
  شناخت وآاربرد دستگاه آبياري باراني دوار مرآزي :عنوان

  
  : معرفي دستگاه آبياري باراني دوار مرآزي

دوار « است و در فارسي به آن (Center pivot)» سنتر پيووت«نام خارجي اين دستگاه 
  . گويند مي» مرآزي

ها يا   بالدر مواقع آبياري. شود هاي بزرگ آبياري محسوب مي اين وسيله جزء دستگاه
هاي ساعت يا خالف آن چرخيده و آب از طريق  بازوهاي دستگاه در جهت عقربه

  . آنند هايي آه بر روي آنها قرار دارند، مزرعه را به صورت دايره، آبياري مي آبفشان
توان آن را   هكتار، با صرفه است و مي٣٠هاي بيشتر از  استفاه از اين روش در زمين

هاي هموار و نسبتًا ناهموار مورد  اقه آوتاه و بلند، در زمينبراي آبياري گياهان س
  .استفاده قرار داد

هاي شني بهترين نوع خاك براي آبياري با اين روش هستند و با اعمال مديريت  خاك
با قرار دادن يك . توانيم آبياري خاك هاي رسي را هم با آن انجام دهيم صحيح مي

توان همراه با  هاي قابل حل در آب را هم مي مخزن در آنار برج مرآزي، سم و آود
  . آبياري به صورت يكنواخت پخش نمود

  

اجزاءتشكيل دهنده دستگاه آبياري 
  :دوار مرآزي 

دستگاه دوار مرآزي از پنج قسمت اصلي 
  . شود تشكيل مي

  ـ برج مرآزي ١
  ها  ـ بال٢
  ها  ـ آبفشان٣
  ها  ـ برج٤
  ـ بال اضافي٥
   



  ـ برج مرآزي ١
براي جلوگيري از حرآت و . باشد مرآزي به صورت چهار پايه بدون چرخ ميبرج 
هاي برج مرآزي را روي يك سكوي سيماني  جايي دستگاه در هنگام آبياري، پايه جابه

  . آنند ثابت مي
هاي مختلف  ها، ُآلكتور و قسمت ، تابلو آنترل، پايه)عمودي(برج مرآزي از لوله مرآزي 
  . ديگري تشكيل شده است

توان مقدار آب آبياري، سرعت حرآت دستگاه و ولتاژ برق را   ميتابلو آنترلتوسط 
  . آنترل آرد
ها متصل   در وسط برج مرآزي قرار داشته و توسط يك زانويي به باللوله مرآزي

دهند آه هنگام  بين زانويي و لوله مرآزي، بوشن و واشرهايي قرار مي. شود مي
  . كندچرخش بال، آب به بيرون نشت ن

ها  لوله عمودي ثابت است ولي بال
مثل عقربه ساعت مي ) هاي افقي لوله(

  . چرخند
اي است آه باالي برج   وسيلهآلكتور

شود و ساختمان آن  مرآزي نصب مي
طوري است آه برق را از قسمت ثابت 
دستگاه به قسمت متحرك آن منتقل 

  .آند مي
  کلکتور       

  ها يا بازوها  ـ بال٢
با توجه به آوچكي و بزرگي مزرعه، . شود ها تشكيل مي  بالبدنه اصلي دستگاه از

شوند حدود  هايي آه در ايران ساخته مي طول بال. شوند ها آم و زياد مي تعداد بال
در اين صورت با هر .  عدد هم افزايش داد٨توان تعداد آنها را تا   متر است و مي٥/٥٢

  . گيرد  قرار مي هكتار زمين زير پوشش آبياري٥٥گردش آامل دستگاه، 
هاي ناهموار هم  اند آه دستگاه مي تواند در زمين ها طوري به يكديگر متصل شده بال

تواند مزارعي با  انواعي از اين دستگاه مي. حرآت آرده و عمل آبياري را انجام دهد
  .  درصد را هم آبياري نمايد١٥شيب 

هايي آه  ها و ميل مهار ها به وسيلة نبشي بال. مي باشد»  اسپين«نام خارجي بال، 
  .شوند ها متصل شده و باعث استحكام دستگاه مي ها قرار دارند به برج در زير آن

وقتي . آند در آخر هر بال يك شير تخليه آب وجود دارد آه به صورت خودآار عمل مي
ها آم  شود فشار آب داخل بال شود يا شير آب بسته مي پمپ آب خاموش مي

