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آبیاری بارانی مکانیزه

.نیروی موتور دخالت داردآبپاشروشهایی هستند که در جابجایی بال و یا 

ع و هدف از اختراع این روشها، اعمال مدیریت بهتر در امر آبیاری، ایجاد سههولت بیتهتر بهرای زار

ودن کاهش نیروی کارگری در امر آبیاری، امکان آبیاری اراضی بهرر  و یکپارههه و متناسهم نمه

.  بوده است... دستگاه با نوع گیاه، شرایط آب و هوائی، شرایط خاک و 
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(Wheel move)غلطان   آبفشان

های آبیهاری در روشهلولهه هایغلطان، آسانتر نمودن جابجایی آبفتانهدف اولیه طراحی دستگاه 

.  کالسیک بوده است

متهر تتهکیش شهده کهه توسهط ات ها   12آلومینیومی بهه طهول لوله هایدستگاه از یک سری 

.و در وسط هر لوله یک عدد هرخ ن م می شودگردیده اندمخ وص به یکدیگر مت ش 

نهامنم  بها شهکشزمین ههاییزمین تحت آبیاری دستگاه به شکش مربع یا مستطیش بوده لهاا در 

. ممکن است بختی از اراضی توسط دستگاه آبیاری نگردد
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(Wheel move)غلطان   آبفشان

:محدودیتدستگاه

امکان آبیاری مح و   پابلند نمیر ذر  یا آفتابگردان عدم 

درصهد تجهاوز نمایهد و همننهین شهیم بایسهتی 5زمین در امتداد حرکهت دسهتگاه نیایسهتی از شیم 

. یکنواخت باشد

.ه باشدوجود داشت... مسیر حرکت دستگاه نیایستی موانعی همنون تیر برق، کانال، زهکش، درخت و در 

رههای مههار کهردن دسهتگاه توسهط ترم. در صورتیکه در منطقه بادهای نسیتاً شدید وجود داشته باشهد

. مخ وص و یا کیسه های شن بخ وص در زمانیکه آبیاری صور  نمی گیرد، ضروری است
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(Wheel move)غلطان   آبفشان

:اجزادستگاه

 زم لوله ها از جنس آلومینیوم بوده و بایستی در مقابش پینش و خمش دارای مقاومهت:لولههاـ

.  باشند

.متری هستند12اینج و 4قطر لوله ها 

.استمتر 400اینچ حداکثر 4زمینهای مسطح با لوله های در طول کش دستگاه 
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(Wheel move)غلطان   آبفشان

:اجزادستگاه

76و 64، 57هرخهای دستگاه از جنس ورق آهن گالوانیره بوده و معمو ً به قطرهای :چرخهاـ

.  فوتی موسوم هستند7و 6، 5این قطرها اسماً به . اینچ ساخته می شوند

.هرخ ها وسط لوله ها ن م می شوند

.است................ فاصله هرخ ها از ه  معمو  
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(Wheel move)غلطان   آبفشان

:اجزادستگاه

اسهم بخهار 8تها 6نیروی محرکه دستگاه، یک موتور تک سیلندر بنرینی به قدر  :ـمنبعنیرو

.  این موتور در وسط خط لوله دستگاه بر روی شاسی مخ وص ن م می گردد. می باشد

می نمایهد ات ا تی که لوله ها را به یکدیگر و همننین به شاسی موتهور وصهش:لولههااتصاالتـ

.  هستند« ات ال سریع»همگی از نوع 
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(Wheel move)غلطان   آبفشان
:اجزادستگاه

ربه ای بها عمومهاً از نهوع ضه. آبپاشهایی که در دستگاه آبفتان غلطان مورد استفاده قرار می گیرند:ـآبپاشها

متهر از یکهدیگر و در مجهاور  ات هال لولهه ها ن هم 12آبپاشهها معمهو ً بهه فاصهله . فتار متوسط می باشد

گهه در زیر هر آبپاش وزنه ای قرار دارد که سنگینی این وزنهه آبپهاش را همیتهه بهه حالهت قهائ  ن. می گردند

.  می دارد
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(Wheel move)غلطان   آبفشان

:اجزادستگاه

تگاه موقع جابجایی دستگاه، آب داخش لوله ها بایسهتی بطریقهی تخلیهه شهود تها وزن کهش دسهدر 

