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هدف

آشنایی با سیستم های نوین آبیاری

(به صورت خالصه)آشنایی با اجزای سیستم های آبیاری 

آشنایی با سیستمهای آبیاری بارانی کالسیک
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سامانه های نوین آبیاری

طریق ازنیروی ثقل یا پمپ اطالق می شود که آب توسط روش هایینوین آبیاری به سامانه های

بپاشهایآ)توزیع کننده هامتصل به هم در مزرعه توزیع یافته و در نهایت از طریق لوله هایشبکه 

ر گیاه قرار به طور یکنواخت در اختیا...( ، قطره چکان و حباب ساز، افشانه، تفنگیآبپاش، ضربه ای

.  می گیرد
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اجزای سیستم آبیاری

:یافته اندنوین آبیاری از سه بخش عمده زیر تشکیل سامانه هایاز هر یک 

پمپ و تجهیزات کنترل مرکزی•

مجموعه خطوط لوله، اتصاالت و متعلقات•

کننده هاتوزیع •
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پمپ

وجود بین در صورتیکه نتوان فشار مورد نیاز در شبکه را از طریق نیروی ثقل و اختالف ارتفاع م•

.نمودمنبع آب و سطح مزرعه تأمین 

.پمپ در طرح ضروری استپیش بینی•
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پمپ های گریز از مرکز

پمپ های شناور

پمپ های فشار قوی



سیستم کنترل مرکزی
وعه اضافه کرد، اینکه سامانه آبیاری بتواند به طور صحیح کار کند، بایستی تعدادی وسایل جانبی را به مجمبرای 

ه لحاظ بسته به نوع منبع آب ب. می دهندرا تشکیل « سامانه کنترل مرکزی» دستگاه هااین مجموعه وسایل و 

.  مورد استفاده در کنترل مرکزی نیز تغییر می کنددستگاه های، تعداد و نوع خروجی هاکیفیت یا نوع 

:ازعبارت اندلوازم جانبی این •
طرفهشیر یک •
سیکلونشن یا کننده هایجدا •
فیلتر شنی•
سمتزریق کود و دستگاه های •
دیسکیتوری یا صافی های•
اندازه گیری آبوسایل •
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خطوط لوله

آزبست،اتیلنپلیجنسازاستممکننوینآبیاریسامانه هایدراستفادهموردلوله های

(GRP)پیآرجیوچدنفوالد،سی،ویپیآلومینیوم،،(داردمحیطیزیستمحدودیت)

موردارفشتحملبالولهازطرحهردروشدهتولیدمختلففشارهایتحملبالوله هااین.باشند

.شودمیاستفادهنظر
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آزبستلوله  GRPلوله  اتیلنلوله پلی 
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لوله آلومینیوم PVCلوله  لوله چدن



خطوط لوله

ولیدتمختلفطولهایباشاخهیاورولصورتبهاستممکنکهبودهمتفاوتنیزلوله هاطول

.شوند

.شوندگرفتهبه کارزمینروییاوزیردرطرحشرایطبراساساستممکنلوله ها
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هاگسیلنده

،شانکافیکباضربه ایآبپاشهاینظیرآبتوزیع کننده هایانواعازآبیارینویندرسامانه های

نواعایاوسازهاحباب،افشانه ها،تفنگیآبپاشهای،افشانکسهیادوباضربه ایآبپاشهای

.می گردداستفادهگسیلنده ها

ردزمانواحددرراآبازمشخصیحجممعین،فشاردرکهاستآنکننده هاتوزیعاینوظیفه

.نمایندتوزیعیکنواختطوربهنظرموردسطح
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هاگسیلنده

رویکهشانکهاییافیاافشانکقطربهبستهوبودهمتفاوتیکدیگرباکننده هاتوزیعکارکردفشار

ایفشارهدرآنهاپاششقطرودبیقطرات،اندازهآنها،داخلیساختمانیاومی شوندنصبآن

.بودخواهدمتفاوتمختلف
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انواع سامانه های نوین آبیاری

(Sprinkler Irrigation)الف ـ آبیاری بارانی •

( Localized Irrigation)ب ـ آبیاری موضعی •

18



یآبیارنوینهایسامانه

بارانی

موضعی

متحرککامالً

متحرکنیمه

متحرکآبپاشهایباثابت

ثابتکامالً

کوچکقرقرهباشلنگی

بزرگآبپاشباایارابه

کالسیک
(غیرمکانیزه)