. شوند هاي درون بال خارج مي هاي خودآار باز شده و آب شود در نتيجه شير مي
ها به طور خودآار بسته شده  شود، شير ها زياد مي برعكس وقتي فشار آب، داخل بال

  . شود ها خارج مي و در نتيجه آب فقط از آبفشان
  
  
  
  
  
  



  ها  ـ پاشنده٣
ها پخش  ها آه وظيفه آن پاشنده

يكنواخت آب در سطح مزرعه است، 
. باشند قسمت دستگاه ميترين  مهم

ها انواع مختلفي دارند، دو  پاشنده
  :نوع آن عبارتند از 

  ـ آبفشان١ 
  ـ آبپاش ٢ 
  
  
  

     آب فشان عصایی                                                                       
د هم يك نوع آن مخصوص مناطقي است آه خاك آنجا، شني و سبك بوده و باد شدي

هاي عصايي شكل آه در زير  هاي نصب شده روي لوله وزد در اين صورت از آبفشان مي
  . شود بال و نزديك سطح مزرعه قرار دارند استفاده مي

مناطقي آه در آنجا خاك، سنگين و رسي بوده و باد هم نسبتًا ماليم است از 
دار، از  هاي شيب يندر زم. شود اي با قطر پاشش بزرگتر استفاده مي هاي ضربه آبپاش
  .گيرد بايد استفاده نمود ها قرار مي آننده فشار آه در زير آن تنظيم
ها نصب شده و آبياري را انجام   متر از يكديگر روي بال٣ها معموًال با فاصله  پاشنده
  .دهند مي

ها آامًال خالي و دستگاه در موقعيت  بعد از پايان هر فصل آبياري، آب داخل لوله
  . گيرد ر مزرعه قرار ميمناسبي د

  

  ها  ـ برج٤
هر برج از تعدادي . گيرند ها روي آن قرار مي  هستند و بالAهايي به شكل  ها، پايه برج

. اند نبشي ساخته شده آه به وسيله پيچ و مهره به ديرك اصلي وصل شده
  .ها هم به ديرك اصلي متصل هستند الكتروموتور، گاردان، جعبه دنده و چرخ

   
  به آنترل تراز ـ جع١
  ـ ميل گاردان ٢
  ـ چرخ ٣
  ـ ديرك اصلي ٤
  ـ الكتروموتور٥
  ـ محل اتصال دو بال ٦
  

ها و  ها نگهداري بال وظيفه برج
. باشد حرآت دستگاه مي

ها بايد با هم  حرآت برج
هماهنگ باشد در غير اين 
صورت در آار آبياري اشكال به 

روي هر برج يك .آيد وجود مي



آورد تا  ها به وجود مي قرار دارد آه هماهنگي الزم را با ساير برج جعبه آنترل تراز
  . دستگاه يكنواخت حرآت آند

رسد آار   ولت آه از جعبه آنترل به آن مي٣٨٠ با نيروي برق سه فاز الكتروموتور
آند و توسط دو ميل گاردان و جعبه  مي

  . شود ها مي دنده باعث حرآت چرخ
ب دستگاه طوري ساخته شده آه آ

هاي برقي و حساس آن  وارد قسمت
  .شود مي

ممكن است متفاوت  ها فاصله بين چرخ
انواعي آه در ايران توليد . باشد
  .  متر از هم فاصله دارند٤شوند  مي

ها بايد از نوع مقاوم بوده و  الستيك
  . داراي عاج مناسب باشند

هر چرخ توسط يك ميل گاردان و جعبه 
ا، از دنده نيروي الزم براي حرآت ر

  .گيرد الكتروموتور مي
  

  ـ بال اضافي ٥
 متر ١٨ تا ٦طول آن بين . شود اي است آه به آخرين برج بسته مي بال اضافي لوله

  . است آه به وسيله چند نبشي و سيم مهار شده است
  
  
  ـ بال اضافي ١
  ـ شيلنگ نرم ٢
  ـ بوستر پمپ٣
  ـ آبپاش ٤
  ـ برج آخر ٥
  
  
  
  
  

   :علت نصب بال اضافي
دستگاه دوار مرآزي زمين را به 

آند و در   آبياري ميدايرهصورت 
هايي از زمين  اين حالت قسمت
اند  ها قرار گرفته آه در گوشه
  . شوند آبياري نمي