ش ات هال بدین منمور در قسمت زیر لوله و در مح. کاهش یافته و جابجایی به سهولت انجام پایرد

ر اثهر هر دو لوله به ، درینه هایی با شیر یکطرفه تعییه شده است کهه بها که  شهدن فتهار آب د

.  ه می گرددخاموش کردن پمپ و یا بستن شیر آبگیر، به طور اتوماتیک باز شده و آب سامانه تخلی
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(Wheel move)غلطان   آبفشان

نحوهکارسیستم

رانداز برای شروع آبیاری، دستگاه توسط شیلنگ خرطومی و در صور  لروم با کمهک لولهه های سه

.آلومینیومی به آبگیر وصش شده و پمپ روشن می گردد
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(Wheel move)غلطان   آبفشان

نحوهکارسیستم

پس از مد  زمان تعیین شده که آبیاری در یک موضع بهه میهران مهورد نمهر انجهام شهد، بهه منمهور 

ه جابجایی دستگاه ابتدا پمپ خاموش و اجازه داده می شهود کهه آب دسهتگاه از طریهر شهیرهای تخلیه

.  خالی شده و دستگاه جهت جابجایی سیک گردد

ر جهدا پس از تخلیه آب دستگاه، شلینگ خرطومی از آبگی. دقیقه زمان نیاز دارد15تا 10حدود اینکار 

.  شده و سپس با روشن نمودن موتور محرک، دستگاه به مقدار تعیین شده جابجا می شود

.می باشدمتر 18تا 12جابجایی معمو ً مضربی از محیط هرخها و بین 
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آبفشان قرقره ای

ده کهه پهس از این دستگاه از یک قرقره حامش لوله پلی اتیلن و یک ارابه آبپاش تفنگی تتکیش شه

ن آبیهاری، مستقر کردن قرقره و ارابه آبپاش تفنگی در امتداد نواری از مررعه، آبپاش تفنگهی ضهم

ایت نهواری توسط نیروی موتور هیدرولیکی مستقر روی قرقره به سمت قرقره کتیده شده و در نه

.  از مررعه آبیاری می گردد
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آبفشان قرقره ای

متهر متییهر 50تها 25شعاع پاشش آبپاش تفنگی نسیتاً زیاد بوده و بسته به مدل آن معمو ً بین 

. پاژ نیاز اسهتبا توجه به آبدهی و فتار نسیتاً با ی آبپاش تفنگی، انرژی زیادی جهت پم. می باشد

روجهی از از طرفی با توجه به شعاع پاشش زیاد آبپاش تفنگی، اثرا  بهاد و تیخیهر روی قطهرا  خ

های تفنگهی شد  بارش لحمه ای آبپاشه. آبپاش تفنگی بیتتر از سایر روشهای آبیاری بارانی است

کوبیهدگی نسیتاً زیاد بوده و با در نمر گرفتن ارتفاع زیاد سقوط قطرا  آب بر روی خاک، مسهلله

بهه خ هوص در )شهود خاک و همننین روان آب سطحی در این سهامانه می توانهد متهکش سهاز 

(.خاکهای سنگین
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آبفشان قرقره ای
اطقی بها این دستگاه ها عمدتاً جهت آبیاری تکمیلی مح و تی نمیر گندم و جو و یا مراتع، در منه

.  آب و هوای معتدل و سرد و با بافت خاک سیک تا متوسط تناسم بیتتری دارند

:مزایا

جابجایی آن از نقطه ای به نقطه دیگر قابلیت •

.  دستگاه می تواند از طریر حوضنه و با موتور پمپ سیار راه اندازی گردداین •

.نداردلحاظ شکش زمین و نوع گیاه نیر محدودیتی از •
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آبفشان قرقره ای
:اجزا

آبپاش تفنگیارابه •

انعطافقابش لوله •

لوله و موتور محرکقرقره •
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آبفشان قرقره ای
ارابهآبپاشتفنگی

ن به عههده آبپاش تفنگی وظیفه حمش و نگهداری آبپاش تفنگی و سهولت جابجایی آنرا در روی زمیارابه 

.باشداین ارابه ممکن است هرخ دار و یا به شکش اسکی . دارد

تنمهی  عرض ارابه با توجه به اندازه آبپاش تفنگی، شرایط شیم زمین و فاصهله ردی ههای کتهت قابهش

