج  براى  ها  لوله  انتهاى  و  شده  استفاده 
بدون  معمولى  آب  بالفاصله  و  شود  مى  باز  رسوبات 
با  آبهایى  از  چنانچه  شود.  مى  سیستم  وارد  اسید 
مى  استفاده  باال  کربنات  بى  با  یعنى  پایین  کیفیت 
شود حتما بایستى حداقل یک ماه یکبار تزریق اسید 

کوتاه مدت انجام گردد.
3. الزم است استفاده از اسید در ماههایى انجام شود 
از  استفاده  زیرا  باشد  مى  معتدل  یا  و  خنک  هوا  که 
اسید باعث حل شدن نمک هاى خاك شده و شورى 

خاك را افزایش مى دهد.
 براى شستشوى خاك مى توان در پاییز تزریق اسید 
داشت تا نمک ها را حل نموده و پس از آن با آبیارى 
پایان  تا  نیز  بهار  فصل  در  نمود.   آبشویى  غرقابى 
اردیبهشت ماه مى توان براى باال بردن جذب عناصر، 

تزریق اسید را ادامه داد.
کنترل  سیستم  داخل  به  اسید  ورود  است  بهتر   .4
فیلترها  از  بعد  حتى  یعنى  نقطه  آخرین  در  مرکزى، 

انجام شود تا با قطعات فلزى روبرو نشود.
بار   10 قوى  فشار  پلیمرى  هاى  لوله  از  است  الزم   .5
اسید   تزریق  مخصوص  تنظیم  قابل  پمپ  و  بیشتر  یا 
پلیمرى  اتوماتیک  طرفه  یک  شیر  و  شده  استفاده 
سیستم  روى   آب  به  اسید  ورود  نقطه  در  استیل  یا 
نصب شود تا از برگشت آب به داخل اسید جلوگیرى 

گردد.
اسید  مثال  شود  استفاده  خالص  اسید  از  بایستى   .6
سانتیمتر  بر  گرم   1,8 چگالى  با  غلیظ  سولفوریک 
در  خورندگى  شود  رقیق  اسید  که  صورتى  در  مکعب. 
بیشتر  آب  به  ورود  تا  پمپ  از  انتقال  مسیر  و  پمپ 
خواهد بود.  در صورت نیاز به رقیق کردن اسید باید 
اضافه  آب  زیاد  حجم  به  اسید  حتما  که  داشت  توجه 
خوددارى  اکیدا  اسید  ظرف  در  آب  ریختن  از  و  شود 
خطرناك  و  داشته  گرمازایى  واکنش  بسیار  زیرا  شود 

است.
7. استفاده از تجهیزات ایمنى مثل روپوش پالستیکى، 
دستکش مخصوص، عینک و ماسک الزامى است و در 
فاصله  اسید  مخزن  و  پمپ  از  باید  اسید  تزریق  زمان 
قطع  کلید  اضطرارى،  شرایط  براى  است  الزم  گرفت. 

کن برقى پمپ در خارج از محوطه نصب گردد.
8. تزریق اسید باید حداقل یک ساعت پس از شروع 
آبیارى  اتمام  از  قبل  ساعت  دو  و  شود  شروع  آبیارى 

به پایان برسد.
آن  تزریق  و  اسید  از  استفاده  باشید  داشته  توجه   .9
از  باید  اول  بار  براى  حتما  و  بوده  تخصصى  کار  یک 

کارشناس با تجربه در این زمینه استفاده شود.

نى
غبا

با

سیستم تزریق کود با پمپ تزریق و مخزن پالستیکى

مخزن کود 
پلیمرى یا پالستیکى

پمپ بنزین پمپ تزریق استیل یا 
پلیمیرى 

مسیر تزریق آب و 
کود محلول به سیستم

ورود کود به مخزن
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