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  باراني آالسيك شناخت و آاربرد دستگاه آبياري : عنوان 
  

 
  :معرفي روش آبياري باراني آالسيك 

توان براي آبياري انواع گياهان زراعي و در بعضي مواقع هم  از اين روش مي
هاي شني و  دار، هموار، ناهموار و خاك هاي شيب براي آبياري درختان در زمين

  .رسي استفاده آرد
آب به وسيله پمپ، از مخزن يا منبع اصلي مانند استخر، چاه، در اين روش 

ها شده و از طريق  هاي اصلي و بال رودخانه، چشمه، قنات و يا آانال وارد لوله
هاي بسيار ريز و يكنواخت، بر روي مزرعه  ها به صورت باران يا قطره آبپاش

  . شود پاشيده مي
  

  : سيكآالبياري باراني  آ دستگاهدهنده اجزاء تشكيل
  : هاي زير تشكيل شده است  اين روش از وسايل و قسمت

  
  
 تأمين آب و ايجاد  ـ قسمت١

  فشار 
هاي اصلي، نيمه  ـ لوله٢

  ها  اصلي، فرعي و اتصال
  ـ بال ٣
  ـ شير فلكه و فشارسنج ٤
  ـ پايه آبپاش و نگهدارنده آن ٥
  ـ آبپاش ٦
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  ـ قسمت تأمين آب و ايجاد فشار ١
. از يك منبع و براي تأمين فشار از يك پمپ استفاده مي شودبراي تأمين آب، 

البته لوله مكش پمپ را در مخزن آب قرار داده و سپس براي ايجاد فشار 
در اين حالت آب با . شود ها، پمپ هواگيري،روشن مي مناسب در داخل لوله

  :انواع پمپ ها عبارتند از . آند ها جريان پيدا مي فشار داخل لوله
  پمپ و موتور پمپالكترو 

  
  

                             موتور پمپ                   الكتروپمپ                     
  
  
  ها  هاي اصلي، فرعي و اتصال ـ لوله٢

براي رساندن آب از منبع به مزرعه از 
هاي اصلي، نيمه اصلي و فرعي  لوله

ها ممكن است  لوله. شود استفاده مي
  .اتيلن و يا آزبست باشند ليآلومينيومي، پ

هاي مورد استفاده داراي طول و قطر  لوله
متفاوتي بوده و فشارهاي مختلفي را 

  .توانند تحمل آنند مي
هاي آلومينيومي معموًال روي زمين   لوله

قرار گرفته وبراي اتصال آنها به يكديگر از 
  :دو روش استفاده مي شود 

                                                                                       استفاده از اتصال هاي سريع   ) الف 
  با استفاده از فلنج            ) ب
هاي پلي اتيلن و آزبست در زير زمين  لوله

و در عمق مناسب آار گذاشته 
لوله هاي آزبست توسط .شوند مي

اتصاالت آزبستي وچدني و لوله هاي پلي 
اتيلن بسته به قطر آنها به دو شكل متصل 

  اتصال با فلنج                                                        :مي شوند
  . با اتصال رزوه ييmm٩٠لوله هاي پلي اتيلني با قطر آمتر از ) الف
  . با اتصاالت جوشي وفلنج دارmm٩٠لوله هاي پلي اتيلني با قطر بيش از ) ب
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ها به يكديگر، گرفتن انشعاب و تغيير جهت آنها از زانويي،  براي وصل آردن لوله
  . شود استفاده مي....  سه راهي و تبديل،

  
  ـ بال ٣
هاي آلومينيومي هستند آه در سطح مزرعه قرار  هاي آبياري همان لوله بال

  . اند ها به وسيله پايه آبپاش بر روي آن نصب شده دارند و آبپاش
  
  ـ شير فلكه و فشارسنج ٤

ها تنظيم  لبه وسيله شير فلكه، جريان آب و تا حدودي فشار آن در لوله ها و با
آند و با آم و زياد  ها جريان پيدا مي با باز آردن شير فلكه، آب در لوله. شود مي