.می باشد

بهار و حهداکثر 2مترمکعم در ساعت و فتار 8/4آبپاشهای تفنگی مستقر روی ارابه دارای حداقش آبدهی 

. بار می باشند8مترمکعم در ساعت و فتار 131آبدهی 
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آبفشان قرقره ای

انعطافلولهقابل

نهین همن. لوله دستگاه بایستی در مقابش کتهش، فتهار و پهینش مقاومهت  زم را داشهته باشهد

افهت نیایستی در نقطه ای از آن ازدیاد طول یا تورم ایجاد شود و بایستی جریان آب را بها حهداقش

.  فتار از خود عیور دهد

وبت خاک کتش وارد شده بر لوله در موقع کتیدن آن بر روی زمین، بستگی به بافت و رطمیران 

.  دارد
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آبفشان قرقره ای

انعطافلولهقابل

.است(  Medium density)جنس لوله ها معمو ً پلی اتیلن با سختی متوسط 

.  میلیمتر ساخته می شوند125میلیمتر تا 40این لوله ها بسته به اندازه دستگاه بین قطر 

.  متر می تواند باشد400متر تا 125آنها نیر بسته به مدل دستگاه بین طول 
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آبفشان قرقره ای

محرکقرقرهلولهوموتور

یهن ا. این قرقره دارای هرخهای  ستیکی برر  بوده و انتهای شاسی آن قهالب مالینهد قهرار دارد

این قرقهره همننهین. قرقره می تواند حول یک محور افقی هرخیده و لوله را دور خود جمع نماید

.  ندگیربکس و موتور هیدرولیکی را که توسط بست هایی روی آن ثابت شده است حمش می ک
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آبفشان دوار
هرخیهده و دستگاه آبفتان دوار از یک بال نسیتاً طویش تتکیش شده که حول یک نقطهه مرکهری

.  زمینی را به شکش دایره آبیاری می نماید

تتکیش شهده کهه در حهد فاصهش ههر دو دهانهه یهک بهر  ( Span)بال دستگاه از هندین دهانه 

(Tower ) به شکشAقرار می گیرد هر بر  دارای دو هرخ برر   ستیکی بوده که از یهک طهرف

ا بهه نقاط اتکاء دستگاه با زمین می باشند و از طرفی وزن بهال را تحمهش کهرده و نیروههای وارده ر

.  زمین منتقش می کنند
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آبفشان دوار
:مزایا

.هستندمح و   اع  از پاکوتاه و پابلند قادر به آبیاری توسط این دستگاه انواع 

ر در شیم های زیاد استفاده از تنمی  کننده فتهار در زیه)استدرصد 15امکان آبیاری در اراضی تا شیم 

(.استآبپاشها به منمور حفظ فتار یکنواخت در آبپاشها ضروری 

ستگاه زیرا د. اعمال یک دور آبیاری منم  و با استفاده از حداکثر ساعا  شیانه روز جهت آبیاری می باشد

تله پس از هر بار آبیاری و دور زدن مجدداً به نقطه شروع برمی گردد، لاا زمانی جهت جابجایی دستگاه

نتده در حالی که در سایر سامانه ها مقداری زمان جهت جابجایی بال و آوردن آن بهه نقطهه شهروع نیهاز

. دارد که این تلفا  زمان از راندمان دستگاه ها می کاهد
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آبفشان دوار
:مشکالت

درصهد از زمهین 20عدم آبیاری گوشه های زمین بوده به طوریکه در یک زمین مربع شکش حهدود 

.شدتوسط دستگاه آبیاری نخواهد 

دیگهر آبدهی آبپاشهای دستگاه با دور شدن از مرکهر دسهتگاه به تهدریج افهرایش می یابهد و لهاا از

اشهد کهه متکال  دستگاه، هرز آب انتهای دستگاه به خ وص در خاکهایی بها بافهت سهنگین می ب

ول طراحی ط: راه حش)می گردد باعث شستتوی خاک و صدمه زدن به مح ول در انتهای دستگاه 

(. مناسم یا آبپاش مناسم
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آبفشان دوار
:مشکالت

نیاز به برق سه فاز

در خاکهای سنگین، مسیر حرکت هرخها عمیر شده که ممکن است عهالوه بهر ایجهاد متهکال 

.نمایدحرکتی دستگاه متکالتی را نیر در انجام عملیا  داشت و برداشت ایجاد 
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آبفشان دوار
:اجزا

