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آبیاری بارانی

پودمان 3

طبق برآوردها در سی سال آینده مردم جهان نیازمند 60 درصد غذای بیشتر خواهند بود. بخش زیادی 
از این افزایش تولید حاصل کشت متراکم که نیازمند آبیاری است خواهد بود. بنابراین بهره گیری از 

روش های نوین کشاورزی و استفاده بهینه از آب تنها راه تأمین غذای جمعیت در حال افزایش است.
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آبیاری بارانی

آیا می دانید که...؟
  آب مهم ترين و اساسي ترين عامل محدود كننده در كشاورزي است. 

  با كم شدن منابع آبي و زياد شدن جمعيت توليد غذا بحراني مي شود.

  استفاده مناسب از آب موجود در كشور نياز به دانش و روش مناسب دارد.

  استفاده از آبياري هاي تحت فشار نسبت به روش هاي ديگر آبياري به صرفه تر مي باشد.

  اجراي عمليات آبياري باراني نياز به تسطيح زمين ندارد. 
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معیارهای انتخاب روش های مناسب آبیاری

در يک پروژه آبياری، انتخاب روش آبياری مناسب نقش بسيار با اهميتی در موفقيت آن پروژه ايفا می كند. 
اساسی ترين عوامل مؤثر در انتخاب روش های آبياری به شرح زير می باشند: 

بافت خاک، آماده كردن زمين، اندازة مزارع، شوری خاک، زه كشی، آب قابل دسترس، كيفيت آب، الگوی 
كشت، انرژی قابل دسترس، تناوب زراعی و عمليات زراعی، كيفيت و ميزان محصوالت، وضعيت آب و هوايی، 

هزينة آب، مسائل فرهنگی و اجتماعی. 

 هدف آبیاری 
  تأمين آب كافی برای ادامة زندگی گياه

  حفاظت و بيمة گياهان در مقابل تنش های ناشی از كم آبی يا بی آبی های كوتاه مدت

  خنک كردن خاک و اتمسفر يا هوای اطراف گياه

  شستن امالح مضر در خاک

  نرم كردن ناحية قابل شخم خاک

 آبیاري باراني چیست؟ 
آبياري باراني روشي است كه در آن آب با فشاری بيش از2 بار )اتمسفر( درون لوله هايي در مزرعه جريان پيدا 
مي كند وارد قسمتي به نام آبپاش مي شود آب در هنگام خروج از آبپاش ها به صورت قطره هاي باران در هوا 

پخش مي شود و بر روي خاک مي ريزد. 

 مزایای سیستم آبیاري باراني 
1  اين سيستم را در اراضی شيب دار بدون نياز به عمليات تسطيح می توان اجرا كرد.

2  با اجرای اين سيستم افزايش سطح زير كشت و افزايش محصول در واحد سطح را در بر خواهد داشت.
3  در خاک های سبک و سنگين قابل اجراست و عمق خاک چندان مهم نيست.

4  آبياری بارانی را برای بيشتر محصوالت می توان توصيه كرد.
5  راندمان توزيع سيستم باالست )حدود%75(

6  نيروی انسانی مورد نياز اين سيستم كمتر از آبياری سطحی است.
7  برای انجام آبياری نياز به نيروي متخصص نيست.

8  امکان به كارگيری كود و سم همراه با آب آبياری وجود دارد.

 معایب و محدودیت هاي آبیاري باراني 
1  در مناطق باد خيز راندمان توزيع پايين است. 

2  در مناطق گرم و خشک به علت تبخير و تعرق زياد راندمان آبياری كمتر است.
3  اگر كيفيت آب مناسب نباشد انجام آبياري باراني موجب آسيب ديدن و سوختگی برگ گياهان مي شود. 

