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 پیشگفتار

 
جویی در مصرف آب آبیاری به منظور افزایش که برای تحقق سیاست صرفه ایاجرای ابعاد وسیع برنامه

بیاری تدوین گردیده آهای نوین وری آب از طریق به کارگیری سامانهعملکرد محصوالت کشاورزی و بهره

باشد. است، مستلزم رعایت اصول و ضوابطی است که بدون آنها دستیابی به اهداف این برنامه غیرممکن می

از طرف دیگر تدوین ضوابط و معیارهای مربوط به کاربرد اصولی این روشها باعث ایجاد وحدت کاری 

ستیابی به اهداف فوق را تضمین خواهد مشترک شده و التزام به رعایت ضوابط و معیارهای تهیه شده د

 نمود. 

های تدوین ضوابط و معیارهای فنی سامانه»طرح  26/7/76/ذ مورخ 562در این راستا برابر قرارداد شماره 

از سوی سازمان کشاورزی استان تهران به شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور ـ « نوین آبیاری

 های نوین آبیاری وقت به انجام رسید.ت اداره کل توسعه سامانهمطالعات البرز واگذار شد که تحت نظار

های تکنولوژی اقلیم و بروز سال و با توجه به شرایط جدید حاکم بر منابع آب، 15اکنون با گذشت بیش از 

مجری  ها را تحت شعاع قرار داده،اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی طرح نوین که ابعاد مختلف فنی،

ها را در دستور کارخود های نوین آبیاری بازنگری ضوابط و معیارهای فنی این سامانهامانهطرح توسعه س

 نموده است.  به مهندسین مشاور آب ورزان واگذار 6/6/97مورخ  5199/97/605قرارداد و طی قرار داد
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 مقدمه 1ـ1

گردد متنوعی استفاده می های نوین آبیاریسامانه گسترده وضع خاک و محصوالت، امروزه از با توجه به تنوع

ها، روش که هر روش دارای ویژگیهای خاص خود در آبیاری بوده، با در نظر گرفتن شرایط و محدودیت

 شود. مناسب انتخاب و در مزرعه نصب می

های ها و توانائیمل با روش آبیاری، جزئیات، محدودیتیکی از ملزومات کاربرد صحیح این روشها، آشنائی کا

های آن انتخاب درست صورت گیرد. به منظور باشد تا با در نظر گرفتن کلیه شرایط موجود و توانائیآن می

ریح شبه طور کامل ت های نوین آبیاریسامانهرسیدن به این هدف، سعی شده است که تمامی روشهای رایج 

 صیات هر کدام توضیح داده شود. گشته، اجزاء و خصو

گردد که آب توسط نیروی ثقل یا پمپ از طریق شبکه به روشهایی اطالق می های نوین آبیاریسامانه

ای، آبپاش )آبپاشهای ضربه هاکنندههای متصل به هم در مزرعه توزیع یافته و در نهایت از طریق توزیعلوله

 گیرد. ...( به طور یکنواخت در اختیار گیاه قرار میساز، قطره چکان و تفنگی، افشانه، حباب

 سامانه های نوین آبیاری عمده تشکیل دهنده بخشهای 2ـ1

 اند:از سه بخش عمده زیر تشکیل یافته های نوین آبیاریسامانههر یک از

 و تجهیزات کنترل مرکزی پمپ .1

 مجموعه خطوط لوله، اتصاالت و متعلقات .2

 هاتوزیع کننده .3

 پمپ 1ـ2ـ1

در صورتیکه نتوان فشار مورد نیاز در شبکه را از طریق نیروی ثقل و اختالف ارتفاع موجود بین منبع آب و 

 بینی پمپ در طرح ضروری است.سطح مزرعه تأمین نمود، پیش

. شودمیپمپها از نظر تنوع دارای انواع بسیار متفاوتی بوده که با توجه به نیازهای طرح، پمپ مناسب انتخاب 

های رفت و برگشتی و پمپهای گردشی در آبیاری کاربردی ندارند. جائی که بعضی از پمپها از قبیل پمپاز آن

تر های گریز از مرکز کاربرد آنها در آبیاری متداوللذا از ذکر مشخصات آنها خودداری نموده، ذیالا پمپ

 گردند:باشد تشریح میمی

برخورد با پروانه در حال چرخش، در اثر نیروی گریز از مرکز، در پمپهای گریز از مرکز، سیال بعد از ورود و 

شود. سرعت و فشار سیال تحت نیروی گریز از مرکز، افزایش یافته، قسمت زیادی از محیط پروانه خارج می

شود و باعث رانده شدن سیال به از این انرژی جنبشی سیال در برخورد با پوسته پمپ تبدیل به فشار می

باشند و به همین دلیل امروزه های فشاری مختلف میها و ارتفاعاین پمپها قادر به ایجاد آبدهیشود. جلو می

بندی های مختلفی تقسیمتوان از جنبههای گریز از مرکز را میاند. پمپکاربرد زیادی در آبیاری پیدا نموده

 نمود. 

 شوند:افشان تقسیم میاز نظر شکل پوسته، پمپهای گریز از مرکز به دو دسته حلزونی و 
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 پمپهای گریز از مرکز حلزونی 

در این نوع پمپها سیال در جهت محور پمپ وارد پروانه شده و در جهت شعاع پروانه )عبور بر محور( از آن 

گیرد. شکل شود و عمل تبدیل انرژی جنبشی به فشار، توسط شکل خاص پوسته انجام میخارج می

شود. پروانه این نوع پمپها از نوع بسته راندمان و کاهش تلفات انرژی میمارپیچی پوسته باعث افزایش 

گیرد. پوسته این پمپها بصورت یک طبقه بوده و باشد و در نتیجه عمل گریز از مرکز بطور کامل انجام میمی

در به باشند. پمپهای گریز از مرکز حلزونی به پمپهای شعاعی نیز معروف بوده و قااز نظر قیمت ارزان می

باشند. مدل این پمپها به صورت دو عدد مترمکعب در ساعت می 1800متر و آبدهی تا  95تا  5ایجاد فشار 

شود که عدد سمت راست قطر پروانه را به میلیمتر و عدد سمت چپ قطر دهانه رانش پمپ را مشخص می

و قطر دهانه رانش  325روانه ، قطر پ100ـ325دهد. بعنوان مثال در پمپ حلزونی مدل به میلیمتر نشان می

 (، پمپ گریز از مرکز حلزونی نشان داده شده است. 2-1باشد. در شکل )میلیمتر می 100

های گریز از مرکز حلزونی، یعنی ارتفاع آبدهی زیاد و آبدهی نسبتاا کم در راندمان این مشخصات پمپ

 ری تحت فشار کاربرد فراوانی پیدا کند.مناسب باعث شده است که این نوع پمپها در آبیاری و بویژه آبیا

( پمپ شناور نشان داده شده است. در مواقعی که منبع آب 4-1( پمپ فشار قوی و در شکل )3-1در شکل )

شود به این صورت که اگر امکان های شافت و غالفی استفاده میچاه باشد از الکتروپمپهای شناور و یا پمپ

اور و در صورتی که استفاده از موتور دیزل جهت نیروی محرکه اجتناب انتقال برق باشد از الکتروپمپ شن

گردد. در پمپهای شافت و غالفی پمپ درون چاه و نیروی ناپذیر باشد از پمپهای شافت و غالفی استفاده می

گردد. موتورهای گیرد و نیرو از طریق شافت به موتور پمپ وارد میمحرک )دیزل( در سطح زمین قرار می

ممکن است بصورت عمودی و یا بصورت افقی قرار گیرند که در حالت افقی برای تبدیل دوران افقی به  دیزل

( یک نمونه الکتروپمپ شناور نشان داده شده 4-1باشد. در شکل شماره )عمودی نیاز به جعبه دنده نیز می

مرکز حلزونی و در شکل  ( یک نمونه ایستگاه پمپاژ با پمپهای گریز از5-1است. همچنین در شکل شماره )

 ( یک دستگاه پمپ گریز از مرکز حلزونی به همراه الکترو موتور نشان داده شده است.1-6)

 تجهیزات بخش کنترل مرکزی 

برای اینکه سامانه آبیاری بتواند به طور صحیح کار کند، بایستی تعدادی وسایل جانبی را به مجموعه اضافه کرد، این 

دهند. بسته به نوع منبع آب به لحاظ کیفیت یا نوع را تشکیل می« سامانه کنترل مرکزی» ها دستگاهمجموعه وسایل و 

 اند از:کند. این لوازم جانبی عبارتهای مورد استفاده در کنترل مرکزی نیز تغییر میها، تعداد و نوع دستگاهخروجی

 خاموش شدن موتور، از برگشت آب به داخل شود تا در صورت شیر یک طرفه: باالفاصله بعد از پمپ نصب می

 پمپ جلوگیری کند.

 های شن یا سیکلون: در این دستگاه، در اثر چرخش آب در داخل آن و ایجاد نیروی گریز از مرکز، جدا کننده

 شوند.ذرات جامد و درشت و معلق آب از آن جدا می

 اد ذرات جامد ریز و مواد آلی از آب به کار بندی: برای جدا کردن مقادیر زیای و شن دانههای سنگریزهصافی

 رود.می
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 کنند.های مختلفی کود و سم را وارد جریان آب میها به روشهای تزریق کود و سم: این دستگاهدستگاه 

 رود.های توری یا دیسکی: برای جدا کردن ذرات شن ریز به کار میصافی 

 ها برای کنترل عملکرد سامانه و تجهیزات از فشارسنج گیری آب: برای کنترل میزان آب مصرفی،وسایل اندازه

تصفیه آب و از شیرهای کنترل جریان و فشار به منظور ثابت نگه داشتن فشار پایین دست )مستقل از نوسانات 

شود. در زیر در باالدست در شرایطی که فشار ورودی بیشتر از فشار تنظیمی تعریف شده است( استفاده می

 (1-1تجهیزات سامانه کنترل مرکزی آمده است)شکل  تصاویر مربوط به

 
 نمونه تجهیزات ایستگاه کنترل مرکزی 1-1شکل 

 مجموعه خطوط لوله  2ـ2ـ1

) محدودیت زیست ممکن است از جنس پلی اتیلن، آزبستآبیاری نوین  هایسامانههای مورد استفاده در لوله

با تحمل  هالوله( باشند. این GRPجی آر پی )، آلومینیوم، پی وی سی، فوالد، چدن و محیطی دارد(

 شود.فشارهای مختلف تولید شده و در هر طرح از لوله با تحمل فشار مورد نظر استفاده می

ها نیز متفاوت بوده که ممکن است به صورت رول و یا شاخه با طولهای مختلف تولید شوند. این طول لوله

هایی که در زیرزمین یر و یا روی زمین بکار گرفته شوند. لولهها ممکن است براساس شرایط طرح در زلوله

گیرند بایستی تحمل وزن خاک و بار متحرک روی آن را داشته و همچنین در برابر خوردگی و زنگ قرار می

ها، نحوه محاسبه بارهای وارده و طراحی خطوط زدن مقاوم باشند. برای اطالعات بیشتر در مورد انواع لوله

 مراجعه شود. « های نوین آبیاریسامانهطراحی خط لوله در»جلد پنجم تحت عنوان لوله به 

باشد. نحوه اتصال و ارتباط این اتصاالت و دیگر متعلقات مورد استفاده در خطوط لوله بسیار متنوع میانواع 

نی آنها در و مشخصات ف« های نوین آبیاریسامانه نقشه های تیپ اجرائی»اجزاء در جلد هشتم تحت عنوان 

 جلد پنجم به طول کامل آمده است. 
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 الکتروپمپ شناور 4-1شکل  پمپ گریز از مرکز حلزونی 2-1شکل 

 پمپ گریز از مرکز فشار قوی 3-1شکل 
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 ایستگاه پمپاژ با پمپهای گریز از مرکز حلزونی 5-1شکل 

دستگاه پمپ گریز از مرکز یک  6-1شکل 

 حلزونی همراه با الکترومتور
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 توزیع کننده ها 3ـ2ـ1

ای با یک افشانک، آبپاشهای های آب نظیر آبپاشهای ضربهکنندهاز انواع توزیع های نوین آبیاریسامانهدر

گردد. ها استفاده میدهها، حباب سازها و یا انواع گسیلنای با دو یا سه افشانک، آبپاشهای تفنگی، افشانهضربه

ها آن است که در فشار معین، حجم مشخصی از آب را در واحد زمان در سطح مورد وظیفه این توزیع کننده

 نظر به طور یکنواخت توزیع نمایند. 

ها با یکدیگر متفاوت بوده و بسته به قطر افشانک یا افشانکهایی که روی آن نصب فشار کارکرد توزیع کننده

شوند و یا ساختمان داخلی آنها، اندازه قطرات، دبی و قطر پاشش آنها در فشارهای مختلف متفاوت خواهد می

 بود. 

 انواع سامانه های نوین آبیاری 3ـ1

 :شوندمیبه دو گروه عمده تقسیم  های نوین آبیاریسامانه

 (Sprinkler Irrigationالف ـ آبیاری بارانی )

 ( Localized Irrigationب ـ آبیاری موضعی )

ارائه شده است. در فصلهای بعدی هر یک از روشهای  های نوین آبیاریانواع سامانه( 7-1در نمودار شکل )

 اند. تشریح شده



 آشنایی با سامانه های نوین آبیاری

 

1-9 

 
 
 

 سامانه های نوین آبیاری

 بارانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 موضعی

 کامالا متحرک

 نیمه متحرک

 ثابت با آبپاشهای متحرک

 کامالا ثابت

 کوچکشلنگی با قرقره 

 ارابه ای با آبپاش بزرگ

 کالسیک

 )غیرمکانیزه(

 

 

 

 

 
 مکانیزه

 آبفشان غلطان

 آبفشان قرقره ای

 آبفشان دوار

 آبفشان خطی

 قطره ای

 افشان )اسپری(

 ریزپاش )میکروجت(

 حبابی )بابلر(

 تراوا

 (Point Sourceنقطه ای )

 (Line Sourceخطی )

 نوین آبیاریتقسیم بندی سامانه های  7-1شکل 
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 فصل دوم
 روشهای آبیاری بارانی
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 مقدمه 1ـ2

های اصلی و فرعی شده ای از لولهگردد که در آن آب تحت فشار وارد شبکهآبیاری بارانی به روشی اطالق می

 شود.و سپس از طریق آبپاشها بصورت تقریباا یکنواخت روی محصوالت به صورت قطرات باران پاشیده می

 وارد کاربرد آبیاری بارانیم 2ـ2

آبیاری بارانی جهت آبیاری کلیه محصوالت بجز برنج و یا محصوالتی که در اثر پاشش آب روی آنها دچار 

 تواند بکار گرفته شود. شوند، میبیماریهای قارچی می

ت هایی از درصد کاربرد دارند. البته محدودی 15های مختلف با شیب انواع روشهای آبیاری بارانی در زمین

 لحاظ شیب برای هر نوع روش وجود دارد که در مبحث خود ذکر خواهد شد. 