غلطانآبفشانمکانیزه

ایقرقرهآبفشان

دوارآبفشان

خطیآبفشان

ایقطره

(اسپری)افشان

(میکروجت)ریزپاش

(بابلر)حبابی

تراوا

Point)اینقطه Source)

Line)خطی Source)
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آبیاری بارانی

آب روی شپاشکه در اثر محصوالتیآبیاری بارانی جهت آبیاری کلیه محصوالت بجز برنج و یا •

.  گرفته شودبه کارمی تواند، می شوندآنها دچار بیماریهای قارچی 

.  درصد کاربرد دارند15مختلف با شیب زمین هایانواع روش های آبیاری بارانی در •

.شونده گرفتبه کارمی تواننداز بافت سبک تا سنگین زمین هااز لحاظ بافت خاک در کلیه •
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آبیاری بارانی

از ناشیزهکشیکاربرد آبیاری بارانی، کاهش هزینه های کارگری در آبیاری، کاهش مسائل •

ر مزارع و ، باال بردن کیفیت محصوالت زراعی، کاهش خطرات ناشی از یخبندان دبی رویهآبیاری 

آبیاری، و سموم دفع آفات نباتی همراه با آبکودشیمیاییاستفاده از راندمانباغات، باال بردن 

مین تولید محصوالت در واحد سطح و کاهش تلفات زراندمانکنترل فرسایش خاک، افزایش 

.  می باشددر اثر احداث کانالها و سایر تأسیسات آبیاری 
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آبیاری بارانی

کاربردیمحدودیت هایمشکالت و 
قطعات کوچک مالکیت و همچنین پراکندگی قطعات زمین یک زارعمحدودیت های•
می باشدآن درجه حرارت و سرعت باد مهم تریناقلیمی که محدودیت های•
بت و یا رطوحساس ندکه به کیفیت آب )احتمالی در مورد بعضی از محصوالت محدودیت های•

(را ایجاد نمایدهاییبه پوشش گیاهان آسیب زده و بیماری می تواند
بودن و استهالک سریع قطعاتنامرغوبو مشکالت ناشی از محدودیت ها•
محدودیت در مورد کاربرد آبهای شور و قلیایی و آبهای حاوی مواد رسوبی•
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آبیاری بارانی

مشکالت اجتماعی و اقتصادی
(به ویژه در کشورهای در حال توسعه) بهره بردارانو زارعینپایین بودن سطح دانش فنی •
نبود توان مالی کشاورزان برای خرید و تأمین لوازم و تجهیزات•
ها منجر از روشهای معرفی شده که به نگرش منفی در کاربرد آنغیرصحیحاستفاده نامناسب و •

.می شود
روشهای آبیاری تحت فشارویژگی هایو قابلیت هابا زارعینناآشنایی نسبی •
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( غیر مکانیزه)آبیاری بارانی کالسیک 

داشـته، دخالـت نموتوریو یا بالهای آبیاری نیروی آبپاشهاکه در جابجایی می گردداطالق روش هاییبه 

. می گیرداینکار توسط نیروی کارگر انجام 

:اجزای شبکه آبیاری بارانی کالسیک

ایستگاه پمپاژ

لوله اصلی و فرعی

بال آبیاری

آبپاش
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کالسیک کامال متحرک

، قابـل انتقـال و بالهـااصـلی، فرعـی و لولـه هایدر این روش تمام اجزاء اعم از مجموعه پمپـاژ، •

دیگـر به مزرعهمزرعه ایبراحتی می توان کل وسایل را جهت آبیاری از به طوریکهجابجایی بوده 

ین این روش جهت آبیاری تکمیلی و یا آبیـاری اراضـی کوچـک و پراکنـده و همچنـ. انتقال داد

حی آبیـاری سـطبـه روش برای آبیاری مقدماتی و سبز کردن گیاهانی کـه بعـد از سـبز کـردن 

اظـت از مـوارد دیگـر کـاربرد ایـن روش حف. کاربرد خوبی داشته باشدمی تواندمی شوندآبیاری 

.  می باشدگیاهان در مقابل سرما و یخبندان 
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کالسیک کامال متحرک

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

ز لحاظ در کاربرد این روش هیچگونه محدودیتی ا. تجهیزات، شکست و بست سامانه زیادتر خواهد بود