4  هزينة سرمايه گذاری اوليه باالست.
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 روش های آبیاری تحت فشار 
روش های آبياری تحت فشار بسيار متنوع هستند اما به طور كلی می توان آنها را به دو گروه عمده آبياری بارانی 

و آبياری موضعی طبقه بندی نمود. در آبياری بارانی به انواع زير تقسيم بندی می شوند:

بارانی

مکانیزهکالسیک

آبفشان غلتانمتحرک
)ویلموو(

آبفشان قرقره اینیمه متحرک
)گان(

ثابت با آبپاش 
متحرک

آبفشان خطی
)لینیر(

آبفشان دوارثابت
)سنترپیوت(

 انواع روش های آبیاری بارانی 
نصب  منظم  فاصله های  با  آبياری  بال های  روی  آبپاش ها  آبياری  نوع  اين  در  کالسیک:  بارانی  آبیاری    1
می گردند و جا به جايی آنها به وسيله نيروی انسان استفاده می شود. اين نوع آبياری به صورت ثابت، نيمه ثابت، 
متحرک و نيمه متحرک و با آبپاش متحرک می باشد. هم اكنون در ايران آبياری كالسيک ثابت با آبپاش های 
متحرک بهترين كاربرد را در زمين های كشاورزی بخصوص نواحی با دخيز داشته بنابراين در ادامه اين نوع 
آبياری را مورد تأكيد قرار می دهيم. در اين روش آبياری ايستگاه پمپاژ، لوله های اصلی، جانبی و بال های 
بال ها،  آبپاش ها كه روی شير های خودكار مستقر هستند در روی  ثابت هستند و  آبياری  آبياری در فصل 

می شوند.  جابجا 
در اين روش ها، لوله هاي اصلي به لوله هاي فرعي وصل مي شوند و روي لوله هاي فرعي آبپاش هاي مخصوصي 
نصب می شود كه به دور خود مي چرخند و آب را در اطراف به صورت دايره مي پاشند. لوله هايي كه آبپاش ها 
بر روي آنها نصب شده »بال« نام دارند. در اين روش از يک دستگاه موتور پمپ يا الکترو پمپ و تعدادی لوله 
و آبپاش براي آبياري استفاده مي شود. اگر همة اجزاء قابل جابه جايي باشند آن را روش »كالسيک متحرک« 

می نامند.
در مواردي، لولة اصلي و موتور پمپ ثابت است ولي براي صرفه جويي در هزينة خريد لوله و لوله كشي، پس از 
اينکه آبياري انجام شد، بال و آبپاش ها را باز نموده و در جاي ديگر نصب می كنند. اين كار ادامه دارد تا كل 

مزرعه آبياری شود، اين روش را روش »كالسيک نيمه متحرک« می نامند.
گاهي لوله هاي اصلي، فرعي، بال، آبپاش ها و موتور پمپ ثابت هستند و كل مزرعه توسط آنها آبياری می شود 

كه به اين روش، »روش ثابت« می گويند كه اكثراً لوله ها در زير زمين كار گذاشته می شوند.
در ايران و بسياري ديگر از كشورها روش كالسيک نيمه متحرک رواج بيشتري دارد.
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الف( آبیاری بارانی به روش کالسیک ثابت: در اين روش آبياری پمپ و لوله های اصلی و فرعی و بال های آبياری 
و آب پاش ها )كليه اجزاء سيستم( ثابت می باشند. در اين سيستم، به تعداد كافی بال آبياری وجود دارد و نيازی 
به جا به جايی بال های آبياری در فصل زراعی نمی باشد و با توجه به شرايط باد منطقه فواصل آبپاش را طوری 
تنظيم می كنند كه هم پوشانی كاملی ايجاد گردد. در سيستم های ثابت ممکن است بال های آبياری در زير زمين 
كار گذاشته شده و هميشه ثابت باشند يا اينکه اين بال ها در ابتدای فصل رشد در روی زمينی چيده شده و 
در انتهای فصل رشد جمع شوند كه به نوع اول سيستم های ثابت دائمی و به نوع دوم سيستم های فصلی گفته 
می شود. انتخاب هر يک از اين دو نوع سيستم بستگی به نوع گياه دارد. اگر بخواهيم از اين روش برای گياهان 
يک ساله استفاده كنيم بايد قبل از كاشت، لوله ها را درزمين قرار دهيم و بعد از برداشت محصول آنها را جمع آوری 
و در انبار نگه داری كنيم. از اين روش برای آبياری محصوالت پر شاخ و برگ كه جا به جايی لوله ها در آنها مشکل 

است می توان استفاده كرد؛ اما عيب مهم آن زياد بودن هزينه های لوله گذاری است. 