توانند بکار گرفته شوند. همچنین توسط از لحاظ بافت خاک در کلیه زمینها از بافت سبک تا سنگین می

 باشد، وجود دارد. آبیاری بارانی، امکان آبیاری در اراضی که عمق خاک زراعی کم می

توان با اعمال مدیریت صحیح از تلفات آب جلوگیری و راندمان آبیاری را افزایش داد، بارانی می توسط آبیاری

 باشد. که این موضوع بخصوص در مناطقی که با کمبود آب روبرو هستند بسیار دارای اهمیت می

شی ناشی از های کارگری در آبیاری، کاهش مسائل زهکاز دیگر موارد کاربرد آبیاری بارانی، کاهش هزینه

رویه، باال بردن کیفیت محصوالت زراعی، کاهش خطرات ناشی از یخبندان در مزارع و باغات، باال آبیاری بی

بردن راندمان استفاده از کودشیمیایی و سموم دفع آفات نباتی همراه با آب آبیاری، کنترل فرسایش خاک، 

 تأسیساتزمین در اثر احداث کانالها و سایر  افزایش راندمان تولید محصوالت در واحد سطح و کاهش تلفات

 باشد. آبیاری می

ها؛ زمین های گلف یا فوتبال و مواردی این چنین آبیاری بارانی روشی برای آبیاری محصوالت زراعی، چمن

. روش آبیاری بارانی توسط کندمیباشد. این روش با کاربرد کنترل شده آب شبیه بارش باران عمل می

های بارانی شود. پاشندهای از سیستم توزیع آب به کار برده میهای بارانی در شبکهآبپاش ها وپاشنده

کاربردهای دیگری غیر از کشاورزی نیز دارند که در این دستورالعمل مد نظر نیستند. کاربردهایی همچون 

بارانی برای ترسیب  صنعت و فضای سبز خانگی برای آبیاری باانی وجود دارد به عنوان مثال از روش آبپاشی

 گردد. آوری ذرات گرد وغبار در صنعت استفاده میو جمع

ها آبیاری بارانی برای باالبردن کارایی دستگاه تأسیساتکنندگان از ها و اهداف استفادهبه نسبت تنوع سلیقه

این است که  ای هدفشانهای مختلفی برای آبیاری بارانی وجود دارد. عدهجویی در کار و ... روشو صرفه

دهند. عده دیگر فقط یک آبیاری صحیح و کامل انجام بدهند و به مسائل دیگر، مثل مزد کارگر اهمیت نمی

گردند که جابجائی توانند کارگر به انازه کافی در اختیار داشته باشند، دنبال روشی میبه علت اینکه نمی

های کالسیک باید با دهند. به عالوه روشاهمیت نمی تأسیساتوسائل حداقل باشد، ولی به کارایی کم 

شکل، وضع زمین، تنوع کشت و همچنین با کلیه عوامل مربوط به آب، هوا و خاک هماهنگی داشته باشد. 

ها قرار داد، آرمانی خواهد بود، به طوری که ای از لولهبدیهی است اگر بتوان زمین را زیرپوشش فشرده

ها و توقف آنها از پیش حساب نها قرار داشته باشند و شروع کار دستگاهها با فواصل منظمی بر روی آآبپاش

های الکترونیک را که بر روی بالها نصب شده است به های مجهز به دستگاهشده باشد و یک رایانه دریچه
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تخیالت »بسته کند. چنین توصیفاتی  تعرق باز و -خودکار اداره و در رابطه با تغییرات تبخیر طور کامالا 

در امریکا و بیشتر در ایالت  مشابهی هم اکنون مخصوصاا تأسیساتدور از دسترس نیست، چراکه « علمی

ای مجهز است، اما قیمت کالیفرنیا و حتی در فرانسه وجود دارد و باغاتی در منطقه مدیترانه به چنین سامانه

  (1388قربانی,  &)خیرابی   دهد.تمام شده این واحدها، بازدهی آنها را مورد تردید قرار می

 

 تصاویری از صفحه نمایش رایانه های مرکز کنترل صدها دستگاه آبیاری مکانیزه آبفشان دوار 1-2 شکل

 

ها بر بندیهای آبیاری بارانی وجود دارد. برخی از این طبقهبندی روشهای مختلفی برای تقسیمبندیطبقه

همچون دستورالعمل حاضر  ساکن بودن اجزای سیستم بنا نهاده شده است. برخی نیزروی حرکت یا 

 بندی صورت گرفته است. مکانیزه یا غیرمکانیزه بودن آنها طبقهبراساس 
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 ( 296انواع سامانه های آبیاری بارانی براساس وضعیت تحرک اجزای سامانه ) نشریه فنی شماره  2-2 شکل

 

 

 کامال متحرک

 متحرکنیمه 

 ثابت با آبپاشهای متحرک    کالسیک

 کامال ثابت   )غیر مکانیزه(

 شلنگی با قرقره کوچک       

 ای با آبپاش بزرگارابه       

 کم فشار                                                                    بارانی

 آبفشان غلطان       

 ایآبفشان قرقره    مکانیزه   

 آبفشان دوار       

 آبفشان خطی       

 

  سامانه اجزای مکانیزاسیون وضعیت براساس بارانی آبیاری های سامانه انواع 3-2 شکل

 ) مبنای ضوابط این دستورالعمل(
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تری همچنانکه که در نمودار های جدیدتر و متنوعبندیاز طبقه (USDA-NRCS, 2016) در برخی از منابع 

بندی بیش از ده نوع روش مختلف آبیاری بارانی ذکر مشخص است استفاده گردیده است. در این طبقه باال

های متفاوتی از آن در عمل عرضه شده است. البته روشهایی همچون شده است که هرنوع نیز نسخه

باشند های آبیاری بارانی میحاظ تکنیکی جزو روشدر عمل از ل 1های میکروخردآبیاری یا آبیاری با افشانه

 شود. باشند و در این جلد از ضوابط بدان پرداخته نمیاما در نحوه طراحی مشابه طراحی آبیاری موضعی می

 . محدودیتهای کاربردی آبیاری بارانی  3ـ2

 های کاربردیـ مشکالت و محدودیت الف

 پراکندگی قطعات زمین یک زارع های قطعات کوچک مالکیت و همچنینمحدودیت 

 باشدترین آن درجه حرارت و سرعت باد میهای اقلیمی که مهممحدودیت 

 های احتمالی در مورد بعضی از محصوالتمحدودیت 

 ها و مشکالت ناشی از نامرغوب بودن و استهالک سریع قطعاتمحدودیت 

 اد رسوبیمحدودیت در مورد کاربرد آبهای شور و قلیایی و آبهای حاوی مو 

 ـ مشکالت اجتماعی و اقتصادی ب

 کنندگان، بخصوص در ایران ـ پایین بودن سطح دانش فنی زارعین و استفاده 

 عدم استطاعت مالی کشاورزان جهت خرید و تأمین لوازم و تجهیزات 

  استفاده نامناسب و غیرصحیح از روشهای معرفی شده و نتیجتاا ایجاد زمینه منفی در کاربرد آنها 

 ناآشنایی نسبی زارعین با روشهای آبیاری تحت فشار 

 های مالیبرخورد محافظه کارانه کشاورزان بخاطر مشکالت نسبتاا پیچیده روشها و محدودیت 

 روشهای آبیاری بارانی 4ـ2

 :شوندمیروشهای آبیاری بارانی به دو دسته کلی تقسیم 

 الف ـ روشهای کالسیک )غیرمکانیزه( 

 هب ـ روشهای مکانیز

 روشهای آبیاری بارانی کالسیک )غیرمکانیزه( 1ـ4ـ2

گردد که در جابجایی آبپاشها و یا بالهای آبیاری نیروی موتوری دخالت نداشته، اینکار به روشهایی اطالق می

 گیرد. یک شبکه آبیاری بارانی کالسیک بطور کلی شامل اجزاء زیر است: توسط نیروی کارگر انجام می

همانگونه که قبالا نیز اشاره گردید جهت تأمین فشار مورد نیاز در شبکه، در صورتیکه  ـ ایستگاه پمپاژ:

اختالف ارتفاع موجود نتواند پاشخگوی نیاز طرح باشد، از پمپ استفاده خواهد شد. نیروی مورد نیاز جهت 

رهای درون سوز اندازی پمپ در صورتیکه برق در منطقه باشد، الکتروموتور و در غیر اینصورت از موتوراه

                                                 
1 Microspray systems 
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دیزلی استفاده خواهد شد. به منظور رعایت مسائل ایمنی و همچنین کنترل آبدهی و فشار در شبکه، ممکن 

ر یکطرفه، شیر کشویی، شیر تخلیه هوا، یگیر، شاست در ایستگاه پمپاژ بسته به شرایط طرح از لرزه

 ( استفاده شود. Pressure Switchفشارسنج، شیر برگشت آب، تانک فشار و کلید کنترل فشار )

اتیلن، مختلفی نظیر پلی هایلولهجهت انتقال و توزیع آب در داخل مزرعه از  اصلی و فرعی: هایلولهـ 

در اقطار و طولهای مختلف و فشارهای مختلف  هالولهتوان استفاده نمود. این آزبست، پی وی سی و غیره می

ترین لوله و یا در نظر گرفتن مسائل فنی و اقتصادی مناسب که بسته به نیاز پروژه و با شوندمیساخته 

مورد استفاده به جز آلومینیوم عمدتاا در زیرزمین کار گذاشته  هایلولهگردد. ترکیبی از چند لوله انتخاب می

. در طول خطوط لوله ممکن است از شیر کشویی، شیر یکطرفه، شیرهای تخلیه هوا، سه راه، تبدیل، شوندمی

( اتصاالت و تجهیزات مورد نیاز 4-2و یا شیرهای فشار شکن بسته به نیاز طرح استفاده شود. در شکل )زانو 

 نشان داده شده است. 

های مورد استفاده در بال شوند. جنس لولهآبپاشها روی این بال آبیاری نصب می معموالا  ـ بالهای آبیاری:

در طی فصل آبیاری ممکن است ثابت یا متحرک  هالولهاین  باشد واتیلن میآبیاری عموماا آلومینیوم یا پلی

ها از آلومینیوم خواهد بود که در این حالت با جنس لوله معموالاشوند باشند. در مواقعی که بالها جابجا می

شوند ضمن اینکه در حین آبیاری عمل بست و اتصال سریع براحتی به یکدیگر متصل و یا از هم جدا می

 دهند. بخوبی انجام میبندی را آب

های آبپاشها که وظیفه اصلی توزیع آب در سطح مزرعه را به عهده دارند در شکلها و اندازه ـ آبپاشها:

توان با توجه به نوع محصول، بافت خاک و شرایط آب و هوائی، آبپاش مناسب اند که میمختلف ساخته شده

افشانک بوده که با توجه به قطر افشانک،  3و یا  2، 1ی ای ممکن است دارارا انتخاب نمود. آبپاشهای ضربه

آورند. آبپاشها توسط پایه زاویه پرتاب و فشار کارکرد آنها، آبدهی مختلف با قطر پاشش متفاوت را فراهم می

توان از های آبپاش میشوند. جهت حفظ تعادل آبپاش و جلوگیری از انحراف پایهآبپاش به بالها متصل می

 ارنده آبپاش، ارابه و یا سه پایه با توجه به نوع آبپاش استفاده نمود. پایه نگهد

 باشد:اند به شرح زیر میانواع مختلف روشهای کالسیک که تا کنون معرفی شده

 کالسیک کامالا متحرک 

  کالسیک نیمه متحرک 

  کالسیک ثابت با آبپاشهای متحرک 

  کالسیک کامالا ثابت 

 کالسیک شیلنگی با قرقره کوچک 

 ای با آبپاش بزرگکالسیک ارابه 
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 اتصاالت و تجهیزات روش آبیاری بارانی کالسیک 4-2شکل  
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 کالسیک کامالا متحرک 1ـ1ـ2-4

های اصلی، فرعی و بالها، قابل انتقال و جابجایی بوده در این روش تمام اجزاء اعم از مجموعه پمپاژ، لوله

آبیاری از مزرعه ای به مزرعه دیگر انتقال داد. این روش جهت توان کل وسایل را جهت بطوریکه براحتی می

آبیاری تکمیلی و یا آبیاری اراضی کوچک و پراکنده و همچنین برای آبیاری مقدماتی و سبز کردن گیاهانی 

تواند کاربرد خوبی داشته باشد. از موارد دیگر شوند میکه بعد از سبز کردن بروش آبیاری سطحی آبیاری می

 باشد. این روش حفاظت گیاهان در مقابل سرما و یخبندان می کاربرد

گذاری در این روش کمتر از روشهای دیگر بوده ولی به علت جابجایی مداوم وسایل و هزینه سرمایه

تجهیزات، شکست و بست سیستم زیادتر خواهد بود. در کاربرد این روش هیچگونه محدودیتی از لحاظ شکل 

درصد( و بافت خاک وجود ندارد. به علت مشکالت جابجایی بالها،  15ن )تا حداکثر و ابعاد زمین، شیب زمی

 معموالا شوند ها در این روش جابجا میگردد. از آنجایی که کل لولهبرای گیاهان پابلند نظیر ذرت توصیه نمی

 شود. ها از آلومینیوم انتخاب میجنس لوله

 کالسیک نیمه متحرک 2ـ1ـ4ـ2

اصلی و فرعی در طی فصل آبیاری ثابت و تنها بالهای آبیاری توسط  هایلولهتگاه پمپاژ، در این روش ایس

شوند. این روش جهت آبیاری در کلیه زمینها با شکل منظم و یا نامنظم کاربرد داشته و از کارگر جابجا می

ی مختلف چه هاهای مختلف با بافتدرصد کارآیی دارند. در خاک 15هایی تا شیب لحاظ شیب در زمین

سنگین و چه سبک قابلیت تطابق داشته و از لحاظ نوع کشت امکان آبیاری کلیه محصوالت وجود دارد، ولی 

به علت مشکالت جابجایی بالها در مورد گیاهان پابلند نظیر ذرت، عمدتاا برای گیاهان پاکوتاه توصیه 

از آبیاری بخصوص در خاکهای نسبتاا گردد. از مشکالت دیگر این روش جابجایی بالها بالفاصله پس می

گردد در این مواقع از بالهای باشد. لذا توصیه میسنگین است که در هنگام شب این مشکل چند برابر می

انتظار به تعداد بالهای در حال کار استفاده شود. این سیستم برای اراضی نسبتاا کوچک و یا اراضی با شکل 

تواند از جنس های اصلی و فرعی میگردد. در این روش لولهصیه میهای نسبتاا زیاد تونامنظم و شیب

شوند اتیلن، پی وی سی و یا فوالدی بوده ولی بالهای آبیاری از آنجایی که جابجا میآلومینیوم، آزبست، پلی

 ( روش کالسیک نیمه متحرک نشان داده شده است. 5-2از جنس آلومینیوم خواهند بود. در شکل )

 سیک ثابت با آبپاش متحرککال 3ـ1ـ4ـ2

های اصلی، فرعی و بالهای آبیاری در طی فصل آبیاری ثابت هستند و تنها در این روش ایستگاه پمپاژ، لوله

روش جهت کاهش مشکالت موجود  نشوند. ایآبپاشها روی شیرهای خودکار مستقر در طول بالها، جابجا می

که در مورد جابجایی بالها وجود دارد، ابداع شده است.  های کالسیک نیمه متحرک یا کامالا متحرکدر روش

گذاری سیستم توانند روی زمین و یا بطور ثابت در زیرزمین نصب گردند. برای آنکه هزینه سرمایهها میلوله

گیرند که فواصل آرایش آبپاشها و بالها را بیشتر از روش کالسیک نیمه متحرک در نظر می معموالاباال نرود، 

 ستلزم آن است که از آبپاشهایی با آبدهی و فشار بیشتر استفاده گردد. این م
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مسئله سرقت لوازم منتفی شده و به همین دلیل اخیراا مورد  شوندمیدر حالتی که لولها در زیرزمین نصب 

استقبال زارعین واقع شده است. این روش برای آبیاری کلیه محصوالت کاربرد داشته، بخصوص در مورد 

ن پابلند و یا محصوالتی که امکان تردد در داخل مزرعه کمتر وجود دارد )مثل چای( بسیار کارآیی گیاها

 خواهد داشت.