.  و بافت خاک وجود ندارد( درصد15تا حداکثر )شکل و ابعاد زمین، شیب زمین 

.نمی گرددنظیر ذرت توصیه پابلند، برای گیاهان بالهاعلت مشکالت جابجایی به •

از آلومینیوم انتخاب لوله هامعموالً جنس می شونددر این روش جابجا لوله هااز آنجایی که کل •

.  می شود

27



کالسیک نیمه متحرک

الهـای اصلی و فرعی در طی فصـل آبیـاری ثابـت و تنهـا بلوله هایدر این روش ایستگاه پمپاژ، •

.می شوندآبیاری توسط کارگر جابجا 

اظ این روش جهت آبیاری در کلیه زمینها با شکل منظم و یـا نـامنظم کـاربرد داشـته و از لحـ•

.  درصد کارآیی دارند15تا شیب زمین هاییشیب در 
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کالسیک نیمه متحرک

ت امکـان مختلف با بافت  سنگین و سبک قابلیت تطابق داشته و از لحاظ نوع کشـخاک هایدر •

اری در آبیـبال هـابا این وجود، به علت مشـکالت جابجـایی . آبیاری کلیه محصوالت وجود دارد

.  می گرددنظیر ذرت، عمدتاً برای گیاهان پاکوتاه توصیه پابلندگیاهان 

نسـبتاً بالفاصله پس از آبیاری بخصـو  در خاکهـایبالهامشکالت دیگر این روش جابجایی از •

.می باشدسنگین است، که در هنگام شب این مشکل چند برابر 
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متحرکآبپاشکالسیک ثابت با   

ثابـت اصلی، فرعی و بالهای آبیاری در طـی فصـل آبیـاریلوله هایدر این روش ایستگاه پمپاژ، •

وش ایـن ر. می شـوند، جابجـا بالهـاروی شیرهای خودکار مستقر در طول آبپاشهاهستند و تنها 

جهت کاهش مشکالت موجود در روش های کالسیک نیمه متحـرک یـا کـامالً متحـرک کـه در 

ت در ثابـبه طورروی زمین و یا می توانندلوله ها. وجود دارد، ابداع شده استبالهامورد جابجایی 

رایـش برای آنکه هزینه سرمایه گذاری سامانه باال نـرود، معمـوالً فواصـل آ. زیرزمین نصب گردند

تلزم آن کـه ایـن مسـمی گیرنـدرا بیشتر از روش کالسیک نیمه متحرک در نظر بالهاو آبپاشها

.  و فشار بیشتر استفاده گرددآبدهیبا آبپاشهاییاست که از 
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متحرکآبپاشکالسیک ثابت با   

ایـن . شـده اسـتمسئله سرقت لـوازم منتفـی می شونددر زیرزمین نصب لوله ها در حالتی که •

ا و یـپابلنـدروش برای آبیـاری کلیـه محصـوالت کـاربرد داشـته، بخصـو  در مـورد گیاهـان 

بسـیار کـارآیی خواهـد( مثل چای)که امکان تردد در داخل مزرعه کمتر وجود دارد محصوالتی

.داشت
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کالسیک  کامال ثابت

در اشهاآبپو بالهااصلی، فرعی و لوله هایشبکه اعم از ایستگاه پمپاژ، قسمت هایدر این روش کلیه •

. ردندمی گدر زیرزمین نصب لوله هاو عمدتاً نمی شوندطی فصل آبیاری در زمین ثابت بوده و جابجا 

ها در ساعات این روش کمترین نیروی کارگر را نسبت به روشهای قبل نیاز داشته و کارگر بایستی تن•

ه و استفاده از حتی می توان با اتوماتیک کردن شبک. یک قطعه را باز کرده یا ببنددکشوییمقرر، شیر 

ر برای این روش بیشت. ، نیروی کارگری را به حداقل ممکن رسانیدکنترل کننده هاشیرهای برقی و 

.  رد داردکه نیاز به حذف نیروی کارگر جهت آبیاری است کاربمواردییا گرانقیمتآبیاری محصوالت 
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1تکلیف جلسه 

.سامانه های نوین آبیاری را تعریف کنید

اوتی دارد؟متحرک چه تفآبپاشسیستم کالسیک ثابت با سیستم کالسیک ثابت با 

.شمای کلی سیستم آبیاری را ترسیم کنید
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