شکل1

شکل2

)ب()الف(
ثابت

ب( آبیاری بارانی کالسیک ثابت با آبپاش متحرک ) کالسیک نیمه متحرک(: در اين روش بال های آبياری ثابت 
ولی آبپاش ها متحرک می باشند. برای كاهش هزينه در اين سيستم از آبپاش های بزرگ استفاده می شود كه 
به طور قابل مالحظه ای از تعداد بال های آبياری بارانی ثابت و از لحاظ بهره برداری راحت تر و كم هزينه تر از بقيه 
سيستم ها با جا به جايی متناوب می باشند. از لحاظ عمر مفيد تجهيزات و لوله های سيستم نيز بسيار مناسب و 
در صورتی كه لوله ها در زير زمين كار گذاشته شده باشند از لحاظ خطر سرقت نيز دارای ضريب اطمينان بااليی 
خواهند بود. عالوه بر اين به دليل فراهم بودن امکان نصب پايه های بلند برای آبپاش ها، امکان آبياری گياهان پا 
بلند نيز وجود دارد. در مجموع سيستم های آبياری بارانی با آب پاش متحرک به دليل ويژگی ها و مزايای بيان شده 

از استقبال قابل توجهی در بين كشاورزان برخوردار گشته و گسترش بيشتری در سال های اخير داشته است. 

ثابت با آبپاش متحرکنیمه متحرکمتحرک
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2  آبیاری بارانی مکانیزه 
در اين نوع آبياری بارانی برای جا به جايی الين ها )لوله های فرعی( از وسايل مکانيکی استفاده می شود. از اين 

نوع آبياری با توجه به هزينه اولية نصب و راه اندازی، در زمين های با قطعات بزرگ استفاده می شود.

الف( آبیاری بارانی غلطان )ویل مو1(: اين دستگاه برای 
آبياری مزارعی كه هموار و مسطح هستند و گياهان 
دارد.  زيادی  كارايی  است  آنها كشت شده  در  رديفی 
اجزای تشکيل دهندة دستگاه آبياری ويل مو عبارتند از: 
خرطومی،  رابط  لولة  و  اصلی  لولة  شاسی،  و  موتور 
چرخ ها، آبپاش ها. لولة اصلی در اين دستگاه از جنس 
آلومينيوم است و10سانتی متر قطر دارد كه از وسط 
آبپاش ها  به  را  آب  هم  لوله  اين  می گذرد.  چرخ ها 
می رساند و هم باعث حركت چرخ ها می شود. حركت 
دستگاه از يک محل به محل ديگر با استفاده از موتور 

بنزينی كه از طريق جعبه دنده و زنجير به چرخ های كناری متصل است انجام می شود.
روش كار به اين ترتيب است كه ابتدا دستگاه به محل مورد نظر منتقل مي شود، سپس به وسيلة لولة رابط 
خرطومي، لوله هاي دستگاه و لوله هاي آب رسان به هم متصل مي شوند. با باز شدن شير آبگير، آب در لوله ها 
جريان پيدا كرده و از طريق آبپاش ها آبياري انجام مي شود. پس از اتمام آبياري يک قطعه، لولة خرطومي را جدا 
كرده و آب داخل لوله ها را خارج نموده، سپس موتور را براي جابه جايي دستگاه روشن كرده و آن را به قطعة ديگر 

كه هنوز آبياري نشده است، مي برند. اين عمل آن قدر تکرار مي شود تا تمام سطح مزرعه، آبياري شود.
اين دستگاه برای آبياری گياهان پا كوتاه مانند غالت، علوفه و چغندر قند مناسب است. 

ـ  اينچ  آلومينيومی4  لوله های  بخار،  اسب  بنزين8  موتور  ـ  اصلی  شاسی  شامل  دستگاه:  فنی  مشخصات 
12 متری، سوپاپ، كمربند، وزنه، رايزر، فواره، نيم طوقه و چرخ كامل و شلنگ رابط تشکيل يافته است كه 
آبپاش ها به فاصله12 متری از هم قرار گرفته است و سوپاپ ها بعد از خاتمه آبياری شروع به تخلية آب داخل 

ايمنی: آلومينيومی می نمايند نکات  لوله های 
از طريق  لوله به طور كامل  تا آب داخل  اتمام هر آبياری ضروری است به مدت10 دقيقه صبر كنيم  از  بعد 
سوپاپ ها تخليه شوند تا در زمان حركت و انتقال دستگاه به دليل پر بودن لوله ها از آب، مشکل پيچش لوله 
حاصل نگردد و نيز برای جلوگيری از حركت دستگاه توسط باد منطقه ضروری است با استفاده از طناب و ميخ 
دستگاه مهار شده باشد يا اينکه بر روی چرخ های دستگاه كيسه های شنی قرار داده شود تا سيستم در امان باشد.