زدن یا عملیات داشت و برداشت به در مورد محصوالت زراعی یکساله بایستی دقت شود که در موقع شخم

روی هر بال تنها یک آبپاش در حال کار بوده و از  معموالاشیرهای خودکار صدمه وارد نیاید. در این روش 

 طرفی نبایستی دوایر آبپاشی با یکدیگر تداخل داشته باشند. 

( یک 8-2( بال آبیاری که روی زمین نصب شده نشان داده شده است. همچنین در شکل )7-2در شکل )

این حالت بال آبیاری در  آبپاش همراه پایه آن که روی شیر خودکار نصب شده نشان داده شده است. در

 ( آبپاشهای در حال کار نشان داده شده است. 9-2زیرزمین نصب شده است. در شکل )

 کالسیک کامالا ثابت 4ـ1ـ4ـ2

های اصلی، فرعی و بالها و آبپاشها در طی های شبکه اعم از ایستگاه پمپاژ، لولهدر این روش کلیه قسمت

 گردند. ها در زیرزمین نصب میو عمدتاا لوله شوندمیجابجا نفصل آبیاری در زمین ثابت بوده و 

این روش کمترین نیروی کارگر را نسبت به روشهای قبل نیاز داشته و کارگر بایستی تنها در ساعات مقرر، 

توان با اتوماتیک کردن شبکه و استفاده از شیرهای شیر کشویی یک قطعه را باز کرده یا ببندد. حتی می

ها، نیروی کارگری را به حداقل ممکن رسانید. این روش بیشتر برای آبیاری محصوالت کنندهترلبرقی و کن

گرانقیمت یا مواردی که نیاز به حذف نیروی کارگر جهت آبیاری است کاربرد دارد. همچنین جهت جلوگیری 

گذاری این روش رمایهتواند بکار گرفته شود. بعلت باال بودن هزینه ساز خطر سرمازدگی و یا گرمازدگی می

( روش کالسیک کامالا 6-2در مواقعی قابل توصیه است که توجیه اقتصادی وجود داشته باشد. در شکل )

 ( آبپاشهای در حال کار در این روش نشان داده شده است. 10-2ثابت و در شکل )

 کالسیک شیلنگی با قرقره کوچک 5ـ1ـ4ـ2

ای ی و فرعی ثابت بوده و بجای بال آبیاری از دستگاههای قرقرههای اصلدر این روش ایستگاه پمپاژ، لوله

متر دور آن  200تا  150میلیمتر و بطول  30الی  25اتیلن نسبتاا نرم در اقطار های پلیکوچک که لوله

ها گردد. این قرقرهگردد. در انتهای لوله یک آبپاش با فشار متوسط نصب میپیچیده شده است، استفاده می

تواند حداکثر نواری به شوند و هر یک میمتر در مزرعه کار گذاشته می 18الی  12ثابت و به فواصل  به طور

توسط گردانیدن هر قرقره  معموالاها متر را در طرفین قرقره آبیاری نماید. جابجایی آبپاش 400تا  300طول 

آنها توسط نیروی الکتروموتور انجام پذیرد. اخیراا انواعی نیز ابداع شده که جابجایی در با دست انجام می

شود. مزایای این روش نسبت به روشهای کالسیک نیمه متحرک و یا کامالا متحرک، عدم نیاز به تردد در می

باشد. این روش برای اراضی نسبتاا کوچک و با شکلهای نامنظم ها میداخل مزرعه جهت جابجایی لوله

 دهد. ( یک نمونه از این روش را نشان می11-2کاربرد داشته باشد. شکل ) تواندمی
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 کالسیک ارابه ای با آبپاش بزرگ 6ـ1ـ4ـ2

های اصلی و فرعی ثابت بوده و بال آبیاری همچون روشهای کالسیک نیمه در این روش ایستگاه پمپاژ، لوله

ل تنها روش همچون روش قبل روی هر باشود. منتهی در این متحرک از جنس آلومینیوم بوده و جابجا می

یابد. ای با دو چرخ گالوانیزه روی زمین استقرار میگردد که توسط ارابهیک عدد آبپاش در انتها نصب می

از نوع آبپاش تفنگی با آبدهی و فشار نسبتاا زیاد بوده که بدین ترتیب فواصل  معموالاآبپاش مورد استفاده 

جابجایی آبپاش روی بال با کم کردن تعداد جابجایی آن بیشتر از روش کالسیک نیمه متحرک خواهد بود. 

 پذیر است. های آلومینیوم در هر موضع امکانشاخه لوله

های متفاوت و همچنین محصوالت پابلند و این روش جهت آبیاری اراضی در ابعاد و شکلهای مختلف و شیب

نگی و با توجه به ارتفاع زیاد پاکوتاه کاربرد دارد. ولی با توجه به شدت بارش لحظه ای نسبتاا زیاد آبپاش تف

های سنگین و یا سبز کردن بذور ریز در خاکهای سنگین توصیه سقوط قطرات آب روی خاک، در مورد خاک

گردد و های دیگر آن، اثرات نامطلوب باد بوده که باعث عدم یکنواختی توزیع آب میگردد. از محدودیتنمی

( یک 12-2ز آبیاری توسط این دستگاه، خودداری نمود. شکل )بایستی در مواقع وزش بادهای نسبتاا شدید ا

 دهد. نمونه از این روش را نشان می

 

 
 
 

 

 روش آبیاری بارانی کالسیک نیمه متحرک 5-2شکل 
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 روش آبیاری بارانی کالسیک کاماًل ثابت 6-2شکل 

 بال آبیاری روی زمین در روش کالسیک ثابت با آبپاش متحرک 7-2شکل 
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 آبپاش و پایه آن در روش کالسیک ثابت با آبپاش متحرک )بال آبیاری زیرزمینی( 9-2شکل 
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 آبپاشهای در حال کار در روش کالسیک کاماًل ثابت 11-2شکل  

 آبپاشهای در حال کار در روش کالسیک ثابت با آبپاش متحرک 8-2شکل 
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 ارابه آبپاش در روش کالسیک ارابه ای با آبپاش بزرگ 12-2شکل 

 کالسیک شلینگی با قرقره کوچکروش آبیاری بارانی  11-2شکل 
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 روش های آبیاری بارانی کم فشار 2-4-1-7

باشد. استفاده از حداقل در کشورهای در حال توسعه اغلب دسترسی به انرژی محدود و گران قیمت می

گردد که ها و اراضی کشاورزی بدون استفاده از پمپ موجب میو چشمه انرژی ثقلی موجود میان منابع آبی

تر گردد. الزمه عدم استفاده از انرژی های جاری زراعی برای کشاورزان کاهش یافته و کشاورزی بصرفههزینه

هایی در صورت باشد. چنین سیستمبرق یا میزان مصرف انرژی کمتر ؛ کاهش فشار سامانه آبیاری بارانی می

طلبد که در کشورهای در حال ای اغلب نیاز به نیروی کارگری بیشتری را میاستفاده از روش جابجایی دوره

و شبکه آبیاری  2های سوراخدار یا روزنه دارها شامل لولهباشد. این سیستمتوسعه به وفور در دسترس می

تر با های ارزانامکان استفاده از لوله هاباشند. مزیت دیگر این سیستمو روش های مشابه می 3بارانی شیلنگی 

های سیمانی غیرمسلح وجود دارد. باید خاطرنشان های با جداره نازک و یا لولهفشار کاری کمتر و حتی لوله

های با نفوذپذیری متوسط به باال به کاربرده  بایست در خاکهای سوراخدار اغلب میساخت در روش لوله

 کند. کنواختی توزیع آب کمتری را ایجاد میشود. این روش همچنین ضریب ی

 

 روشهای آبیاری بارانی مکانیزه 2ـ4ـ2

روشهایی هستند که در جابجایی بال و یا آبپاش نیروی موتور دخالت دارد. هدف از اختراع این روشها، اعمال 

امر آبیاری، امکان مدیریت بهتر در امر آبیاری، ایجاد سهولت بیشتر برای زارع و کاهش نیروی کارگری در 

آبیاری اراضی بزرگ و یکپارچه و متناسب نمودن دستگاه با نوع گیاه، شرایط آب و هوائی، شرایط خاک و ... 

                                                 
2 Perforated pipe sprinkler irrigation 

3 Hose-fed sprinkler grid 
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باشد، های کالسیک میتر از روشبوده است. از آنجایی که تکنولوژی بکار گرفته شده در این روشها پیشرفته

ین نیروی فنی و لوازم و تجهیزات الزم جهت تعمیر و برداری و همچنلذا بایستی دانش کافی جهت بهره

 باشد: اند به شرح زیر میدهی آنها وجود داشته باشد. روشهایی که تا کنون معرفی شدهنگهداری و سرویس

 دستگاه آبفشان غلطان 

 دستگاه آبفشان قرقره ای 

 دستگاه آبفشان دوار 

 دستگاه آبفشان خطی 

 دستگاه آبفشان غلطان  1ـ2ـ4ـ2

های آبیاری در روشهای کالسیک اولیه طراحی دستگاه آبفشان غلطان، آسانتر نمودن جابجایی لوله هدف

وارد بازار جهانی گردید. جابجایی دستگاه توسط موتوری  1950بوده است. این دستگاه اولین بار در سال 

 گیرد. تک سیلندر که در وسط آن نصب شده است انجام می

متر تشکیل شده که توسط اتصاالت مخصوص به  12ای آلومینیومی به طول هدستگاه از یک سری لوله

شود. زمین تحت آبیاری دستگاه به اند و در وسط هر لوله یک عدد چرخ نصب مییکدیگر متصل گردیده

هایی با شکل نامنظم ممکن است بخشی از اراضی توسط دستگاه شکل مربع یا مستطیل بوده لذا در زمین

بسته به شرایط آب و هوائی هر منطقه، نوع و ترکیب کشت، سطح پوشش هر دستگاه متغیر آبیاری نگردد. 

هکتار  16تا  8بوده ولی برای یک محصول معین بدون در نظر گرفتن آیش، این سطح ممکن است بین 

ت توان در زیر هر دستگاه ترکیبی از کشباشد. با توجه به جابجایی دستگاه در امتداد مسیر حرکت خود می

یابد و این های مختلف و یا حتی آیش در نظر گرفت و بدین ترتیب سطح پوشش هر دستگاه افزایش می

های موضوع بخصوص در مناطقی که زمین زراعی بیشتر از آب وجود دارد دارای اهمیت بوده و هزینه

 گذاری را کاهش خواهد داد. سرمایه

باشد. صوالت پابلند نظیر ذرت یا آفتابگردان میهای این دستگاه، عدم امکان آبیاری محاز محدودیت

درصد تجاوز نماید و همچنین شیب بایستی  5همچنین شیب زمین در امتداد حرکت دستگاه نبایستی از 

یکنواخت باشد. در مسیر حرکت دستگاه نبایستی موانعی همچون تیر برق، کانال، زهکش، درخت و ... وجود 

ه بادهای نسبتاا شدید وجود داشته باشد. مهار کردن دستگاه توسط داشته باشد. در صورتیکه در منطق

 ، ضروری است. گیردمیهای شن بخصوص در زمانیکه آبیاری صورت نترمزهای مخصوص و یا کیسه

 .باشدمییک دستگاه آبفشان غلطان شامل قسمتهای مختلفی به شرح زیر 

ر مقابل پیچش و خمش دارای مقاومت الزم باشند. قطر ها از جنس آلومینیوم بوده و بایستی دلوله :هالولهـ 

هایی که هم اکنون در شوند. لولهاینچ ساخته می 078/0اینچ و یا  072/0اینچ و به ضخامت  5یا  4ها لوله

متر و طول کل دستگاه نیز در زمینهای  12ها باشند و طول لولهاینچ می 4شوند به قطر ایران ساخته می

ها متر باشد. این لوله 500تواند اینچ حداکثر می 5 هایلولهمتر و با  400اینچ حداکثر  4های مسطح با لوله

دهند، در موقع جابجایی دستگاه به عنوان محور محرک عالوه بر اینکه عمل آبرسانی را به آبپاشها انجام می

 کنند. چرخها نیز عمل می
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اینچ  76و  64، 57به قطرهای  معموالازه بوده و چرخهای دستگاه از جنس ورق آهن گالوانی ـ چرخها:

فوتی موسوم هستند. چرخهایی با قطر بزرگتر از طرف  7و  6، 5شوند. این قطرها اسماا به ساخته می

اند. فواصل چرخها کارخانجات طراحی و ساخته شده است ولی عمالا به علت مشکالت مختلف توسعه نیافته

باشد. در انتخاب قطر مناسب چرخ، بایستی نوع کشت و ارتفاع آن مدنظر متر می 12 معموالا روی دستگاه 

قرار گیرد. برای جلوگیری از سر خوردن چرخها روی زمینهای خیس استفاده از زوائد مخصوصی تحت عنوان 

( یاتاقانهای اتصال 14-2( چرخ دستگاه و در شکل )13-2خار چرخ روی چرخها ضرورت دارد. در شکل )

 نشان داده شده است. چرخ به لوله 

باشد. این اسب بخار می 8تا  6نیروی محرکه دستگاه، یک موتور تک سیلندر بنزینی به قدرت  ـ منبع نیرو:

گردد. انتقال نیروی موتور به چرخها موتور در وسط خط لوله دستگاه بر روی شاسی مخصوص نصب می

گردد، همچنین از بوجود خت دستگاه میتوسط نیروی روغن و زنجیر صورت گرفته که موجب حرکت یکنوا

نماید که در صورت عدم وجود سیستم آمدن مقاومتهای ناگهانی در هنگام برخورد با موانع نیز جلوگیری می

شود. سرعت حرکت دستگاه توسط دستگیره هیدرواستایتک امکان انتقال این مقاومتها به موتور بیشتر می

توان توسط آن جهت حرکت دستگاه را نیز ه متغیر بوده و میمتر در دقیق 8/19تا  3/0مخصوصی بین 

 انتخاب نمود.

نماید همگی از نوع ها را به یکدیگر و همچنین به شاسی موتور وصل میاتصاالتی که لوله :هالولهـ اتصاالت 

عی از شود. انواهستند و بسته به سازنده آنها تغییرات مختصری در ساختمان آنها دیده می« اتصال سریع»

 این اتصاالت دارای شیارهایی هستند 

 
 چرخ دستگاه آبیاری بارانی آبفشان غلطان 13-2شکل 
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 یاتاقانهای اتصال دهنده چرخ دستگاه آبفشان غلطان 14-2شکل 

 
ها ها مقاومت نموده و از جدا شدن لولهکه در هنگام جفت شدن با اتصال دیگر در مقابل حرکت پیچشی لوله

شوند. در محلهایی که به نمایند. این نوع اتصاالت توسط بست های فلزی با یکدیگر جفت میمیجلوگیری 

( دو 15-2ای استفاده نمود. در شکل )توان از نوع پیچ و مهرهباز و بسته کردن اتصاالت نیازی نباشد می

 ها به یکدیگر نشان داده شده است.نمونه از اتصال لوله

ای با گیرند. عموماا از نوع ضربهدر دستگاه آبفشان غلطان مورد استفاده قرار می آبپاشهایی که ـ آبپاشها:

ها نصب متر از یکدیگر و در مجاورت اتصال لوله 12به فاصله  معموالاباشد. آبپاشها فشار متوسط می

قائم نگه ای قرار دارد که سنگینی این وزنه آبپاش را همیشه به حالت گردند. در زیر هر آبپاش وزنهمی

 دارد. می

ها بایستی بطریقی تخلیه شود تا وزن کل دستگاه کاهش یافته و در موقع جابجایی دستگاه، آب داخل لوله

جابجایی به سهولت انجام پذیرد. بدین منظور در قسمت زیر لوله و در محل اتصال هر دو لوله بهم، 

ار آب در اثر خاموش کردن پمپ و یا بستن هایی با شیر یکطرفه تعبیه شده است که با کم شدن فشدریچه

ها، ( محل اتصال لوله16-2گردد. در شکل )شیر آبگیر، بطور اتوماتیک باز شده و آب سیستم تخلیه می

 آبپاش، وزنه متعادل کننده در دو حالت مختلف نشان داده شده است. 