شود براي اين آه  ها نيز آم و زياد مي باز آردن شير فلكه، فشار داخل لوله
ها به خوبي آار آنند، شير فلكه را بايد آن قدر باز آنيم تا فشار آب در  آبپاش

مقدار فشاري آه بايد در لوله ايجاد . ورد نظر برسدها به اندازه م داخل لوله
براي قطع و . شود، توسط آارخانه سازنده و طراحان قبًال تعيين شده است

  .شود وصل جريان آب و تغيير فشار از شير آبگير هم استفاده مي
  . براي اندازه گيري فشار در آبپاش ها از فشار سنج سيار استفاده مي شود:توجه 

  
  
   آبپاش و نگهدارنده آن ـ پايه٥

پايه آبپاش لوله باريكي است آه ارتفاع 
آن بستگي به نوع گياهي آه به 

يعني . شود، دارد وسيله آن آبياري مي
مثل ذرت، (براي آبياري محصوالت بلند 

هاي بلند و  ، از پايه)آفتابگردان و نيشكر
) چغندر و يونجه(براي محصوالت آوتاه 

. شود ده ميهاي آوتاه استفا از پايه
پايه آبپاش بلند بر روي وسيله اي به 

قرار مي )) نگهدارنده پايه آبپاش ((نام 
  .گيرد
        آبپاش-١

                                                        
  ال پایه آبپاش و نحوه اتصال به ب-٢
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   آبپاش-٦
سوراخ (آبپاش ها با چرخش به دور خود ،عمل آبياري را توسط يك يا دو نازل 

آبپاش ها مهمترين جزء در آبياري باراني اند . انجام مي دهند ) خروج آب
  .وبايستب به طور مرتب بازديد شوند

  

  

 :انوا ع روش هاي آبياري باراني آالسيك 
  
  تحرك روش آبياري باراني آالسيك م-١

هاي اصلي، نيمه  هاي مختلف دستگاه مانند پمپ، لوله در اين روش قسمت
ها، پس از آبياري يك قسمت از زمين، از هم جدا شده و  ها و آبپاش اصلي، بال

در محل جديد دوباره قطعات . شوند براي آبياري قسمت ديگر به آنجا منتقل مي
اين روش براي آبياري قطعات آوچك . ر آبياري ادامه يابدبه هم وصل شده تا آا
  . باشد و جدا از هم مفيد مي

  
  روش آبياري باراني آالسيك نيمه متحرك -٢

هاي اصلي، نيمه اصلي در جاي خود ثابت مانده و پس  در اين روش پمپ و لوله
ها جدا شده و به محل جديد منتقل و دوباره نصب  از آبياري يك قسمت، بال

روش «شوند،  جا مي ها جابه اين روش را به علت اين آه فقط بال. شوند يم
ها به  جايي بال براي اين آه عمل جابه. گويند مي» آبياري آالسيك نيمه متحرك

ها از جنس آلومينيوم ساخته و به روش اتصال سريع به  راحتي انجام شود بال
  . شوند هم وصل مي

  آلود بودن زمين و مشكالتي  علت گلدر صورتي آه جنس خاك رسي باشد، به
آيد بهتر است از يك بال اضافي براي آبياري  جايي به وجود مي آه در زمان جابه

مديد استفاده شود تا پس از گذشت مدتي، سطح زمين آه قبًال آبياري شده 
تر انجام  ها راحت جايي بال تر شده و رفت و آمد در زمين و جابه آمي خشك

 . شود
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  ري باراني آالسيك ثابت روش آبيا-٣
ها در تمام سطح مزرعه نصب شده و ثابت هستند  ها و آبپاش در اين شيوه، بال

در اين حالت تعداد . شود و عمل آبياري با باز و بسته آردن شير فلكه انجام مي
  .آمتري آارگر مورد نياز است