مزایا و معایب سیستم: اين سيستم مخصوص مزارع متوسط و بزرگ و با قدرت جابه جايی در هر زمان و 
انجام آبياری به هر ميزان و در هر مدت با حداقل نيروی انسانی مورد نياز می باشد و لوله های آلومينيومی هم 

vilmo ـ1

شکل3ـ آبفشان غلتان )ویل موو(
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به عنوان محور و هم به عنوان هدايت كنندة آب عمل می كند تا آب را به سر آبپاش ها برسانند و از طرفی در 
زمين های كاماًل رسی كارآيی ندارد. چون به دليل گلی بودن زمين به علت آبياری در زمان حركت دستگاه 

مشکل پيچش لوله ايجاد می گردد.

برای  اين دستگاه  بارانی قرقره ای )گان1(:  ب(آبیاری 
آبياری زمين هموار و نا هموار و گياهان كوتاه و بلند 
مورد استفاده قرار می گيرد. اجزای مختلف اين دستگاه 
عبارت اند از: قرقره، توربين، جعبه دنده، لولة پلی اتيلن، 

آبپاش. 
قرقره  يک  دارای  قرقره ای  بارانی  آبياری  دستگاه 
لولة پلی اتيلن  بزرگ است كه بر شاسی قرار دارد و 
از جنس نيمه سخت كه در حدود300 متر طول دارد 
دور اين قرقره جمع می شود. برای انجام دادن آبياری 
يک قطعه زمين، ابتدا دستگاه را به كمک تراكتور در 
ابتدای زمين مورد نظر قرار می دهند. سپس آب پاش 

را كه لوله پلی اتيلن نيز به آن وصل است در داخل مزرعه و بر روی پايه ای به نام ارابه می گذارند. برای ايجاد 
فشار آب در داخل لوله ها از موتور ديزل يا الکتروموتور استفاده می شود. پس از روشن كردن موتور ابتدا آب 
با فشار وارد توربين می شود و آن را می چرخاند. آب پس از خروج از توربين وارد لوله پلی اتيلن شده و از 
طريق آبپاش در سطح مزرعه پخش می شود. چرخش توربين توسط جعبه دنده و زنجير به قرقره منتقل شده 
و قرقره پس از شروع آبياری به طور آهسته و خودكار می چرخد و لوله پلی اتيلن به طور مرتب روی قرقره جمع 

می شود. بعد از اين كه آب پاش به قرقره رسيد آبياری به طور خودكار قطع می شود. 
در اين روش آب پاش آب را به صورت دايره ای و به شعاع40 تا 50 متر پخش می كند. در اين روش مقدار آب مصرفی 
را می توان با كنترل سرعت چرخش قرقره تنظيم كرد. اگر سرعت چرخش قرقره زياد باشد لوله سريع تر جمع 
می شود و آب كمتری پاشيده می شود؛ ولی اگر لوله آهسته تر جمع شود آب زياد تری توسط آبپاش پخش می شود. 
نکته قابل تذكر در اين روش اين است كه به دليل گران بودن لوله پلی اتيلن بايد در موقع استفاده از آن دقت 
بيشتری به عمل آيد و از تماس آن با اجسام زبر و تيز جلوگيری شود. مدت زمان الزم برای يک دور چرخش 
آبپاش2 تا 5 دقيقه است كه با قرار دادن يک توری در مسير ورود آب به دستگاه از داخل شدن كاه و كلش و گل 
والی به داخل توربين و آب پاش جلوگيری می شود. از فوايد دستگاه آبياری بارانی قرقره ای می توان به حركت و 

جا به جايی آسان آن برای سرعت اين دستگاه، ميزان عمق آبياری را آن طور كه می خواهيم تنظيم كنيم. 