هایی ساخته شده است زمین پایهبرای جلوگیری از سر خوردن دستگاه تحت اثر نیروی ثقل  ـ اجزاء دیگر:

تواند دستگاه را در موضع دلخواه ثابت نگه دارد. همچنین جهت حرکت دادن دستگاه در جهت عمود که می

به  معموالا شود. این کار های اسکی استفاده میبر جهت حرکت چرخها از چوبهای مخصوص شبیه به تخته

 باشد. آن قطعه می منظور انتقال دستگاه به قطعه مجاور جهت آبیاری
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 نحوه کار دستگاه آبفشان غلطان 2-4-2-1-1

باشد که در آن دستگاه آبفشان غلطان برای آبیاری زمینهایی به شکل مربع یا مستطیل مناسب می

کاهش احتمالی چرخهای دستگاه شود. به منظور محصوالتی با ارتفاع نسبتاا کم و بصورت ردیفی کاشته می

 گیرد.های کشت قرار میال دستگاه عمود بر جهت ردیفب معموالا به محصول، 

 
 

 

 
 ب( اتصال با بست و قالب

 دو نمونه اتصال دهنده لوله های دستگاه آبفشان غلطان 15-2شکل 

 الف( اتصال با پیچ و مهره
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 محل اتصال لوله ها، آبپاش و وزنه متعادل کننده دستگاه آبفشان غلطان 16-2شکل 
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های سرانداز آلومینیومی برای شروع آبیاری، دستگاه توسط شیلنگ خرطومی و در صورت لزوم با کمک لوله

شود. پس از مدت گردد. بدین ترتیب آبیاری توسط دستگاه آغاز میبه آبگیر وصل شده و پمپ روشن می

جابجایی دستگاه ابتدا زمان تعیین شده که آبیاری در یک موضع به میزان مورد نظر انجام شد، به منظور 

شود که آب دستگاه از طریق شیرهای تخلیه خالی شده و دستگاه جهت پمپ خاموش و اجازه داده می

دقیقه زمان نیاز دارد. پس از تخلیه آب دستگاه، شلینگ  15تا  10جابجایی سبک گردد. اینکار حدود 

گاه به مقدار تعیین شده جابجا خرطومی از آبگیر جدا شده و سپس با روشن نمودن موتور محرک، دست

. پس از استقرار دستگاه در باشدمیمتر  18تا  12مضربی از محیط چرخها و بین  معموالاشود. جابجایی می

گیرد. پس از پایان دور آبیاری و رسیدن دستگاه موضع جدید مجدداا عمل آبیاری طبق روال فوق انجام می

به انتهای مسیر تعیین شده مجدداا دستگاه به موضع اولیه خود بازگردانیده تا آبیاری در دور جدید آغاز 

 گردد. 

متر( ممکن است پس از هر  300در زمینهای شیب دار و یا در مواقعی که طول دستگاه زیاد است )بیش از 

ه و با جلو رانده شدن قسمت وسط دستگاه، حالت قوسی به خود بگیرد. به منظور تصحیح بار جابجایی دستگا

 راستای دستگاه، استفاده از حرکت معکوس مورد لزوم خواهد بود. 

متر است بایستی قسمت شاسی و موتور حذف  200ای شرایط که حداکثر طول دستگاه کمتر از در پاره

پذیرد. بدین منظور چرخ وسط را دوبله نیروی انسانی انجام می گردد در این حالت حرکت دستگاه توسط

هایی برای سوار شدن شخص و به حرکت درآوردن دستگاه انتخاب نموده و مابین جفت چرخ مذکور میله

 تعبیه شده است. 

( اجزاء مختلف 18-2نحوه اتصال دستگاه به شیر آبگیری و در شکل شماره ) (17-2در شکل شماره )

 دستگاه در حال کار نشان داده شده است. (19-2در شکل ) دستگاه و
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 خرطومی شیلنگ توسط غلطان آبفشان دستگاه آبگیری 19-2 شکل
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 ـ درپوش موتور2 دستگاهـ موتور محرک 1

 ـ شیلنگ4 ـ سرشیلنگ3

 ـ چرخ کامل6 ـ لوله آلومینیوم5

 
  

 

 قسمتهای مختلف دستگاه آبفشان غلطان 18-2شکل 



 آشنایی با سامانه های نوین آبیاری

 

1-24 

 
 
 
 ـ اتصال انتهای دستگاه 8 ـ اتصال ابتدای دستگاه7

 ـ آبپاش10 دستگاه و کمربند هایلولهـ اتصال 9

  ـ پایه متحرک و وزنه11

     
 
 
 
 
 

 قسمتهای مختلف دستگاه آبفشان غلطان 18-2ادامه شکل 
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 دستگاه آبیاری بارانی آبفشان غلطان در حال کار 21-2شکل
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 دستگاه آبفشان قرقره ای 2ـ2ـ4ـ2

اتیلن و یک بکار گرفته شد. این دستگاه از یک قرقره حامل لوله پلی 1965این ماشین نخستین بار در سال 

ارابه آبپاش تفنگی در امتداد نواری از ارابه آبپاش تفنگی تشکیل شده که پس از مستقر کردن قرقره و 

مزرعه، آبپاش تفنگی ضمن آبیاری، توسط نیروی موتور هیدرولیکی مستقر روی قرقره به سمت قرقره 

 گردد. کشیده شده و در نهایت نواری از مزرعه آبیاری می

باشد. با ر متغیر میمت 50تا  25بین  معموالاشعاع پاشش آبپاش تفنگی نسبتاا زیاد بوده و بسته به مدل آن 

توجه به آبدهی و فشار نسبتاا باالی آبپاش تفنگی، انرژی زیادی جهت پمپاژ نیاز است. از طرفی با توجه به 

شعاع پاشش زیاد آبپاش تفنگی، اثرات باد و تبخیر روی قطرات خروجی از آبپاش تفنگی بیشتر از سایر 

شهای تفنگی نسبتاا زیاد بوده و با در نظر گرفتن ارتفاع ای آبپاروشهای آبیاری بارانی است. شدت بارش لحظه

زیاد سقوط قطرات آب بر روی خاک، مسئله کوبیدگی خاک و همچنین روان آب سطحی در این سیستم و 

باشد و عمدتاا برای خاکهایی با بافت نسبتاا بخصوص در خاکهایی با بافت نسبتاا سنگین بیشتر مطرح می

از طرفی سبز کردن بذر بعضی از گیاهان نظیر یونجه در خاکهای سنگین  سبک تناسب بیشتری دارند.

توسط آبپاش تفنگی ممکن است با مشکل روبرو گردد که در این مواقع بایستی به جای آبپاش تفنگی از 

 ارابه مه پاش استفاده شود. 

ر مناطقی با آب و هوای این دستگاهها عمدتاا جهت آبیاری تکمیلی محصوالتی نظیر گندم و جو و یا مراتع، د

 معتدل و سرد و با بافت خاک سبک تا متوسط تناسب بیشتری دارند. 

ای به نقطه دیگر بوده و در زمینهای که آب بصورت ثقلی از مزایای این سیستم قابلیت جابجایی آن از نقطه

اند از طریق حوضچه و توگذاری وجود نداشته و این دستگاه میو لوله تأسیساتروی زمین سوار است نیاز به 

اندازی گردد. از لحاظ شکل زمین و نوع گیاه نیز محدودیتی وجود نداشته و کلیه با موتور پمپ سیار راه

های مختلف ساخته شده که یک . این دستگاهها در اندازهباشندمیمحصوالت قادر به آبیاری با این دستگاه 

 3جه به نوع محصول و شرایط آب و هوائی قادر است بین دستگاه بسته به مدل و اندازه آن و همچنین با تو

 هکتار را آبیاری کامل نماید.  20تا 

درصد به باال( به منظور  3درصد کاربرد دارند. در اراضی با شیب زیاد )از  12این دستگاه در اراضی تا شیب 

ر کارکرد باالتری جلوگیری از هرز آب سطحی بایستی سعی گردد از آبپاشهای تفنگی کوچکتر و با فشا

( نمونه از 21-2استفاده گردد تا شدت بارش کاهش داده شده و هرز آب ایجاد نگردد. در شکل شماره )

 دستگاه به همراه موتور پمپ سیار آن نشان داده شده است. 

 دستگاه آبفشان قرقره ای از سه قسمت اصلی به شرح زیر تشکیل شده است. 

 ارابه آبپاش تفنگی 

 نعطافلوله قابل ا 

 قرقره لوله و موتور محرک 
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ارابه آبپاش تفنگی وظیفه حمل و نگهداری آبپاش تفنگی و سهولت جابجایی آنرا در  ـ ارابه آبپاش تفنگی:

روی زمین به عهده دارد. این ارابه ممکن است چرخ دار و یا به شکل اسکی باشد. عرض ارابه با توجه به 

نگی باشد. آبپاشهای تفکشت قابل تنظیم می هایردیفاندازه آبپاش تفنگی، شرایط شیب زمین و فاصله 

 131بار و حداکثر آبدهی  2مترمکعب در ساعت و فشار  8/4مستقر روی ارابه دارای حداقل آبدهی 

ای باشند. گاهی اوقات به جای یک آبپاش تفنگی ممکن است مجموعهبار می 8مترمکعب در ساعت و فشار 

اشهای تفنگی دارای سیستم اند، بکار گرفته شود. آبپاز دو یا چند آبپاش که بر روی یک لوله افقی سوار شده

وی زمین خشک به صورت قطاعی از دایره چرخیده تا همواره ارابه ر معموالا تنظیم زاویه چرخشی بوده و 

 ای ارابه چرخ دار نشان داده شده است. ( نمونه22-2حرکت نماید. در شکل )

لوله دستگاه بایستی در مقابل کشش، فشار و پیچش مقاومت الزم را داشته باشد.  ـ لوله قابل انعطاف:

ای از آن ازدیاد طول یا تورم ایجاد شود و بایستی جریان آب را با حداقل افت همچنین نبایستی در نقطه

ر( مقاومت با 103پوند بر اینچ مربع ) 150فشار از خود عبور دهد. همچنین این لوله بایستی در مقابل فشار 

داشته و از طرفی براحتی قابل تعمیر باشد. میزان کشش وارد شده بر لوله در موقع کشیدن آن بر روی 

اتیلن با سختی متوسط پلی معموالاها زمین، بستگی به بافت و رطوبت خاک دارد. در حال حاضر جنس لوله

(Medium densityبوده که شرایط فوق را دارا می ) 40بسته به اندازه دستگاه بین  هالولهباشند. قطر این 

متر  400متر تا  125شوند. طول آنها نیز بسته به مدل دستگاه بین میلیمتر ساخته می 125میلیمتر تا 

 تواند باشد. می

این قرقره دارای چرخهای الستیکی بزرگ بوده و انتهای شاسی آن قالب  ـ قرقره لوله و موتور محرک:

تواند حول یک محور افقی چرخیده و لوله را دور خود جمع نماید. این قرقره ن قرقره میمالبند قرار دارد. ای

کند. یک هایی روی آن ثابت شده است حمل میهمچنین گیربکس و موتور هیدرولیکی را که توسط بست

باشد. قاب فلزی که روی قرقره ثابت شده است جهت نگهداری ارابه آبپاش تفنگی در انتهای مسیر آبیاری می

بر روی قرقره مکانیزمی جهت هدایت صحیح لوله برای پیچیدن دور قرقره وجود دارد. تجهیزات دیگری نیز 

بر روی قرقره نصب شده که از آن جمله می توان مکانیزم تنظیم سرعت جمع کردن شیلنگ، قطع اتوماتیک 

آبپاش تفنگی به انتهای  حرکت قرقره و همچنین قطع اتوماتیک آب ورودی به دستگاه در زمان رسیدن

مسیر، درگیر کردن قرقره با موتور محرک و یا آزاد نمودن آن و جکهای هیدرولیکی جهت استقرار صحیح 

قرقره در موضع مورد نظر را نام برد. همچنین مکانیزمهای ایمنی دیگری نیز وجود دارد که ممکن است در 

 همه مدلهای این دستگاه بکار گرفته نشوند. 

تواند یک توربین، یک پیستون و گاهی اوقات یک موتور احتراقی باشد. امروزه بیشتر حرک قرقره میموتور م

رسد. گیرد که به آبپاش تفنگی میشود که انرژی خود را از جریان آب تحت فشاری میاز توربین استفاده می

کنند. بعالوه آبهایی که دارای یماشینهایی که موتور هیدرولیکی آنها توربینی هستند، آرام و بدون صدا کار م

ها ایجاد ای برای توربینناخالصی و مواد معلق هستند به شرط آنکه ذرات معلق زیاد درشت نباشند، مسئله

 شود. ای به آنها وارد نمینرده و صدمه
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ی کند و بقیه از طریق یک مجرای فرعگاهی اوقات تنها قسمتی از آب تحت فشار از داخل توربین عبور می

توان سرعت چرخش توربین و به دنبال آن سرعت حرکت رسد. در اینگونه از ماشینها میبه آبپاش تفنگی می

 ارابه آبپاش تفنگی را با تنظیم مقدار آبی که از مجرای فرعی جریان دارد تغییر داد. 

ستی توسط کند اگر آب دارای مواد رسوبی باشد بایماشینهایی که قرقره آنها توسط پیستون حرکت می

صافی آب را قبل از ورود به پیستون تصفیه نمود. زیرا این مواد رسوبی باعث خوردگی سطح پیستون در 

 کند. ، عمل میرودمیشوند. پیستون نیز توسط آب تحت فشاری که به آبپاش داخل سیلندر می

در این حالت بعضی گاهی اوقات ضرورت دارد که عمل چرخش قرقره مجزا از سیستم عملکرد آبپاش باشد. 

خواهیم یک آبیاری از سازندگان برای چرخش قرقره از موتورهای احتراقی استفاده کرده اند. برای مثال می

توانیم از داخل موتور محرک سنگین توسط آبپاش انجام دهیم که این آب را به علت آبدهی و فشار زیاد نمی

توان برای خیلی پایین باشد از موتور این ماشینها میقرقره عبور دهیم. در مواقعی که فشار آب در آبگیر 

 افزایش فشار آب نیز استفاده نمود. 