هاي زمين هم  براي اينكه گوشه
با اين روش آبياري شوند، از بال 

بدين . شود اضافي استفاده مي



 نصب آبپاش قويو روي بال اضافه هم يك  بوستر پمپترتيب آه روي برج آخر يك 
هر زمان آه . شود بوستر پمپ به وسيله شيلنگ نرمي به آبپاش وصل مي. شود مي
رج آخر به گوشه زمين برسد، آب توسط بوستر پمپ جريان پيدا آرده، وارد آبپاش ب

پس از آبياري گوشه مورد نظر، جريان آب خودبه خود .آند ها را آبياري مي شده و گوشه
  . شود قطع مي

  

  :اندازي دستگاه  نحوه آار و راه
هاي آبياري تحت  ش، مانند ساير رو)سنترپيووت(در روش آبياري با دستگاه دوار مرآزي 

گيرد و سپس از راه يك لوله عمودي وارد  فشار، آب به وسيله پمپ تحت فشار قرار مي
اند، به  ها قرار گرفته هايي آه بر روي بال بال يا بازوي دستگاه شده و از طريق پاشنده

  . شود هاي ريز باران در سطح مزرعه پخش مي صورت قطره
هاي اين  به علت اين آه بال. شود ا، تحمل ميه ها و چرخ ها توسط برج وزن  بال

توان از آن براي آبياري گياهان   متر باالتر از سطح زمين قرار دارند، مي٣دستگاه حداقل 
  .ساقه بلند و آوتاه استفاده نمود
دهند  در آارخانه همه نوع تنظيم را روي آن انجام مي. اين دستگاه آامًال خودآار است

اندازي آن آافي است آليد اصلي برق را روشن  براي راه. نداردآاري  و نياز به دست
  . نموده و سرعت و جهت حرآت را تعيين آرد

  
  تابلو کنترل                                           

  
بندي شده است و  ، درجه١٠٠ تا ١٠اي قرار دارد آه از  در سمت چپ تابلو آنترل دآمه
  . شود ياري مزرعه مورد نياز است تنظيم ميبرحسب مقدار آبي آه براي آب

 قرار دهيم، موتور آخرين برج به صورت دايم ١٠٠به عنوان مثال اگر درجه را روي عدد 
  . آند گيرد و پيوسته حرآت مي آار آرده و دستگاه در يك خط راست قرار مي

آب در اين حالت، دستگاه بيشترين سرعت حرآت را دارد و در نتيجه آمترين مقدار 
 قرار داده شود، دستگاه داراي آمترين ١٠اگر درجه سرعت روي عدد . شود پخش مي

  . آند سرعت حرآت بوده و در نتيجه بيشترين مقدار آب را به خارج هدايت مي
هاي مختلف رشد به مقدار متفاوتي آب نياز دارند و نيز آب  گياهان در مراحل و فصل

د پس الزم است سرعت حرآت دستگاه و مورد نياز گياهان مختلف با هم فرق دار
  . ميزان آب آبياري مورد نياز مزرعه را تنظيم آرد

  



  :مزاياي آبياري با دستگاه دوار مرآزي
...) رودخانه، چشمه، قنات، چاه، آانال و (در روش آبياري سنتي، آب از منبع اصلي 

گذرد  ا ميه رسد وقتي آب از جوي هاي خاآي روباز شده و به مزرعه مي وارد جوي
شود و  مقداري از آن به صورت بخار، نفوذ در زمين و يا هرزآب از دسترس خارج مي

هاي هرز را نيز وارد  رسد ضمن اين آه با خود بذر علف مقدار آمتري به مزرعه مي
  . نمايد مزرعه مي

ها است  ـ در روش آبياري تحت فشار آه آبياري باراني دوار مرآزي نيز يكي از آن روش١
شود، به عبارت ديگر  در  هايي آه گفته شد جلوگيري مي ز هدر رفتن آب به صورتا

هاي بيشتري  آيد آه زمين جويي شده و اين امكان به وجود مي مقدار مصرف آب صرفه
  .آشت شوند