 صورتي گيرند و در ها آلومينيومي باشند، در سطح زمين قرار مي اگر جنس بال
  .گيرند اتيلن باشند در زير زمين قرار مي آه از جنس پلي

ها  باشد بايد بعد از آشت محصول، آن ها آلومينيومي مي وقتي جنس بال:توجه
  .آوري نمود را روي زمين نصب آرده و قبل از برداشت هم جمع

  
  روش آبياري باراني آالسيك ثابت با آبپاش متحرك -٤

هاي آبياري همگي ثابت  اي اصلي، نيمه اصلي و باله در اين روش، پمپ، لوله
هاي خود با استفاده از شير خودآار  ها به همراه پايه  آبپاش هستند و فقط

  . شوند جا مي جابه
. شود هايي با فشار باال استفاده مي هاي بزرگتر، از آبپاش براي آبياري مساحت

  . در اين صورت، زمان آبياري آوتاه خواهد بود
  

  : آبياري باراني آالسيك مزاياي
آند و  هاي خاآي عبور نمي ـ در اين روش آب براي رسيدن به مزرعه از جوي١

هاي هرز را وارد  نمايد، بذر علف شود، در خاك نفوذ نمي در نتيجه بخار نمي
جويي آرده و مقدار  توان در مقدار مصرف آب صرفه آند و مي مزرعه نمي

  . به زير آشت بردهاي آشاورزي را  بيشتري از زمين
  ـ توزيع و پخش يكنواخت آب در مزرعه ٢
دار، هموار و ناهموار رسي و  هاي شيب ـ امكان آبياري انواع گياهان در زمين٣

توان سم و آود را به راحتي در سطح  شني در اين روش وجود دارد و مي
  . مزرعه با هزينه آم توزيع نمود

ي و استفاده بهتر گياه از تابش نور ـ تميز شدن برگ گياهان در هنگام آبيار٤
  خوشيد و ساختن غذاي بيشتر 

ها جلوگيري مي  ـ با اين روش در هواي خيلي سرد، از يخ زدگي شكوفه٥
  . شود
توان براي ايجاد فشار در لوله ها، از  ـ در بعضي مناطق آوهستاني، مي٦

  . اختالف ارتفاع استفاده آرد
  . دي احتياج نداردـ استفاده از اين روش،به دانش زيا٧
  .ـ توليد محصول بهتر و بيشتر مي باشد٨
  

  :توصيه هاي فني
ـ با قرار دادن توري در محل خروج آب استخر يا منبع، از ورود اجسام و گل و ١

  . الي به داخل دستگاه آبياري جلوگيري شود
ه ـ با توجه به نوع و ارتفاع گياه، از پايه آبپاش متناسب با ارتفاع آن استفاد٢

  . شود تا از اثرات منفي باد هم آاسته شود
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هاي آلومينيومي جلوگيري شود و  آالت آشاورزي از روي لوله ـ از عبور ماشين٣
  . در صورت اجبار از پل محافظ استفاده شود

  . آوري و به انبار منتقل شوند ها جمع ـ هنگام عمليات آاشت و برداشت، لوله٤
اي باشد آه از  شوند بايد به اندازه خش ميها پ ـ مقدار آبي آه توسط آبپاش٥

براي تنظيم آب و فشار مورد نظر، . بوجود آمدن هرز آب در مزرعه جلوگيري شود
  . از شير فلكه و فشارسنج استفاده شود

ـ بهتر است در هنگام وزش باد شديد و يا وجود هواي خيلي گرم و ٦
  . خشك،آبياري را به وقت ديگري موآول آرد

  . ها استفاده نشود گونه وسيله فلزي براي تميز آردن آبپاشـ از هيچ ٧
هاي متحرك آن  ـ هنگام آار دستگاه پمپ، از برخورد لباس افراد به قسمت٨

 .هاي برق رعايت شود جلوگيري نموده و فاصله مناسب تا سيم
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