تا هنگامیکه ارابه آبپاش تفنگی در انتهای مسیر  باشدمیماشین بایستی مجهز به مکانیز ـ جزئیات دیگر:

فرستادن یک سیگنال راهپیمایی به ماشین برخورد کرد فرمانی جهت قطع پمپاژ ارسال دارد. راه حل بوسیله 

 شود. باشد که دریافت آن باعث ایستادن موتور در ایستگاه پمپاژ میافت فشار می

شود که در این حالت وجود یک شیر مسدود کننده خودکار گاهی اوقات با توقف ماشین، پمپاژ قطع نمی

تواند وچ( که میباشد. ولی برای جلوگیری از صدمه حاصل از ضربه آب )ضربه قروی ماشین ضروری می

ها را بشکند این شیر بایستی خیلی به آهستگی بسته شود. در ضمن آبیاری، آب براحتی از درون این لوله

رسد و همچنین در مواقعی که پیچیدن لوله دچار اشکال شیر جریان دارد و در زمانیکه آبیاری به اتمام می

وارهای آبیاری همچون سایر نقاط نوار آبیاری ای ابتدای نشود. در ماشینهای قرقرهمی شود، بسته می

گردد. هدف از اینکار این است که در شوند. برای جبران این کمبود، زمان سنج روی ماشین نصب مینمی

ابتدای نوار پیچیدن قرقره و حرکت ارابه آبپاش تفنگی با یک تأخیر زمانی شروع شود و به این ترتیب ابتدای 

 وار آب دریافت خواهد نمود. نوار نیز مثل بقیه طول ن

توان نوارهایی از مزرعه، بصورت موازی و پهلوی هم را آبیاری نمود. طول ای میتوسط دستگاه آبفشان قرقره

این نوارها بایستی حداکثر به اندازه دو برابر طول لوله دستگاه باشد. لوله اصلی یا کانال تغذیه کننده دستگاه 

زات عرض نوارهای مورد نظر احداث گردند. بر روی لوله آبگیرها و بر روی بایستی در وسط زمین و به موا

 شود. می بینیپیشهای برداشت آب مطابق با فواصل جابجایی دستگاه کانال، حوضچه

دستگاه در کنار اولین آبگیر یا حوضچه مستقر شده و سپس توسط تراکتور، ارابه آبپاش تفنگی به طرف 

یده می شود. سپس جریان آب به داخل دستگاه با باز کردن تفنگی به طرف انتهای انتهای نوار مورد نظر کش

شود. سپس جریان آب به داخل دستگاه با باز کردن شیر آبگیر و یا توسط موتور نوار مورد نظر کشیده می

اری بطور گردد و با درگیر کردن قرقره لوله با موتور هیدرولیکی، آبپاش تفنگی ضمن آبیپمپ سیار برقرار می

آهسته بطرف قرقره کشیده خواهد شد و در نهایت نیمی از نوار مورد نظر در یک موضع توسط آبپاش تفنگی 

شود. پس از رسیدن آبپاش تفنگی به قرقره و برخورد با قاب مستقر روی قرقره، بطور اتوماتیک آبیاری می

واع دستگاهها، جریان آب قطع حرکت قرقره متوقف شده و جریان آب قطع خواهد شد )در بعضی از ان
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و بایستی توسط کارگر قطع گردد(. در این حالت به منظور آبیاری نیمه دیگر نوار، قرقره همراه با  شودمین

و جریان آب مجدداا به ماشین وصل  شودمیارابه آبپاش تفنگی توسط تراکتور به طرف انتهای دیگر نوار برده 

ر شد نیمه دوم نوار از طریق حرکت آبپاش تفنگی به سمت قرقره شده و به همان طریقی که در باال ذک

گردد. بعد از پایان این مرحله بایستی جریان آب از آبیاری خواهد و به این ترتیب آبیاری یک نوار کامل می

آبگیر با حوضچه به دستگاه قطع شده و کل ماشین را همراه با تراکتور جهت آبیاری نوار مجاور به آبگیر یا 

ضچه بعدی منتقل کرد و همان مراحلی را که در باال ذکر شد بایستی انجام گیرد تا در نهایت آبیاری حو

 مزرعه کامل گردد.

در اینجا بایستی ذکر شود که مزرعه تحت آبیاری لزوماا نبایستی مستطیل با نوارهای مساوی باشد بلکه در 

توان با باز کردن قسمتی از لوله از دور قرقره نوارهای زمینهایی با شکل نامنظم توسط این ماشینها می

 کوتاهتر را نیز آبیاری نمود. 

ماشینهایی که در ابتدا ساخته و به بازار عرضه شد یک آبپاش تفنگی داشتند. ولی اکنون این مسئله آشکار 

سنگین و  شده است که با نصب چند آبپاش کوچک بر روی ماشین، بخصوص در زمینهایی با بافت نسبتاا 

برای سبز کردن بذور ریز، عملکرد بهتری خواهیم داشت. در این حالت فشار مورد نیاز در محل ورودی 

 ماشین به علت استفاده از آبپاشهای کوچک، کمتر خواهد بود. 

. بسیاری از سازندگان در شوندمیاین آبپاشها بر روی یک بوم افقی نصب شده اند و توسط یک لوله تغذیه 

که در این حالت بایستی فاصله  کنندمیاند که دو آبپاش بزرگ را حمل هایی ساختهضر ارابهحال حا

 چرخهای ارابه به اندازه کافی زیاد باشد. 

ای بایستی مدنظر داشت، عدم یکنواختی پاشش در از مسائل مهمی که در کاربرد ماشینهای آبفشان قرقره

مدیریت خوب می توان با این امر مقابله کرد. اگر سرعت باد زیاد . اما با یک باشدمیمزرعه در اثر وزش باد 

باشد بایستی برای جلوگیری از عدم یکنواختی و در نتیجه کاهش محصول، فواصل جابجایی را کاهش داد و 

بهتر است مسیر حرکت آبپاش تفنگی عمود بر جهت وزش باد غالب در منطقه انتخاب شود. هنگامیکه 

 نی تجاوز کرد بایستی آبیاری را متوقف کرد. سرعت باد از حد معی

 cappintبینند )این مشکل به همچنین در مورد خاکهایی که ساختمان آنها با آبیاری براحتی صدمه می

ای موسوم است( تنها پس از این که محصوالت، پوشش محافظ کاملی بدست آورند بایستی از آبفشان قرقره

بافت آنها سنگین است نیز ممکن است این مشکل بوجود آید، زیرا اگر  استفاده شود. در مورد خاکهایی که

شود. جایی که احتمال میزان پخش آب از مقدار نفوذ آب در خاک بیشتر باشد، رواناب سطحی ایجاد می

وقوع چنین مشکالتی وجود دارد در انتخاب اندازه افشانک آبپاش تفنگی بایستی بسیار دقت شود تا فوران 

 ناسب صورت گیرد. آب بشکل م

 ( اجرای آن نشان داده شده است. 22-2ای و در شکل )( نحوه کار دستگاه آبفشان قرقره21-2در شکل )
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 دستگاه آبفشان دوار 3ـ2ـ4ـ2

ساخته شد. دستگاه آبفشان  1949این دستگاه با هدف آبیاری مزارع بزرگ و یکپارچه، اولین بار در سال 

دوار از یک بال نسبتاا طویل تشکیل شده که حول یک نقطه مرکزی چرخیده و زمینی را به شکل دایره 

کتار را آبیاری نمود. ه 200الی  10توان نماید. توسط این دستگاه بسته به طول بازوی آن میآبیاری می

هکتار( مقرون بصرفه نبوده و  30البته از لحاظ اقتصادی، کاربرد دستگاه در اراضی کوچک )کمتر از 

هکتار را  70الی  60برداری و نگهداری، امروزه دستگاهها حداکثر همچنین جهت کاهش مشکالت در بهره

 دهند. تحت پوشش آبیاری قرار می

( به شکل Tower( تشکیل شده که در حد فاصل هر دو دهانه یک برج )Spanنه )بال دستگاه از چندین دها

A  هر برج دارای دو چرخ بزرگ الستیکی بوده که از یک طرف نقاط اتکاء دستگاه با زمین  گیردمیقرار

 کنند. باشند و از طرفی وزن بال را تحمل کرده و نیروهای وارده را به زمین منتقل میمی

ه کاربرد این دستگاه کاهش نیروی کارگری جهت آبیاری بوده بطوریکه یک کارگر ماهر بطور از مزایای عمد

. انواع محصوالت اعم از پاکوتاه و باشدمیهکتار  300تا  200دستگاه به وسعت  5متوسط قادر به هدایت 

بسیار کمتر است. پابلند قادر به آبیاری توسط این دستگاه بوده و شکست و بست آن نسبت به روشهای قبل 

گذاری اولیه این دستگاه نسبت به روشهای کالسیک نیمه متحرک و یا آبفشان غلطان بیشتر هزینه سرمایه

بوده ولی بایستی مدنظر داشت که هر چه طول بال دستگاه بیشتر باشد هزینه سیستم به ازاء واحد سطح 

یا هزینه سوخت یا برق در مواقعی که از  های جاری نظیر هزینه کارگری ویابد. از طرفی هزینهکاهش می

شود به مراتب کمتر از روشهای دیگر است. از مزایای دیگر این سیستم امکان آبیاری در افشانه استفاده می

کننده فشار در زیر آبپاشها به منظور های زیاد استفاده از تنظیمدرصد است البته در شیب 15اراضی تا شیب 

 پاشها ضروری است. حفظ فشار یکنواخت در آب

از مزایای عمده دیگر این سیستم اعمال یک دور آبیاری منظم و با استفاده از حداکثر ساعات شبانه روز 

گردد، لذا باشد. زیرا دستگاه پس از هر بار آبیاری و دور زدن مجدداا به نقطه شروع برمیجهت آبیاری می

ها مقداری زمان جهت جابجایی بال و سایر سیستمزمانی جهت جابجایی دستگاه تلف نشده در حالیکه در 

 کاهد. آوردن آن به نقطه شروع نیاز دارد که این تلفات زمان از راندمان دستگاهها می

درصد از  20های زمین بوده بطوریکه در یک زمین مربع شکل حدود از مشکالت دستگاه، عدم آبیاری گوشه

آبپاشهای دستگاه با دور شدن از مرکز دستگاه بتدریج  زمین توسط دستگاه آبیاری نخواهد شد. آبدهی

یابد و لذا از دیگر مشکالت دستگاه، هرز آب انتهای دستگاه بخصوص در خاکهایی با بافت سنگین افزایش می

 گردد. زدن به محصول در انتهای دستگاه میباشد که باعث شستشوی خاک و صدمهمی

نتخاب طول مناسب دستگاه و یا نوع آبپاش مناسب برطرف گردد. از این مسئله بایستی در مرحله طراحی با ا

 های دستگاه ضروری است. اندازی برجطرفی وجود برق سه فاز در منطقه جهت راه
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در خاکهای سنگین، مسیر حرکت چرخها عمیق شده که ممکن است عالوه بر ایجاد مشکالت حرکتی 

توان در مرحله طراحی با و برداشت ایجاد نماید که باز میدستگاه مشکالتی را نیز در انجام عملیات داشت 

ها تا حدودی بر این مسئله غلبه نمود و عملیات داشت و برداشت را نیز به صورت انتخاب طول مناسب دهانه

 آالت مربوطه در اثر عبور از مسیر چرخها صدمه نبینند. ای انجام داد تا ماشیندایره

  ( یک نمونه از دستگاه و در شکل 24-2نمایی از یک دستگاه آبفشان دوار و در شکل ) (23-2در شکل )

 دهند. ( استفاده از دستگاههای آبفشان دوار در یک پروژه آبیاری را نشان می2-25)

 

 

 نمایی از یک دستگاه آبفشان دوار 23-2شکل 
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 استفاده از دستگاههای آبفشان دوار در یک پروژه بزرگ آبیاری 25-2شکل 

 دواریک نمونه دستگاه آبیاری بارانی آبفشان  24-2شکل 
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 قسمتهای مختلف دستگاه آبفشان دوار 2-4-2-3-1

 بطور کلی دستگاه آبفشان دوار از چهار قسمت اصلی تشکیل شده است که عبارتند از:

 الف ـ قسمت مرکزی دستگاه )برج مرکزی(

 ( Spansب ـ دهانه )

 (Drive unit or pivot Towerـ برجها )ج 

 

این قسمت، محلی است که آب مورد نیاز از طریق پمپاژ الف ـ قسمت مرکزی دستگاه )برج مرکزی(: 

های قوی شود. این قسمت بر روی یک سکوی بتونی نصب شده و توسط نبشی و بستوارد دستگاه می

و یابد میبه مرکز دستگاه انتقال  jبه شکل  ایلهلوشود. آب تحت فشار از طریق پمپ و توسط نگهداری می

ها، صافی و نهایتاا در باالی برج مرکزی، گیری میزان دبی، شیر فلکهدر حد فاصل چپ و دستگاه، کنتور اندازه

بوشن و زانوی مخصوص آهنی جهت چرخش بازوی دستگاه حول نقطه مرکزی تعبیه گردیده است. گاهی 

توان کود و حلی برای تزریق کود و سموم قابل حل در آب وجود دارد که میاوقات بر روی برج مرکزی م

ها، پخش نمود. از دیگر تجهیزات سموم را همراه با آب وارد دستگاه نموده و در سطح مزرعه از طریق پاشنده

 . باشدمیموجود در برج مرکزی، بخصوص در نوع برقی، تابلو کنترل دستگاه و کلکتور 

یک نمونه برج ( 27-2برج مرکزی دستگاه و قسمتهای مختلف آن و در شکل )( 26-2)در شکل شماره 

 اند.یک نمونه تابلو مرکزی نشان داده شده( 28-2مرکزی و در شکل )

 

ها و طول آنها بسته به مدل دهند. تعداد دهانهبازوی اصلی دستگاه را تشکیل می (:Spansها )ب ـ دهانه

های باشند. هر دهانه در حقیقت ترکیبی از لولهو نوع طراحی متفاوت می دستگاه و شرایط موجود مزرعه

ها و اتصاالت مخصوص به یکدیگر متصل شده و تشکیل متر بوده که توسط فلنچ 12یا  6گالوانیزه به طول 

ل شوند. این نبشی و میها و مهارهایی، بین دو برج نگهداری میتوسط نبشیها دهند. دهانهیک دهانه را می

کنند و همچنین حفظ مهارها به صورت خرپا عمل کرده و وزن لوله را به طور یکنواخت به برجها منتقل می

 استحکام لوله و جلوگیری از پیچش و یا خمش آن را در زمینهای ناهموار به عهده دارند.