  .شود هاي هرز به مزرعه تا حدود بسيار زيادي جلوگيري مي ـ از ورود بذر علف٢
   
شدن هرز آب در سطح  گيرد و از روان در اختيارش قرار ميـ آب به ميزان نياز گياه ٣

   .شود مزرعه و شستشوي خاك و مواد غذايي جلوگيري مي
شود هزينه آارگري آبياري  ـ در اين روش چون آبياري به صورت خودآار انجام مي٤

  دستگاه آبياري باراني دوار مرآزي را١٠تواند  يك آارگر با تجربه مي. بسيار پايين است
  . اداره آند

  
ـ به وسيله اين روش سم و آود به صورت يكنواخت، آسان و با هزينه آم در اختيار ٥

  .گيرد گياه قرار مي
  . توان براي آبياري همه مزارع و باغات ميوه استفاده آرد ـ از اين روش مي٦
  
ها  شود تا شاخ و برگ گياهان شسته شده و آن ـ آبياري با اين روش، باعث مي٧
انند از تابش نور خورشيد بهتر استفاده آرده، غذاي بيشتري ساخته و رشد بيشتر بتو

  . و بهتري داشته باشند
توان با اين روش آبياري نمود و احتياجي به تسطيح  دار را هم مي هاي شيب ـ زمين٨

  . زمين نيست
  
عه و توان با توجه به شرايط مزر هاي نصب شده بر روي اين دستگاه را مي ـ آبفشان٩

  . محل انتخاب نمود
ها،از  ـ در بعضي مناطق آوهستاني، مي توان براي ايجاد فشار الزم در درون لوله١٠

  . اختالف ارتفاع زمين استفاده آرد
  
شود هواي اطراف  ـ در اين روش عالوه بر اين آه تهويه به صورت مناسب انجام مي١١

ح خاك تا حدود زيادي محل آبياري نيز مرطوب شده و از جمع شدن نمك در سط
  . شود جلوگيري مي

زدگي  توان از يخ ـ در فصل بهار، اگر هوا خيلي سرد شود، با آبياري باراني مي١٢
  .شكوفه ها و درختان ميوه هم جلوگيري نمود

  
  
  



  :هاي گسترش استفاده از دستگاه دوار مرآزي محدوديت
 استفاده از تسهيالت مالي گذاري اوليه دارد ولي با ـ اين دستگاه احتياج به سرمايه١

  . شود دولت تا حدودي مشكالت حل مي
  .  باز مورد نياز است٣ـ نيروي برق ٢
  . ـ در صورت استفاده از حقابه، احداث استخر ذخيره آب ضروري است٣
ها،  توان براي آبياري استفاده نمود چون پس از تبخير آب از روي برگ ـ از آب شور نمي٤

  . زند ه گياه صدمه مينمك باقي مانده، ب
باشد با اين  ـ شرآت سازنده دستگاه مسئول تعميرات و خدمات بعد از فروش مي٥

  . حال ممكن است در همه جا امكان استفاده از اين خدمات وجود نداشته باشد

  :توصيه هاي فني 
ه  آبياري، بايد از يك تكنسين برق آه با طرز آار دستگاه آشنا باشد استفاد ـ در فصل١

  . شود
  
آارخانه سازنده آن را قبًال تنظيم نموده و آند و ـ اين دستگاه با برق سه فاز آار مي٢

براي استفاده از دستگاه آافي است آليد اصلي را . آاري آن نيست نيازي به دست
  . روشن نموده و سرعت حرآت مناسب را انتخاب آرد

  
شدن هرز آب در مزرعه  وانـ سرعت حرآت دستگاه بايد طوري انتخاب شود آه از ر٣

  . جلوگيري شود
  
ها بايد از صافي  ها و آبپاش ـ براي جلوگيري از ورود اجسام خارجي به داخل لوله٤

  . مناسب استفاده آرد
  
وزد يا هوا خيلي گرم و خشك است آبياري را  ـ بهتر است هنگامي آه باد شديد مي٥

  . به وقت ديگري موآول نمود
  
هاي برق دور نگهداشته و براي جلوگيري از برخورد آب  ا بايد از آابلـ تجهيزات آبياري ر٦

  . هاي انتقال برق، فاصله الزم را رعايت نمود ها با سيم آبپاش
  
هاي  آند بايد از برخورد اجسام و لباس افراد به قسمت ـ هنگامي آه دستگاه آار مي٧

  . متحرك آن جلوگيري آرد
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