(بر  مرکری)ال ه قسمت مرکری دستگاه 

(Spans)ب ه دهانه 

(Drive unit or pivot Tower)  ه برجها 
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آبفشان دوار
(:برجمرکزی)مرکزیدستگاهقسمت

بهر ایهن قسهمت. این قسمت، محلی است که آب مورد نیاز از طریر پمپاژ وارد دسهتگاه می شهود

تحهت آب. روی یک سکوی بتونی ن م شده و توسط نیتی و بست های قهوی نگههداری می شهود

به مرکر دستگاه انتقال می یابد و در حد فاصش هپ jفتار از طریر پمپ و توسط لوله ای به شکش 

رکری، بوشهن و دستگاه، کنتور اندازه گیری میران دبی، شیر فلکه ها، صافی و نهایتاً در با ی بر  م

.و زانوی مخ وص آهنی جهت هرخش بازوی دستگاه حول نقطه مرکری تعییه گردیده است
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آبفشان دوار
(:برجمرکزی)مرکزیدستگاهقسمت

ه اوقا  بر روی بر  مرکری محلی برای ترریر کود و سموم قابش حش در آب وجهود دارد کهگاهی 

می توان کود و سموم را همراه با آب وارد دستگاه نمهوده و در سهطح مررعهه از طریهر پاشهنده ها، 

دسهتگاه از دیگر تجهیرا  موجود در بر  مرکری، بخ وص در نوع برقی، تابلو کنترل. پخش نمود

.  و کلکتور می باشد
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آبفشان دوار
 :(Spans)دهانهها

می دهنداصلی دستگاه را تتکیش بازوی 

متر بهوده کهه توسهط فلنچ هها و ات ها   12یا 6از لوله های گالوانیره به طول ترکییی دهانه هر 

ا و توسهط نیتهی هدهانهه ها . مخ وص به یکدیگر مت ش شده و تتهکیش یهک دهانهه را می دهنهد

ه و این نیتی و میش مهارها به صور  خرپها عمهش کهرد. مهارهایی، بین دو بر  نگهداری می شوند

جلوگیری وزن لوله را به طور یکنواخت به برجها منتقش می کنند و همننین حفظ استحکام لوله و

.از پینش و یا خمش آن را در زمینهای ناهموار به عهده دارند
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آبفشان دوار
 :(Spans)دهانهها

 هال دو ات. بر روی هر دهانه و به فواصش معین محلهایی جهت ن م آبپاشها پیش بینی شده اسهت

ختله دهانه به یکدیگر بنحوی طراحی شده است که می تواننهد نسهیت بهه یکهدیگر در جهها  م

.  حرکت نمایند

واصش و به ف( معمو ً در نقطه ای که دهانه کمتر فاصله را با زمین دارد)در قسمت زیرین هر دهانه 

ماتیهک معین، شیرهای تخلیه نیر وجود دارد که در مواقعی که دستگاه خاموش می شود، به طور اتو

شهوده آب داخش لوله را تخلیه می نمایند و باعث می شود که از وزن دستگاه به مقدار زیادی کاست

(.در هرخاندن دستگاه با سرعت و جلوگیری از یخ زدن آب در لوله ها در زمستان اهمیت دارد)
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آبفشان دوار
 :(Spans)دهانهها

متهر 70تها 30طول هر دهانه بسته به شرایط بافت خاک و طراحی متفاو  بوده و می تواند بهین 

ا بافت سیک طولهای کمتر برای بافت خاک سنگین و طولهای بیتتر برای خاکهایی ب. متییر باشد

.  توصیه می گردند
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آبفشان دوار
 :(Spans)دهانهها

مت ش می گردد که طول آن بسهته بهه مهدل (overhang)به انتهای بر  آخر معمو ً یک بالنه 

گاهی اوقها  در انتههای آن یهک . متر ساخته می شود18تا 6دستگاه متفاو  بوده و معمو ً بین 

در آبپاش با فتار قوی و شعاع پاشش زیاد وجود دارد که جههت آبیهاری بیتهتر زمهین بخ هوص

کهه مهواقعی)گوشه ها به کار می رود در سامانه هایی که فتار مورد لروم دسهتگاه پهایین می باشهد 