دو دهانه به بینی شده است. اتصال بر روی هر دهانه و به فواصل معین محلهایی جهت نصب آبپاشها پیش

توانند نسبت به یکدیگر در جهات مختلف حرکت نمایند. این باعث یکدیگر بنحوی طراحی شده است که می

درصد نیز بکار برد. البته این مقدار شیب،  30شود که بتوان این دستگاه را در زمینهای ناهموار تا شیب می

سبت به هم حرکت داشته باشند )این مقدار شیب موضعی بوده که دو دهانه از لحاظ مکانیکی می توانند ن

ای که دهانه کمتر در نقطه معموالاکند(. در قسمت زیرین هر دهانه )شیب بسته به مدل دستگاه فرق می

فاصله را با زمین دارد( و به فواصل معین، شیرهای تخلیه نیز وجود دارد که در مواقعی که دستگاه خاموش 

شود که از وزن دستگاه به مقدار زیادی نمایند و باعث میلوله را تخلیه می شود، بطور اتوماتیک آب داخلمی
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خواهیم دستگاه را خالی و با سرعت زیاد بچرخانیم اهمیت کاسته شود. این امر بخصوص در مواقعی که می

 شود. جلوگیری می هالولهزیادی دارد، از طرفی در فصل زمستان از یخ زدن آب در 

 

 

شکل 
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متر متغیر باشد.  70تا  30بین  تواندطول هر دهانه بسته به شرایط بافت خاک و طراحی متفاوت بوده و می

 گردند. طولهای کمتر برای بافت خاک سنگین و طولهای بیشتر برای خاکهایی با بافت سبک توصیه می

گردد که طول آن بسته به مدل دستگاه متفاوت ( متصل میoverhangیک بالچه ) معموالا به انتهای برج آخر 

د. گاهی اوقات در انتهای آن یک آبپاش با فشار قوی و شعاع شومتر ساخته می 18تا  6بین  معموالا بوده و 

 یک نمونه از تابلو کنترل مرکزی دستگاه آبیاری بارانی آبفشان دوار 29-2شکل 

 یک نمونه برج مرکزی دستگاه آبیاری بارانی آبفشان دوار 27-2شکل 



 آشنایی با سامانه های نوین آبیاری

 

1-37 

هایی که رود در سیستمپاشش زیاد وجود دارد که جهت آبیاری بیشتر زمین بخصوص در گوشه ها بکار می

باشد )مواقعی که آبپاشها از نوع افشانه هستند( جهت تأمین فشار الزم فشار مورد لزوم دستگاه پایین می

گردد که فشار آب ورودی را جهت استفاده آبپاش یک پمپ تقویتی بر روی برج آخر نصب میآبپاش انتهای 

گردد که جهت نشان دادن موقعیت مورد نظر باال خواهد برد. بر روی برج آخر یک چراغ نیز نصب می

 شود. دستگاه در زمان آبپاشی بخصوص در شب بکار برده می

 

های فوالدی تشکیل شده است که طبق ها و میلهاز نبشی: (Drive unit or pivor Towerـ برجها )

استاندارد مربوطه به هر دستگاه، بوسیله بست و پیچ و مهره به هم متصل شده و اسکلت یک برج را تشکیل 

گردند و توسط دو چرخ با زمین تماس دارند. وظیفه این دهند. این برجها در حد فاصل دو دهانه نصب میمی

 باشد. ها، حفظ تعادل دستگاه و همچنین حرکت بال در جهت مورد نظر میدهانه برجها تحمل وزن

حفظ بیشتر تعادل در زمینهای ناهموار و در مناطق بادخیز با افزایش فاصله بین محور چرخها تأمین 

اند که تماس زیادی با زمین داشته و گردد. چرخهای دستگاه مخصوص به خود بوده و طوری ساخته شدهمی

شود که لغزش آنها کم شده، از طرفی خاک را کمتر باشند. این امر باعث میهای بلند میطرفی دارای عاج از

فشرده کرده و مسیر چرخها خیلی عمیق نشود. جنس الستیک ها به نحوی است که مقاومت زیادی در برابر 

کنند در باالی هر کت مینور خورشید و شرایط جوی دارند. در سیستمهایی که برجها توسط نیروی برق حر

برج یک میکروسویچ و در روی شاسی بین دو چرخ یک الکتروموتور و بر روی هر چرخ یک گیربکس نصب 

 گردد. می

( موتور 31-2( انواع الستیکهای مورد استفاده و در شکل )30-2( برج دستگاه و در شکل )29-2در شکل )

 ت. الکتریکی دستگاه آبفشان دوار نشان داده شده اس

 

الگوهای مختلفی جهت آبپاشی توسط دستگاه آبفشان دوار وجود دارد که بطور  دـ آبپاشها یا پاشنده ها:

 توان به چهار گروه زیر تقسیم کرد: عمده می

 

( که از نظر اندازه یکسان بوده، منتهی از آنجایی که با Impact sprinklerـ استفاده از آبپاشهای ضربه ای )

دستگاه چرخها بایستی مسافت بیشتری را طی کنند. الزمه این امر آن است که چرخها  دور شدن از مرکز

مدت زمان بیشتری را در حرکت باشند تا همواره بازوی دستگاه تقریباا در یک راستا باقی بماند. لذا مدت 

 یافت و این زمانی که جهت آبیاری مزرعه در هر موقعیت بال وجود دارد، با دور شدن از مرکز، کاهش خواهد

مستلزم آن است که به منظور حصول ریز یکنواخت آب، فاصله آبپاشها بتدریج کمتر شود. این سیستم 

نسبت به زمانی که فاصله آبپاشها یک اندازه انتخاب شده است، فشار کمتری احتیاج داشته و از آنجایی که 

 اندازه قطرات آب نیز کوچکتر است، فشردگی خاک کمتر خواهد بود. 
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 موتور الکتریکی دستگاه آّبیاری بارانی آبفشان دوار 31-2شکل 

انواع الستیکهای مورد استفاده در  31-2شکل 

 دستگاه آبیاری بارانی آبفشان دوار

دستگاه آبیاری بارانی جداشونده برج  28-2شکل 

 آبفشان دوار
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 دوار آبفشان بارانی آبیاری دستگاه در استفاده مورد اجزای دهانه ها 32-2 شکل

 

  فاصله آّپاشها یک اندازه بوده، منتهی به منظور حصول ریزش یکنواخت آب، بتدریج که از مرکز دور

شویم اندازه آبپاشها بزرگتر خواهند بود. این سیستم، آبپاش کمتری احتیاج داشته منتهی میزان دبی می

یابد. از طرفی با دور شدن از مرکز، بپاشها افزایش میخروجی از هر آبپاش بیشتر شده و فشار مورد نیاز آ

آبپاشها دایره بزرگتری را آبپاشی خواهد کرد. این سیستم برای زمینهایی که دارای شیب زیاد هستند 

 تر خواهند بود. مناسب

  حالتی که با دور شدن از مرکز هم فاصله آبپاشها کمتر شده و هم اینکه قطر افشانک آنها بزرگتر

 ود. شمی

 ها(: در این حالت با دور شدن کنند )افشانههایی که آب را بصورت ذرات ریز پخش میاستفاده از پاشنده

از مرکز ممکن است هم قطر افشانک بزرگتر شده و هم فاصله نزدیک تر بهم شود. در این حالت چون 

و از طرفی چون نوار باشد، فشردگی خاک کمتر خواهد بود اندازه ذرات کوچکتر از سه حالت قبل می

دهد، شدت آبیاری بیشتر خواهد بود. لذا این سیستم در تری را تحت پوشش آبیاری قرار میباریک

زمینهای مسطح و در خاکهایی با بافت سبک که نفوذ آب در خاک براحتی انجام شده و هرز آب سطحی 

ها ممکن است بدو طریق وجود ندارد، بسیار مناسب خواهد بود. الگوی پاشش آب توسط این آبپاش

 باشد: 

که شودمیها، آب را به صورت قطاعی و تنها به یک سمت بپاشند که این باعث اول اینکه ممکن است افشانه

حرکت چرخها در زمین نسبتاا خشک انجام شود. منتهی در این حالت باد تأثیر نامطلوبی بر روی یکنواختی 

 پاشش خواهد داشت.
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پاشند که در این حالت حرکت هایی وجود دارند که آب را بصورت دایره کامل میهحالت دیگر اینکه افشان

چرخها بخصوص در خاکهایی که بافت سنگین و چسبنده دارند به علت خیس شدن زمین دچار اشکال شده 

 هاداشته باشد. در این سیستم افشانه تواندمیولی باد نسبت به حالت قبل تأثیر کمتری در عدم یکنواختی 

 فشار کمتری نیاز داشته لذا توان مورد نیاز را پایین آورده و هزینه پمپاژ کاسته خواهد شد. 

ای که در اینجا بایستی در نظر گرفت این است که آب ورودی به دستگاه بایستی کامالا تمیز بوده زیرا نکته

عدم یکنواختی پخش گردد. ها ممکن است گرفتگی در آنها ایجاد شده و باعث بعلت کوچک بودن قطر افشانه

توان با باشد. البته میاز عوامل محدودکننده این روش، تأثیر باد در ایجاد عدم یکنواختی پاشش آب می

شوند، آب را تا نزدیکی سطح های عصایی شکل که بجای پایه آبپاشها نصب میکاربرد روشهایی نظیر لوله

 شود. ینه اولیه دستگاه نیز میزمین هدایت نمود که این باعث باال رفتن نسبی هز

 دهد.( انواع آبپاشهای مورد استفاده در دستگاه آبفشان دوار را نشان می33-2در شکل )

 

 

 
 انواع آبپاشهای مورد استفاده در دستگاه آبیاری بارانی آبفشان دوار 33-2شکل 

 انواع سیستمهای حرکتی دستگاه آبفشان دوار 2-4-2-3-2

 کنندمیالف ـ دستگاههایی که توسط نیروی برق حرکت 
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باشد. مکانیزم حرکت چرخها توسط یک دستگاه این سیستم حرکتی، متداولترین نوع در حال حاضر می

گردد. برق سه فاز با فرکانس و ولتاژ مورد نیاز دستگاه از طریق برق سراسری یا از کنترل مرکزی تنظیم می

دارای مشخصات  معموالاشود. تابلوی اصلی دستگاه بتدا وارد تابلوی اصلی دستگاه میطریق موتور ژنراتور در ا

 باشد:زیر می

  کلیدی جهت روشن و خاموش نمودن دستگاه 

  اهرمی جهت تعیین جهت حرکت دستگاه 

  مانند افت فشار در سیستم و  کندمیسیستمهای ایمنی که در مواقعی که دستگاه با مانعی برخورد(

 ات ولتاژ برق( بطور اتوماتیک دستگاه را خاموش کند. یا نوسان

 باشد. تایمر جهت کنترل سرعت دستگاه که بسته به مقدار آب الزم برای آبیاری قابل تنظیم می 

برق از تابلوی اصلی دستگاه توسط کابل وارد کلکتور که در باالی قسمت مرکزی دستگاه نصب گردیده، 

کند و دارای کنتاکتهای مختلف بوده که برق جعبه تقسیم برق عمل می شود. کلکتور در حقیقت بعنوانمی

 دهد. های فرمان حرکتی انتقال میرا از تابلوی اصلی به قسمت

شود و از آنجا به الکتروموتورهایی که های نصب شده بر روی برها میسپس برق از کلکتور وارد میکروسویچ

ها به عنوان کلید قطع و وصل حرکت هر دهانه یابد. میکروسویچبر روی شاسی برجها وجود دارند انتقال می

کنند که در داخل آنها بادامکی وجود دارد که توسط یک اهرم مکانیکی به دهانه بوده و بدین ترتیب عمل می

کند. هنگامیکه پالتین بسته است جریان برق از طریق باشد. این بادامک پالتینی را باز یا بسته میمتصل می

روسویچ به الکتروموتور رسیده و این الکتروموتور جریان الکتریکی را به مکانیکی تبدیل کرده و باعث میک

کند باعث چرخیدن بادامک موجود در میکروسویچ دهانه شود. وقتی یک دهانه حرکت میحرکت چرخها می

باز شدن پالتین و قطع برق شود تا اینکه در زمان معینی دهانه قبلی در اثر بعدی از طریق اهرم مکانیکی می

کند. بدین ترتیب در از حرکت ایستاده و دهانه بعدی در اثر بسته شدن دهانه پالتین شروع به حرکت می

های باال احتماالا چند برج هم زمان در حال حرکت سرعت های پایین ممکن است تنها یک برج و در سرعت

 باشند. 

اسب بخار متفاوت بوده و  2تا  75/0بسته به مدل دستگاه بین قدرت الکتروموتورهای نصب شده روی برجها 

(شوند دور را به نسبت زیادی کاهش می دهند. گیربکسهایی که بر روی شاسی چرخها نصب می
43
تا  1

53
1

( 

 

 کنندمیب ـ دستگاههایی که توسط نیروی آب حرکت 

ت چرخ به جای الکتروموتور، سیلندر و پیستونی تعبیه شده است که با آب در این سیستم در کنار هر جف

آید. در موقع کار، رفت و آمد پیستون درون سیلندر و درگیری انتهای پیستون با می تحت فشار بحرکت در

 باشد. اتمسفر متغیر می 8تا  4شود. فشار مورد نیاز این سیستم بین محور چرخها باعث حرکت چرخها می

 کنندمیج ـ دستگاههایی که توسط نیروی روغن حرکت 
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این سیستم دارای یک پمپ روغنی بوده که توسط یک الکتروموتور با یک موتور احتراق داخلی به حرکت 

اتمسفر را توسط لوله به پیستون یا موتوری که بر روی شاسی هر برج  130تا  40درآمده و روغن تحت فشار 

 شود. و باعث حرکت چرخها میمستقر است انتقال می دهد 

 

 کنندمیدـ دستگاههایی که توسط سیستم کابل حرکت 

باشند که در مرکز دستگاه نصب شده و توسط فشار روغن ها دارای یک سیلندر هیدرولیکی میاین سیستم

برج یابد به هر آیند. حرکت این سیلندر توسط یک کابل فوالدی که تا برج آخر امتداد میمی به حرکت در

 شود.منتقل شده و باعث حرکت آنها می

 انواع مختلف دستگاه آبفشان دوار 2-4-2-3-4

امروزه انواع مختلفی از دستگاه آبفشان دوار وجود دارد که هر کدام خصوصیات مخصوص به خود را داشته و 

 : بایستی با توجه به شرایط موجود هر منطقه، دستگاه مناسب را انتخاب نمود که عبارتند از

 

 (Economical long- span systems)الف ـ دستگاه اقتصادی با دهانه های طویل 

شود قیمت اولیه دستگاه پایین بیاید. ها زیادتر از استاندارد بوده که این باعث میدر این سیستم، فاصله برج

 درصد تجاوز نکند.  12البته این سیستم در زمینهایی کارآیی دارد که شیب از 

 

 (All terrain standard span systems)گاه با دهانه های استاندارد ب ـ دست

در این سیستم فاصله برجها کمتر از حالت قبل بوده و قابلیت انعطاف بیشتری دارند و در زمینهای ناهموار، 

 توان از این نوع استفاه نمود. درصد می 24حداکثر تا شیب 

 

 ترکیبی جهت کاهش هزینه پمپاژ هایلولهج ـ دستگاه با 

combination systems) "
8

5
6,"8,"10(Fuel saving  

با قطرهای مختلف استفاده  هالولهبال آبیاری یکسان نبوده، بلکه ترکیبی از  هایلولهدر این سیستم قطر 

 شود. شده است. لذا افت در اثر اصطکاک کمتر بوده و هزینه پمپاژ کاسته می

 

 (Corner systemدستگاه مجهز به بازوی گوشه زن ) دـ

شود. بطوریکه دارای این سیستم جهت آبیاری مزارع مستطیلی شکل و یا دارای شکل نامنظم بکار برده می

ها آبیاری نماید. این سیستم هکتار را در گوشه 18تا  8یک دهانه اضافی در انتهای دستگاه بوده و قادر است 

فعال شده و عمل آبیاری را انجام  نمایدمیدر زمان معینی توسط فرمان الکتریکی که از مرکز دریافت 

 درصد از زمین را آبیاری نمود.  96دهد. بدین ترتیب می توان تا می
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 (Half mile systemهـ ـ دستگاه طویل )

وریکه حدوداا چهار برابر سطحی را که یک دستگاه استاندارد آبیاری این سیستم بزرگتر از استاندارد بوده بط

نماید( بدین ترتیب هکتار را آبیاری می 50دهد )دستگاه استاندارد حدود نماید را تحت پوشش قرار میمی