بر روی بهر  جهت تأمین فتار  زم آبپاش انتهای یک پمپ تقویتی( آبپاشها از نوع افتانه هستند

. آخر ن م می گردد که فتار آب ورودی را جهت استفاده آبپاش مورد نمر با  خواهد برد

37



آبفشان دوار
Drive unit or pivor)برجها Tower): 

 وسیله بست نیتی ها و میله های فو دی تتکیش شده است که طیر استاندارد مربوطه به هر دستگاه، بهاز 

و دهانهه این برجها در حد فاصش د. و پیچ و مهره به ه  مت ش شده و اسکلت یک بر  را تتکیش می دهند

عادل وظیفه این برجها تحمش وزن دهانه ها، حفظ ت. ن م می گردند و توسط دو هرخ با زمین تماس دارند

. دستگاه و همننین حرکت بال در جهت مورد نمر می باشد

أمین حفظ بیتتر تعادل در زمینهای ناهموار و در مناطر بادخیر با افرایش فاصهله بهین محهور هرخهها ته

هرخهای دستگاه مخ وص به خود بوده و طوری ساخته شده اند کهه تمهاس زیهادی بها زمهین . می گردد

فهی این امر باعث می شود که لیرش آنها ک  شهده، از طر. داشته و از طرفی دارای عا  های بلند می باشند

. خاک را کمتر فترده کرده و مسیر هرخها خیلی عمیر نتود
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آبفشان دوار
:آبپاشهایاپاشندهها

که از نمر اندازه یکسان بوده، منتهی از آنجهایی ( Impact sprinkler)استفاده از آبپاشهای ضربه ای -1

است کهه  زمه این امر آن. که با دور شدن از مرکر دستگاه هرخها بایستی مسافت بیتتری را طی کنند

. ی بمانهدهرخها مد  زمان بیتتری را در حرکت باشند تا همواره بازوی دستگاه تقرییاً در یک راستا بهاق

لاا مد  زمانی که جهت آبیاری مررعه در هر موقعیت بهال وجهود دارد، بها دور شهدن از مرکهر، کهاهش 

ریج کمتهر خواهد یافت و این مستلرم آن است که به منمور ح ول ریر یکنواخت آب، فاصله آبپاشها بتهد

ی احتیها  این سامانه نسیت به زمانی که فاصله آبپاشها یک اندازه انتخاب شده اسهت، فتهار کمتهر. شود

. داشته و از آنجایی که اندازه قطرا  آب نیر کوهکتر است، فتردگی خاک کمتر خواهد بود
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آبفشان دوار
:آبپاشهایاپاشندهها

کهه از یک اندازه بوده، منتهی به منمور ح هول ریهرش یکنواخهت آب، بتهدریجفاصله آبپاشها -2

یها  داشهته این سیست ، آبپاش کمتری احت. مرکر دور می شوی  اندازه آبپاشها بررگتر خواهند بود

از .  یابهدمنتهی میران دبی خروجی از هر آبپاش بیتتر شده و فتار مورد نیاز آبپاشهها افهرایش می

ی ایهن سهامانه بهرا. طرفی با دور شدن از مرکر، آبپاشها دایهره بررگتهری را آبپاشهی خواههد کهرد

.  زمینهایی که دارای شیم زیاد هستند مناسم تر خواهند بود
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آبفشان دوار
:آبپاشهایاپاشندهها

نهها که با دور شدن از مرکر ه  فاصله آبپاشها کمتر شهده و هه  اینکهه قطهر افتهانک آحالتی -3

.  بررگتر می شود
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آبفشان دوار
:آبپاشهایاپاشندهها

لهت بها در این حا(: افتانه ها)از پاشنده هایی که آب را ب ور  ذرا  ریر پخش می کنند استفاده -4

در . وددور شدن از مرکر ممکن است ه  قطر افتانک بررگتر شده و ه  فاصله نردیک تر بهه  شه

ود و این حالت هون اندازه ذرا  کوهکتر از سه حالت قیش می باشد، فتردگی خاک کمتر خواهد ب

. واهد بوداز طرفی هون نوار باریک تری را تحت پوشش آبیاری قرار می دهد، شد  آبیاری بیتتر خ

ی لاا این سامانه در زمینهای مسطح و در خاکهایی با بافت سهیک کهه نفهوذ آب در خهاک براحته

.  انجام شده و هرز آب سطحی وجود ندارد، بسیار مناسم خواهد بود
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آبفشان خطی
خطهی این دستگاه از لحاظ ساختمان شییه آبفتان دوار می باشد ولی نحوه حرکت آن به صور 

.و مستقی  بوده و زمین تحت آبیاری آن به شکش مربع یا مستطیش می باشد

:دوارمزایایآبفشانخطینسبتبهآبفشان

ینجا وجود تقرییاً یکسان آبپاشها است و متکش هرز آب انتهای دستگاه آبفتان دوار در اآبدهی -1

.  ندارد

در سامانه آبفتان خطی جهت حرکت بال تیییهر نمی کنهد لهاا اثهر بهاد روی ذرا  آب وهون -2

.  ایجاد عدم یکنواختی پاشش کمتر از آبفتان دوار خواهد بود
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آبفشان خطی
خطیمشکالتدستگاهآبفشان

ه نقطهه س از طی نمودن یک مسیر و انجام آبیاری بایستی مجدداً بدون آبیاری و یا بها آبیهاری به

تن هرخهها در شروع برگردانیده شود که این خود مستلرم تلفا  زمانی و یا متکالتی نمیر فرو رف

.   شودزمینهایی با بافت خاک سنگین خواهد بود و یا باعث ایجاد دور آبیاری غیریکنواخت می
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آبفشان خطی
آبگیریدستگاهآبفشانخطی

ا پمهپ و که در این حالت ارابه مرکری دستگاه حامش موتور دیرل کوپله شده به:الفـآبگیریازکانال

ر ایهن د. ژنراتور می باشد که ضمن تأمین برق مورد نیاز حرکت دستگاه، عمش پمپاژ را نیر انجهام می دههد

یها در روش بال یا بازوی دستگاه که از هندین دهانه تتکیش شده می تواند در یک سمت ارابهه مرکهری و

ین روش در ا. ارابه مرکری دستگاه به موازا  کانال و با فاصله ک  حرکت می نماید. دو سمت آن قرار گیرد

نداشته باشهد زمین تحت آبیاری بایستی دارای شیم نسیتاً ک  بوده و در امتداد مسیر کانال شییی وجود

لاا . و در صور  وجود شیم توسط تمهیداتی همواره سطح آب را در کانال در ارتفاع مورد نمر نگه داشت

. این روش برای زمینهایی با توپوگرافی ناهموار و شیم زیاد توصیه نمی شود
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آبفشان خطی
آبگیریدستگاهآبفشانخطی

ـآبگیریازشبکهتحتفشاروازطریقلولهفایلانعطاف نس در این حالهت یهک لولهه از جه: ب

در . ی رسهاندپلی اتیلن آب را از خط آبرسان تحت فتار دریافت نموده و به ابتدای دستگاه آبفتان خطی م

بهرق مهورد . دضمن حرکت دستگاه به جلو یا عقم، این لوله نیر بدنیال دستگاه روی زمین کتیده می شو

ایهن کابهش . می رسدنیاز دستگاه نیر توسط کابش، از تابلوی برق کنار مررعه به تابلو کنترل ابتدای دستگاه

ری دستگاههای آبفتان خطهی کهه بهه ایهن طریهر آبگیه. نیر ضمن حرکت دستگاه روی زمین قرار دارد

سهیتاً زیهاد در این روش به علت افت فتار ن. می نمایند معمو ً یکطرف ارابه مرکری دستگاه قرار می گیرند

یش بیتهتر در لوله آبرسان طول دستگاه نمی تواند زیاد باشد و از طرفی انرژی م رفی آن نسیت به روش ق

. متر می باشد200در این روش فواصش آبگیرها روی خط آبرسان حدود . خواهد بود
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آبفشان خطی
آبگیریدستگاهآبفشانخطی

ـآبگیریازخطآبرسانزیرزمینیوازطریقاتصالمستقیمبهآبگیـر فاصهله در ایهن روش:ج

اه ضهمن آبگیرها روی خط آبرسان زیرزمینی معمو ً به اندازه عرض آبیاری توسط آبپاشها بهوده و دسهتگ

یری از وقفهه برای جلهوگ. حرکت زمانیکه به این آبگیرها می رسد به طور اتوماتیک از آبگیر تیایه می نماید