  یابد.گذاری اولیه دستگاه به ازاء واحد سطح کمتر بوده و ثانیاا هزینه کارگری نیز کاهش میاوالا سرمایه

 

 ( Ez. Tow pivotوـ دستگاه کششی )

توان ( در یک نقطه ثابت نبوده، بطوریکه پس از آبیاری یک مزرعه میpivotدر این سیستم مرکز دستگاه )

توان استفاده نمود که وسعت آنها دستگاه را به مزرعه دیگر منتقل نمود. البته این دستگاه را در مزارعی می

 تواند باشد. متر می 457نی طول بازو حداکثر هکتار تجاوز ننماید یع 64از 

 

 (Low profile system for wind drift controlزـ دستگاه با ارتفاع کم )

سانتیمتر کمتر از حالت استاندارد طراحی شده است که بدین ترتیب  120در این سیستم ارتفاع بال حدود 

داد و همچنین از میزان تبخیر زیاد جلوگیری توان اثرات نامطلوب باد را روی یکنواختی پاشش کاهش می

 پذیرد. نمود. همچنین سرویس و تعمیرات نیز بهتر انجام می

 

 (High profile system for tall cropsح ـ دستگاه با ارتفاع زیاد )

 سانتیمتر بلندتر از استاندارد طراحی شده است و برای محصوالت پابلند نظیر 90در این سیستم ارتفاع بال 

 توان بکار برد. نیشکر یا درختان میوه می

 

 (Linearدستگاه آبفشان خطی ) 4ـ2ـ4ـ2

وارد بازار گردید. این دستگاه از لحاظ ساختمان شبیه آبفشان دوار  1971اولین نمونه این دستگاه از سال 

مربع یا باشد ولی نحوه حرکت آن به صورت خطی و مستقیم بوده و زمین تحت آبیاری آن به شکل می

شد در اینجا منتفی های زمین که در آبفشان دوار آبیاری نمیباشد. بدین ترتیب تلفات گوشهمستطیل می

توان کلیه محصوالت را آبیاری نمود و ارتفاع محصول محدودیتی را ایجاد گردد. توسط این دستگاه میمی

یباا یکسان آبپاشها است و مشکل هرز آب کند. از مزایای آبفشان خطی نسبت به آبفشان دوار، آبدهی تقرنمی

انتهای دستگاه آبفشان دوار در اینجا وجود ندارد. از طرفی چون در سیستم آبفشان خطی جهت حرکت بال 

 کند لذا اثر باد روی ذرات آب و ایجاد عدم یکنواختی پاشش کمتر از آبفشان دوار خواهد بود. تغییر نمی

است که پس از طی نمودن یک مسیر و انجام آبیاری بایستی مجدداا از مشکالت دستگاه آبفشان خطی آن 

بدون آبیاری و یا با آبیاری به نقطه شروع برگردانیده شود که این خود مستلزم تلفات زمانی و یا مشکالتی 

نظیر فرو رفتن چرخها در زمینهایی با بافت خاک سنگین خواهد بود و یا باعث ایجاد دور آبیاری 

 شود. یغیریکنواخت م
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البته همانگونه که بعداا اشاره خواهد شد، روشهای مختلفی جهت آبیاری توسط این دستگاه وجود دارد که 

 هر یک مزایا و یا معایبی دارد که بایستی با در نظر گرفتن شرایط طرح، بهترین روش انتخاب گردد. 

سط این دستگاه آبیاری نمود. از لحاظ توان مساحتهای مختلف را توها میبا اضافه یا کم کردن تعداد دهانه

 گردد. هکتار توصیه می 100تا  30برای مساحتهای بین  معموالافنی و اقتصادی یک دستگاه 

 تواند صورت گیرد: آبگیری دستگاه آبفشان خطی به سه روش زیر می

که در این حالت ارابه مرکزی دستگاه حامل موتور دیزل کوپله شده با پمپ و  الف ـ آبگیری از کانال:

دهد. در این روش باشد که ضمن تأمین برق مورد نیاز حرکت دستگاه، عمل پمپاژ را نیز انجام میژنراتور می

و سمت تواند در یک سمت ارابه مرکزی و یا در دبال یا بازوی دستگاه که از چندین دهانه تشکیل شده می

نماید. در این روش زمین تحت آن قرار گیرد. ارابه مرکزی دستگاه به موازات کانال و با فاصله کم حرکت می

آبیاری بایستی دارای شیب نسبتاا کم بوده و در امتداد مسیر کانال شیبی وجود نداشته باشد و در صورت 

مورد نظر نگه داشت. لذا این روش برای  وجود شیب توسط تمهیداتی همواره سطح آب را در کانال در ارتفاع

( یک نمونه از این دستگاه نشان 34-2شود. در شکل )زمینهایی با توپوگرافی ناهموار و شیب زیاد توصیه نمی

 داده شده است. 

 

: در این حالت یک لوله از جنس ب ـ آبگیری از شبکه تحت فشار و از طریق لوله فایل انعطاف

رساند. در ضمن آبرسان تحت فشار دریافت نموده و به ابتدای دستگاه آبفشان خطی میاتیلن آبرا از خط پلی

شود. برق مورد نیاز حرکت دستگاه به جلو یا عقب، این لوله نیز بدنبال دستگاه روی زمین کشیده می

ابل نیز ضمن رسد. این کدستگاه نیز توسط کابل، از تابلوی برق کنار مزرعه به تابلو کنترل ابتدای دستگاه می

 معموالانمایند حرکت دستگاه روی زمین قرار دارد. دستگاههای آبفشان خطی که به این طریق آبگیری می

گیرند. در این روش به علت افت فشار نسبتاا زیاد در لوله آبرسان طول یکطرف ارابه مرکزی دستگاه قرار می

سبت به روش قبل بیشتر خواهد بود. در این روش زیاد باشد و از طرفی انرژی مصرفی آن ن تواندمیدستگاه ن

ای از این نوع دستگاه ( نمونه35-2. در شکل )باشدمیمتر  200فواصل آبگیرها روی خط آبرسان حدود 

 نشان داده شده است. 

 

در این روش فاصله  ج ـ آبگیری از خط آبرسان زیرزمینی و از طریق اتصال مستقیم به آبگیر:

به اندازه عرض آبیاری توسط آبپاشها بوده و دستگاه ضمن  معموالاسان زیرزمینی آبگیرها روی خط آبر

نماید. برای جلوگیری از وقفه در رسد بطور اتوماتیک از آبگیر تغذیه میحرکت زمانیکه به این آبگیرها می

ی به بینی شده است که به محض وصل شدن یک ورودورودی پیشدر زیر ارابه مرکزی دو  معموالاآبیاری 

تواند در یک سمت و یا در هر دو سمت ارابه گردد. در این روش بال آبیاری میآبگیر، ورودی دیگر جدا می

مرکزی واقع شوند این روش نسبت به دو روش قبلی پیچیده تر بوده و به علت مشکالت بیشتر در 

اتیلن واسط بین آبگیر و پلی گیرد. ولی از آنجایی که دیگر لولهبرداری، کمتر مورد استفاده قرار میبهره

 باشد.دستگاه وجود ندارد، میزان مصرف انرژی آن به مراتب کمتر از حالت دوم می
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 قسمتهای مختلف دستگاه آبفشان خطی 2-4-2-4-1

همانگونه که قبالا اشاره گردید، ساختمان این دستگاه همچون آبفشان دوار بوده و از اجزاء زیر تشکیل شده 

 است: 

 ابه مرکزیالف ـ ار

 (spansب ـ دهانه ها )

 ( Towersج ـ برجها )

 هادـ پاشنده

از آنجایی که ساختمان کلی اجزاء فوق تفاوت چندانی با آبفشان دوار ندارند از ذکر مجدد جزئیات خودداری 

 شود: کرده و تنها به ذکر چند نکته زیر بسنده می

نبوده و بایستی به موازات کانال یا خط  ارابه مرکزی در دستگاه آبفشان خطی در یک نقطه ثابت -1

آبرسان حرکت نماید. به منظور هدایت صحیح دستگاه و جلوگیری از انحراف آن، کابلی به موازات 

گردد که در صورت انحراف دستگاه فرامین الزم را به کانال و سرتاسر آن روی زمین نصب می

ته و حرکت ارابه را اصالح و یا حتی در میکروسویچ های مستقر روی شاسی ارابه مرکزی ارسال داش

 نمایند.مواقع لزوم فرمان توقف دستگاه را صادر می

تواند دارای دو چرخ و یا چهار چرخ باشد. دستگاههایی که با استفاده از لوله ارابه مرکزی می -2

 باشند. دارای دو چرخ می معموالااتیلن آبگیری می نمایند، پلی

ها روی بال آبیاری ن خطی با آبفشان دوار آن است که آبپاشها یا افشانهاختالف دیگر دستگاه آبفشا -3

دارای آبدهی یکسان هستند و این از مزایای این دستگاه به شمار  معموالادستگاه آبفشان خطی 

رود زیرا در آبفشان دوار بایستی بخش اعظم آب به انتهای دستگاه هدایت شود که از لحاظ می

کند. از طرفی مشکل هرز آب انتهای دستگاه در آبفشان خطی فراهم می هیدرولیکی مشکالتی را

( تابلو 37-2( سیستم کنترل حرکت دستگاه و در شکل )36-2گردد. در شکل شماره )منتفی می

 کنترل دستگاه نشان داده شده است. 
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 دستگاه آبیاری بارانی آبفشان خطی ـ آبگیری از کانال 34-2شکل 

 منبع تغذیه

 منبع آب کانال خاکی یا بتنی

 منبع برق موتور سوار شده یا کابل برق

، GPSکابل رو یا زیرزمین، 

 شیارزدن

 راهنما

 130تا  607

 هکتار
 اندازه معمول مزرعه

285 -32 

 لیتر در ثانیه
 شدت جریان معمول

 مخزن داخلی

 لیتر( 1135)تا 

مواد شیمیایی مورد 

 استفاده
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 آبیاری بارانی آبفشان خطی آبگیری از شبکه تحت فشار توسط لوله خرطومی دستگاه 35-2شکل 

 لوله تغذیه
 منبع آب خط لوله تحت فشار

 منبع برق موتور سوار شده یا کابل برق

، GPSکابل رو یا زیرزمین، 

 شیارزدن

 راهنما

47-9 

 هکتار
 اندازه معمول مزرعه

88-12 

 لیتر در ثانیه
 شدت جریان معمول

 مخزن داخلی

 (لیتر 1135)تا 

مواد شیمیایی مورد 

 استفاده
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 نیروی محرکه خورشیدی-کانال از آبگیری ـ خطی آبفشان بارانی آبیاری دستگاه 36-2 شکل

 
 در مزرعه آفتابگردان خطی آبفشان بارانی آبیاری دستگاه 37-2 شکل
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 نحوه کار دستگاه آبفشان خطی 2-4-2-4-2

پیشروی دستگاه براساس انتخاب درصد زمان کارکرد موتور برج آخر بر روی تابلوی کنترل تعیین سرعت 

متر در دقیقه تجاوز نماید. توسط انتخاب درصد مناسب سرعت  98/1گردد. این سرعت نبایستی از می

نماید که در ارائه می بردارهای مختلف به گیاه رسانید. هر کارخانه جدولی را به بهرهتوان آب را به اندازهمی

آن زمان طی شده در یک دقیقه برای هر درصد سرعت و همچنین عمق آب توزیع شده را در همان درصد 

 دهد. سرعت نشان می

ماشین ضمن حرکت راستای خود را با ارابه مرکزی حامل پمپ و برج آخر که در حقیقت بایستی با یک 

ج هدایت کننده دستگاه منحرف شود، برج انتهایی فرمانی را نماید. اگر برسرعت حرکت نمایند، تنظیم می

 نماید. در جهت کم شدن سرعت دریافت کرده و موقعیت دستگاه را تصحیح می

دهد که تواند بدون آبیاری به سمت جلو حرکت نماید. این موضوع به متصدی دستگاه اجازه میماشین می

رداند تا مجدداا از همان نقطه اول در مزرعه شورع به بین دو آبیاری دستگاه را بر روی زمین خشک برگ

گیرد، زیرا بعضی افراد معتقدند که آبیاری آبیاری نماید. ولی این تکنیک همیشه مورد استفاده قرار نمی

 نکردن دستگاه در حین برگشت باعث اتالف هزینه خواهد شد. 

های کم اد یک بارش خوب توسط افشانکدر صورتیکه نیروی برق موجود باشد، تنظیم سرعت پیشروی و ایج

دهد که بتوان از ماشین برای محصوالت و خاکهای حساس و شکننده استفاده نموده و فشار، این امکان را می

 از طرفی استفاده از فشار کم، هزینه انرژی را کاهش خواهد داد. 

بمنظور جلوگیری از فرو رفتن  از نظر روشهای مختلف آبیاری توسط این دستگاه، بدلیل تنوع بافت خاک و

بایست در هر شرایطی، روش مناسبی را چرخها در زمین و ایجاد سهولت در رفت و برگشت دستگاه می

 گردد:انتخاب نمود که در ذیل به چند نمونه از آن اشاره می

 
 

 سیستم کنترل حرکت دستگاه آبیاری بارانی آبفشان خطی 39-2شکل  
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 ـ روش اول

 این روش برای اکثر مزارع با خاکهای متفاوت قابل اجراء است.

 

 
 
 
 

 

( انجام داده و نیمه دوم مزرعه را با سرعت %X) %100آبیاری را با سرعت کمتر از دستگاه تا وسط مزرعه 

و از  نمایدمیآبیاری  %X. در برگشت نیمه خشک زمین را با سرعت کندمیدرصد بدون آبیاری طی  100

م را . بدین طریق تمام مزرعه عمق آب الزنمایدمیطی  %100نیمه زمین تا ابتدای آن را بدون آب با سرعت 

 .نمایدمیدریافت 

 

 ـ روش دوم

اجرای این روش ساده بوده و کمترین دقت و توجه را الزم دارد و بجز خاکهای سنگین در بقیه خاکها قابلیت 

 کاربرد دارد. 

 
 
 
 

 کنترل دستگاه آبیاری بارانی آبفشان خطیتابلو  38-2شکل 
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نماید. در انتها مدتی ( و بطور یکنواخت تا انتهای قطعه آبیاری می%Xابتدا دستگاه با درصد سرعت دلخواه )

شود و در این مدت مقداری شرایط توقف کرده و چنانچه نیاز به بازدید باشد در این فاصله زمانی انجام می

و بدون آبیاری به نقطه اول مزرعه  %100خاک برای برگشت مساعد خواهد شد. سپس دستگاه با سرعت 

 شود. دد. آبیاری تکمیلی بیشتر با این روش اجراء میگربرمی

 

 ـ روش سوم

شود دستگاه با سرعت بیشتر حرکت نموده و آب مورد نیاز گیاه در دو مرحله به در این طریق سعی می

صورت رفت و برگشت توزیع شود لذا در این روش عمق آب توزیع شده در هر بار توسط دستگاه کم خواهد 

 گردد. خاکهایی با بافت نسبتاا سنگین توصیه نمی بود. این روش در

 
 
 

 
 ـ روش چهارم

گردد. بدین ترتیب که دستگاه با سرعت این روش بیشتر برای خاکهایی با بافت نسبتاا سبک توصیه می

نماید. سپس با همان سرعت مدتی استراحت می ( در رفت کل مزرعه را آبیاری نموده و در انتها%Xدلخواه )

 نماید.در جهت عکس شروع به آبیاری می

 
 
 

 
 ـ روش پنجم

 این روش تقریباا مشابه روش اول است با این تفاوت که آبیار مایل نیست که آبیاری قطع گردد. 