در آبیاری معمو ً در زیر ارابه مرکری دو ورودی پیش بینی شده است کهه بهه محهص وصهش شهدن یهک

ر دو در این روش بال آبیاری می تواند در یک سمت و یا در ه. ورودی به آبگیر، ورودی دیگر جدا می گردد

ال  بیتتر سمت ارابه مرکری واقع شوند این روش نسیت به دو روش قیلی پینیده تر بوده و به علت متک

ط بین آبگیر و ولی از آنجایی که دیگر لوله پلی اتیلن واس. در بهره برداری، کمتر مورد استفاده قرار می گیرد

.دستگاه وجود ندارد، میران م رف انرژی آن به مراتم کمتر از حالت دوم می باشد
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آبفشان خطی
دستگاهآبفشانخطیاجزا

ال ه ارابه مرکری•
(Spans)ب ه دهانه ها •
( Towers)  ه برجها •
پاشنده هاده •

.ساختمان کلی اجرا دستگاه آبفتان خطی تفاو  هندانی با دستگاه آبفتان دوار ندارد
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آبفشان خطی
یا خط ارابه مرکری در دستگاه آبفتان خطی در یک نقطه ثابت نیوده و بایستی به موازا  کانال-1

  کانال و به منمور هدایت صحیح دستگاه و جلوگیری از انحراف آن، کابلی به موازا. آبرسان حرکت نماید

چ  های سرتاسر آن روی زمین ن م می گردد که در صور  انحراف دستگاه فرامین  زم را به میکروسوی

مستقر روی شاسی ارابه مرکری ارسال داشته و حرکت ارابه را اصالح و یا حتی در مواقع لروم فرمان

.توق دستگاه را صادر می نمایند

ی اتیلن دستگاه هایی که با استفاده از لوله پل. ارابه مرکری می تواند دارای دو هرخ و یا ههار هرخ باشد-2

.  آبگیری می نمایند، معمو ً دارای دو هرخ می باشند
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آبفشان خطی
ال آبیاری اختالف دیگر دستگاه آبفتان خطی با آبفتان دوار آن است که آبپاشها یا افتانه ها روی ب-3

می رود دستگاه آبفتان خطی معمو ً دارای آبدهی یکسان هستند و این از مرایای این دستگاه به شمار

کی زیرا در آبفتان دوار بایستی بخش اعم  آب به انتهای دستگاه هدایت شود که از لحاظ هیدرولی

.   گردداز طرفی متکش هرز آب انتهای دستگاه در آبفتان خطی منتفی می. متکالتی را فراه  می کند
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آبفشان خطی
خطینحوهکاردستگاهآبفشان

کنترلویتابلرویبرآخربر موتورکارکردزماندرصدانتخاببراساسدستگاهپیترویسرعت

درصدانتخابتوسط.نمایدتجاوزدقیقهدرمتر98/1ازنیایستیسرعتاین.می گرددتعیین

بهراجدولیکارخانههر.رسانیدگیاهبهمختلاندازه هایبهراآبمی توانسرعتمناسم

ینهمننوسرعتدرصدهربرایدقیقهیکدرشدهطیزمانآندرکهمی نمایدارائهبهره بردار

.می دهدنتانسرعتدرصدهماندرراشدهتوزیعآبعمر
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آبفشان خطی
خطینحوهکاردستگاهآبفشان

ستی ماشین ضمن حرکت راستای خود را با ارابه مرکری حامش پمپ و بر  آخر که در حقیقت بای

ود، بر  اگر بر  هدایت کننده دستگاه منحرف ش. با یک سرعت حرکت نمایند، تنمی  می نماید

.  ی نمایدانتهایی فرمانی را در جهت ک  شدن سرعت دریافت کرده و موقعیت دستگاه را ت حیح م

اه اجازه این موضوع به مت دی دستگ. ماشین می تواند بدون آبیاری به سمت جلو حرکت نماید

ول می دهد که بین دو آبیاری دستگاه را بر روی زمین ختک برگرداند تا مجدداً از همان نقطه ا

یرا بعضی ولی این تکنیک همیته مورد استفاده قرار نمی گیرد، ز. در مررعه شورع به آبیاری نماید

.  افراد معتقدند که آبیاری نکردن دستگاه در حین برگتت باعث اتالف هرینه خواهد شد
58



آبفشان خطی
روشهایمختلفآبیاریدستگاه

100انجام داده و نیمه دوم مررعه را با سرعت (%X% )100تا وسط مررعه آبیاری را با سرعت کمتر از دستگاه -1

آبیاری می نماید و از نیمه زمین تا  %Xدر برگتت نیمه ختک زمین را با سرعت . درصد بدون آبیاری طی می کند

.بدین طریر تمام مررعه عمر آب  زم را دریافت می نماید. طی می نماید% 100ابتدای آن را بدون آب با سرعت 

.این روش برای اکثر مرارع با خاکهای متفاو  قابش اجراء است
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آبفشان خطی
روشهایمختلفآبیاریدستگاه

در انتها مدتی. و به طور یکنواخت تا انتهای قطعه آبیاری می نماید(%X)دستگاه با درصد سرعت دلخواه ابتدا -2

ط خاک توق کرده و هناننه نیاز به بازدید باشد در این فاصله زمانی انجام می شود و در این مد  مقداری شرای

.  و بدون آبیاری به نقطه اول مررعه برمی گردد% 100سپس دستگاه با سرعت . برای برگتت مساعد خواهد شد

.  آبیاری تکمیلی بیتتر با این روش اجراء می شود

ها این روش ساده بوده و کمترین دقت و توجه را  زم دارد و بجر خاکهای سنگین در بقیه خاکاجرای 

.  قابلیت کاربرد دارد
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آبفشان خطی
روشهایمختلفآبیاریدستگاه

مرحله به این طریر سعی می شود دستگاه با سرعت بیتتر حرکت نموده و آب مورد نیاز گیاه در دودر -3

  صور  رفت و برگتت توزیع شود لاا در این روش عمر آب توزیع شده در هر بار توسط دستگاه ک

.  این روش در خاکهایی با بافت نسیتاً سنگین توصیه نمی گردد. خواهد بود
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آبفشان خطی
روشهایمختلفآبیاریدستگاه

ه دستگاه با سرعت بدین ترتیم ک. روش بیتتر برای خاکهایی با بافت نسیتاً سیک توصیه می گردداین -4

سپس با همان . در رفت کش مررعه را آبیاری نموده و در انتها مدتی استراحت می نماید(%X)دلخواه 

.سرعت در جهت عکس شروع به آبیاری می نماید
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آبفشان خطی
روشهایمختلفآبیاریدستگاه

. گرددقطع این روش تقرییاً متابه روش اول است با این تفاو  که آبیار مایش نیست که آبیاری-5

لهی بها این حالت دستگاه با آبیاری سنگین نیمه اول زمین را طی کرده و نیمهه دوم را بهدون توقه ودر 

یهاری در مسهیر برگتهت، نیمهه دوم را آب. درصد سرعت و با آبیاری سیک ادامه می دههد( افرایش)تنمی  

در ایهن روش مهدیریت بهره بهرداری از . سنگین نموده و نیمه اول را با آبیاری سهیک طهی خواههد نمهود

. دستگاه سخت تر شده ولی کمترین فتردگی در محش عیور هرخها متاهده خواهد شد
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آبفشان خطی
روشهایمختلفآبیاریدستگاه

ر نمیه)شهود در مرارعی که ضمن آبیاری، در قسمتی از همان مررعه عملیا  برداشت انجام می-6

ه را دستگاه ضمن حرکت به جلو و یها عقهم ن ه مررعه. می توان این روش را پیاده نمود( علوفه

ی کامهش آبیاری کامش نموده و نیمه دیگر ختک باقی می ماند و در مرحله بعد نیمه دیگر را آبیهار

.  می نماید
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آبفشان خطی
اهروشهایمختلفآبیاریدستگ

اسههتفاده از دسههتگاههای آبفتههان -7

خطی کهه می تواننهد پهس از آبیهاری 

نیمی از زمین در انتها هرخش کهرده 

و بههه نیمههه دیگههر زمههین انتقههال داده 

.  شوند
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2تکلیف جلسه

تفاوتآبفشانغلطانوآبفشاندوارچیست؟

.اجزایسیستمآبفشاندواررانامببرید

تروشآبیاریآبفشانقرقرهایبهچهصورتانجامگیردکهمحـدودیتیبـرایکرکـ

ایجادنشود؟
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