 
 

 
 
 

در این حالت دستگاه با آبیاری سنگین نیمه اول زمین را طی کرده و نیمه دوم را بدون توقف ولی با تنظیم 

می دهد. در مسیر برگشت، نیمه دوم را آبیاری سنگین نموده )افزایش( درصد سرعت و با آبیاری سبک ادامه 

برداری از دستگاه سخت تر شده و نیمه اول را با آبیاری سبک طی خواهد نمود. در این روش مدیریت بهره

 ولی کمترین فشردگی در محل عبور چرخها مشاهده خواهد شد. 
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 ـ روش ششم

توان شود )نظیر علوفه( میرعه عملیات برداشت انجام میدر مزارعی که ضمن آبیاری، در قسمتی از همان مز

این روش را پیاده نمود. دستگاه ضمن حرکت به جلو و یا عقب نصف مزرعه را آبیاری کامل نموده و نیمه 

 نماید. ماند و در مرحله بعد نیمه دیگر را آبیاری کامل میدیگر خشک باقی می

 
 
 
 
 

 ـ روشن هفتم

توانند پس از آبیاری نیمی از زمین در انتها چرخش کرده و به استفاده از دستگاههای آبفشان خطی که می

 نیمه دیگر زمین انتقال داده شوند. 

شکل، عمل برگشت بدون آبیاری را از مزایای این سیستم آن است که در هنگام آبیاری یک مزرعه مستطیل 

( نشان داده شده است. همانگونه که 40-2دهد. نحوه آبیاری مزرعه توسط این سیستم در شکل )انجام نمی

 شود. در شکل مشاهده می

که آبیاری  مزرعه مستطیلی شکل از وسط به دو نوار تقسیم می شود. بال با حرکتی پیوسته و خطی مادامی

کند، در انتهای مزرعه، دستگاه مانند یک آبفشان دوار عمل کرده و ولین نوار عبور مینماید از روی امی

نماید. هنگامیکه سپس مجدداا نظیر یک بال با حرکتی پیوسته و خطی شروع کرده و نوار بعدی را آبیاری می

گیرد. رار میسیستم به انتهای این نوار رسید بار دیگر چرخیده و در موقعیت شروع برای آبیاری بعدی ق

شود )شکل تواند به دو طریق انجام پذیرد: یا اینکه قسمت داخلی مزرعه آبیاری نمیحرکت چرخشی می

گردد، اما در این حالت چرخش بال بایستی قبل از رسیدن به الف( و یا اینکه بخش خارجی مزرعه آبیاری می

شود در صورتیکه در حالت دوم می آبیاریمرز مزرعه شروع شود )شکل ب( در حالت اول تمامی مزرعه 

 ها وجود دارد. مقداری تلفات در گوشه

 

 

 

 خشک
 

 

 خشک
 

مراحل مختلف 

 در نیمه اولآبیاری 
 

مراحل مختلف 

 آبیاری در نیمه دوم
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 نحوه چرخش دستگاه آبیاری بارانی آبفشان خطی در انتهای زمین 41-2شکل 
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سازد. ( به بازار آمده و اهداف اصلی زارع را برآورده میLinearاخیراا بالهای آبیاری با حرکت پیوسته خطی )

باشد، به شرط آنکه هدفها انجام آبیاری مطلوب تحت فشار محدود و بدون تلفات زمین میاز جمله این 

مزرعه مستطیلی شکل باشد. هر چند در بسیاری از کشورها مزارع مستطیلی شکل نبوده و مسئله تطبیق 

یک  ماشین با شکل مزرعه حل نشده است. بعالوه بجز سیستمی که در روش هفتم توزیح داده شد، به منظور

 آبیاری صحیح بایستی همیشه مقداری تلفات زمانی جهت برگشت ماشین بدون آبیاری منظور گردد. 

بایستی تالش در جهت بهبود حرکت پیشروی دستگاه بطور منظم صورت گیرد، زیرا اگر بدون شک هنوز می

 برجها از مسیر خود خارج شود قسمت اعظم محصول توسط چرخها از بین خواهد رفت. 

ل کنترل و ایمنی برق متعددی که در این بالها وجود داشته و یا حرکت پیوسته خطی در ارتباط است، وسای

کند از دانش فنی مربوطه برخوردار باشد. شود تا شخصی که از این ماشینهای پیچیده استفاده میموجب می

زرعه آبیاری نشده باقی هیچ قسمتی از م معموالاهزینه این ماشین نزدیک به آبفشان دوار است، اگر چه 

گیرد بایستی در محاسبات اقتصادی آبیاری به کننده که در کنار مزرعه قرار میماند، کانال یا لوله تغذیهنمی

 حساب آورده شود. 

باشد، بخصوص شود که واحد کنترل، بسیار پیچیده تر از یک آبفشان دوار معمولی میهمچنین یادآوری می

باشند )حرکت چرخشی و حرکت توضیح داده شد که دارای دو وظیفه می در مدلی که در روش هفتم

 خطی(. 
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 فی شده است. 

 

 

 

 
 
 

 

(I1)ICID 

(International committee irrigatin and draining) 
PF خاک آب P24-PF OF Soil water 

 P66- free water ثقلی آب آزاد، آب

 G13 – gravitational water ثقلی آب آزاد، آز

 S23- seal بند آب

 W21- water tight بندیآب

 S107- sprinkler پاش آب

 H14- high angle sprinkler بلند زاویه با آبپاش

 L39- low angle sprinkle کم زاویه با آبپاش

 L42- low pressure sprinkler کم فشار با آبپاش

 I23- intermediate pressure sprinkler متوسط فشار با آبپاش

 R5- rain gun بزرگ آبپاش

 B38- boom (sprinkler irrigation system) پیکانی آبپاش

 R5- rain gun تفنگی آبپاش

 E42- extra large rainers بزرگ آبپاش کانن، تفنگی، آبپاش

 G8- giant rainers بزرگ آبپاش کانن، تفنگی، آبپاش

  G25- gun کانن بزرگ، آبپاش کان، تفنگی، آبپاش

 S183- swing – arm raingum متحرک بازوی با کان متحرک، بازوی با تفنگی آبپاش
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 W24- water- turbine raingum آبی توربین با کان آبی، توربین با تفنگی آبپاش

 F71-full circle sprinkler درجه 360 آبپاش دایره، تمام آبپش

 A11- adjustable sprinkler شونده تنظیم آبپاش

 R36- revolving sprinkler چرخشی آبپاش

 R58- rotary sprinkler چرخشی آبپاش

 W38- whirling sprinkler چرخشی آبپاش

 S58- single nozzle sprinkler نازله تک آبپاش افشانک، یک دارای آبپاش

 R36-revolving sprinkler دوار آبپاش

 R56- roary sprinkler دوار آبپاش

 W38-whirling sprinkle  دوار آبپاش

 T69-two- nozzle sprinkler ایفوراه دو آبپاش نازله، دو آبپاش

 T15- impact sprinkler ایضربه آبپاش

 I4- impact po up sprinkler شونده مخفی ایضربه آبپاش

 M41- moderate pressure sprinkler پائین متوسط فشار آبپاش

 P4- part- circle sprinkler قطاعی آبپاش

 T48- traveling sprinkler متحرک آبپاش

 S62- sinking riser (pop up) شونده مخفی آبپاش

 P53- pop – up sprinkler شونده مخفی آبپاش

 H12- head of the lateral آبیاری بال ابتدای

 S84- soil water خاک آب

 D81- duty of water آبیاری دوره آب

 R13- rate of flow دبی بده، آبدهی،

 P105- pumpage پمپ بده پمپ، آبدهی،

 A41- annual discharge سالیانه آبدهی

 A5- actual discharge واقعی آبدهی

 I9- implements اسباب ابزار،

 S176- surface water سطحی آب

 L15- leaching آبشوئی

 S9- saline water شور آب

 L12- lateral move (sprinkler irrigation (لینیر) خطی آبفشان

system 
 H23- -hose – fed model linear (ایلوله تغذیه مدل) خطی آبفشان

 L28- linear system  خطی سیستم لینیر، سیستم خطی، آبفشان

 D49- ditch – fed model linear کانال از تغذیه مدل خطی آبفشان
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 E12- electrically powered center pivot الکتریکی(  سنترپیوت) دوار آبفشان

 H34- hydraulically powered center pivot هیدرولیکی( سنترپیوت) دوار آبفشان

 C24- center pivot (sprinkler irrigation ایعقربه سنترپیوت، مرکزی، پاشنه دوار، آبفشان

system) 
 R51- ro1l – move sprinkler غلطان آبفشان

 R52- ro1l line system چرخدار موتوری موو، ویل سیستم غلطان، آبفشان

 S51- side – move sprinkler چرخدار هایلوله موو، ویل غلطان، آبفشان

 S52- side – ro1l sprinkler چرخدار هایلوله موو، ویل غلطان، آبفشان

 H2- hand moved system چرخدار هایلوله موو، ویل غلطان، آبفشان

 S36- semi- protable sprinkler method متحرک کالسیک آبفشان

 A73- available soil water ثابت نیمه کالسیک آبفشان

 C64- consumptive use دسترس قابل آب

 E35-evaportranspiration مصرفی آب

 C63- consumptive irrigation water مصرفی آب

requirement 
 I40- irrigator آبیاری موردنیاز آب

 I29- irrigation, watering آبیار

 over irrigatiin -026 آبیاری

 S100- spray irrigation اضافی آبیاری

 D2- daily flow irrigation 

 L43- low volume irrigation (اسپری) افشان آبیاری

 S112- sprinkler irrigation روزانه جریان با آبیاری

 I30- irrigation by sprinkler کم حجم با آبیاری

 oer head irrigation -025 بارانی آبیاری

 R60- rotating sprinkler system بارانی آبیاری

 T68- two- line sprinkler lateral افشان آبیاری بارانی، آبیاری

 R67- two- a- line method چرخان آبپاش با بارانی آبیاری

 N17- nozzle- line method بال دو با بارانی آبیاری

 S101- spray line method بال دو با بارانی آبیاری

 P15- perforated pipe method دارروزنه هایلوله با بارانی ابیاری

 با بارانی دارآبیاری روزنه هایلوله با بارانی آبیاری

 دارسوراخ هایلوله

P20- permanet (sprinkler irrigatiin system) 

 over tree sprinkler method -029 ثابت بارانی آبیاری

 U5- undertee – sprinkle method برگ و شاخ روی بارانی آبیاری



 آشنایی با سامانه های نوین آبیاری

 

1-58 

 L44- low head sprinkler method برگ و شاخ روی بارانی آبیاری

 G20- round sprinkler method برگ و شاخ روی بارانی آبیاری

 P61-portable sprinkler irrigation system برگ و شاخ روی بارانی آبیاری

 S36- semi- portable sprinkle method متحرک بارانی آبیاری

 S147- stress irrigatiin متحرک نیمه بارانی آبیاری

 D8- deficit irrigation کمبود با آبیاری

 F7- ferti- irrigatin کمبود با آبیاری

 W4- waste water irrigation کود با آبیاری

 A13- aeration irrigation آب هرز با آبیاری

 F2- fall irrigation خاک تهویه برای آبیاری

 S166- supplement irrigation پائیزه آبیاری

 A17- air conditioning irrigation تکمیلی آبیاری

 F48- flow irrigation ایتهویه آبیاری

 G14- gravity irrigation ثقلی آبیاری

 S63- sip irrigation ثقلی آبیاری

 G24- guip irrigation ای جرعه آبیاری جرعه، جرعه آبیاری

 R40- ridge – and- furrow irrigation ایپشته جوی آبیاری

 D76- drop irrigation ایچکه آبیاری

 B48- bubbler irrigation حبابی آبیاری

 A63- automated irrigation (اتوماتیک) خودکار آبیاری

 F72- furrow irrigation ردیفی آبیاری

 D51- diurnal irrigatin روز به روز آبیاری

 S152- subirrigation زیرزمینی آبیاری

 R71- run through سبک آبیاری

 S170- surface irrigation سطحی آبیاری

 L4- land irrigation, surface irrigation سطحی آبیاری

 S192- systematic irrigation منظم آبیاری سیستماتی، آبیاری

 G26- gun irrigation پیچ شیلنگ آبیاری

 P96- pulse irrigation ضربانی آبیاری

 F42- flod irrigation غرقابی آبیاری

 S24- seasonal irrigation فصلی آبیاری

 P74- pre1iminary watering کاشت از قبل آبیاری

 G26- gun irrigation ای قرقره آبیاری
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 D68- drip irrigation ایقطره آبیاری

 T57- trickle irrigatin ایقطره آبیاری

 M15- mechanical move mirorrigation متحرک ماشین با ایقطره آبیاری

 S157- subsurface drip irrigation زیرسطحی ایقطره آبیاری

 S151- sub- surface trickle irrigation زیرسطحی ایقطره آبیاری

 S176- surface trickle irrigation سطحی ایقطره آبیاری

 F51- flush irrigation کرتی آبیاری

 S35- semi- permanet sprinkler method ثابت نیمه کالسیک آبیاری

 U3- under irrigatin نیاز از کمتر بیاریآ

 G26- gun irrigation گان آبیاری

 S178- surge irrigation موجی آبیاری

 L30- localized irrigation موضعی آبیاری

 M32- mist irrigation میست آبیاری

 M21- micro irrigatin آبیاری خرد میکرو آبیاری

 insectigation -119 کشهاحشره با همراه آبیاری

 C33- chemigation شیمیایی مواد با همراه آبیاری

 A29- alternate set irrigation میان در یک آبیاری

 E36- even irrigation یکنواخت آبیاری

 F26- fitting اتصاالت

 J5- joints اتصاالت

 isolating joints -141 (شده ایزوله) شده آببندی اتصاالت

 E40- expansion joints انبساطی اتصاالت

 F37- flexible coupling پذیرانعطاف اتصاالت

 S21- screwed joints پیچی اتصاالت

 S72-socket – welded joints ساکت -جوش اتصاالت

 W31- welded joints جوشی اتصاالت

 C23- cemented joints چسبی اتصاالت

 B37- boltedquick- couplings پیچی سریع اتصاالت

 C53- compression sleeve couplings ایماسوره مهره فشاری اتصاالت

 F30-flanged joints (couplings) دار فلنج اتصاالت

 B36- bolted- flange joints پیچی -فلنجی اتصاالت

 T24- tight joints کیپ اتصاالت

 H17- hinged coupling لوالئی اتصاالت
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 A57- articulated joint مفصلی اتصاالت

 J7- junction اتصال

 G21- grounded زمین به اتصال

 T10-telescopic coupling تلکسوبی اتصال

 L46- lug type coupler with a band lock کننده قفل کمربند با چهارگوش اتصال

 Q2- quick coupler سریع اتصال

 T26- toothed flange coupler with a band کننده قفل کمربند با داردندانه فلنج اتصال

lock 
 S69- slip fitting لغزان اتصال

 K2- knee- joints لوالئی اتصال

 S187- swivel joint گرد پاشنه لوالیی اتصال

 S40- series operatin (پمپ) سری عملکرد سری، اثر

 P3-paralled operation (پمپ) موازی عملکرد موازی، اثر

 A71- auxiliary components جانبی منظمات -کمکی وسایل جانبی، اجزای

 F54- flushing pressure differential شستشو فشار اختالف

 