شکل4ـ آبفشان قرقره ای )گان(

نکته ایمنی
   مقررات و اصول ايمنی و سالمتی در هنگام كار رعايت گردد و شلنگ ها و اتصاالت فشار قوی را محفوظ 

داشته و ايمنی آن را مد نظر داشته باشيد.
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مزایا و معایب دستگاه:
  آبگيری از شيرهای هيدرانت يا از كانال به راحتی انجام گرفته و برای آبياری تکميلی مناسب می باشد.

  به دليل سنگينی دستگاه وجود تراكتور برای حمل دستگاه و ارابه فواره دار ضروری بوده و برای كار آن در مزرعه 

وجود جاده دسترسی الزامی است و در زمانی كه شدت وزش باد شديد است نبايستی عمل آبياری را انجام داد.

ب(آبیاری بارانی دوار مرکزی )سنترپیوت1(: اين دستگاه برای آبياری انواع گياهان پا بلند و پا كوتاه می تواند 
تابلو  )افقی(،  اصلی  لولة  لولة عمودی،  قطعاتی چون  از  مركزی  دوار  آبياری  قرار گيرد. دستگاه  استفاده  مورد 
كنترل، پاشنده ها وچرخ ها تشکيل شده است. برای انجام آبياری با اين دستگاه، ابتدا آب با فشار وارد پاشنده ها 
می شود. لولة اصلی در اين دستگاه بر روی پايه های مثلثی شکل قرار می گيرد كه هر يک از پايه ها دارای دو 

چرخ هستند. آب از طريق لوله های اصلی كه در حدود 
سه متر از زمين فاصله دارند وارد آب پاش ها می شوند 
و عمل آبياری انجام می گيرد. مسير حركت دستگاه در 
اين روش به صورت دايره ای بوده و سطح آبياری شده 
تابلو  اين دستگاه دارای يک  هم دايره ای شکل است. 
كنترل می باشد و اگر در موقع آبياری اشکالی به وجود 
آيد آبياری خود به خود قطع می شود. در استفاده از اين 
دستگاه بايد سعی كرد كه مسير چرخ ها صاف و هموار و 
تا حدودی سفت باشد. اين روش برای آبياری خاک های 
شنی و زمين های هموار ونسبتاً هموار توصيه می شود. 

مشخصات فنی دستگاه:
تعداد دهانه در انواع مختلف: 5، 6، 7 و 8 عدد

طول هر دهانه: حدودا52/5ً متر
طول كل دور دستگاه های مختلف سنتر پيوت: 432، 379/5، 327 و 274/5 متر به شعاع آبياری 435، 382، 

330 و 277/5 متر
ولتاژ دستگاه: 380 ولت 

   زنجيره های ايمنی محافظ شافت پی تی او را به يک نقطه ثابت وصل كنيد و از آب پاش در حال كار 

بگيريد. فاصله 
   ماشين برای انجام هر گونه تنظيم و يا تعمير متوقف گردد و به منظور راه اندازی يا حمل و نقل ماشين، 

تنة اصلی بايستی به وسيلة پين قفل ايمنی ثابت و محکم گردد.
   شيرها و دريچه های تحت فشار به آرامی باز شوند و هرگز از سرعت مجاز حداكثر10 كيلومتر در ساعت 

تجاوز نگردد.

شکل5 ـ سنتر پیوت

Center pivot ـ1
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Linear ـ1

حداقل زمان چرخش يک دور دستگاه24 ـ 21 ـ 18 و 15 ساعت 
عمق متوسط بارش در يک دور9/88 ميلی متر 

همچنين دستگاه شامل سيستم دكل مركزی، خرپاها و ميل های كششی، تابلوی برق دهانه و كابل برق و 
سيستم دكل چرخ می باشد.

نکته ایمنی
   بايستی يک نفر اپراتور برای كار دقيق دستگاه مشخص گردد تا راه اندازی دستگاه را عهده دار باشد.

   بايستی ايستگاه پمپاژ دقيقاً از نظر فشار كاركرد كنترل شود چون اگر فشار از حد مجاز )1/5( بار پايين 

بيايد دستگاه خاموش خواهد شد.
   جهت كار مناسب دستگاه بايستی تابلوی برق و متعلقات مربوطه به آن دقيقاً بررسی و به طور منظم 

از آنها استفاده شود.
   مواظب باشيم كه قسمت ايمنی دستگاه هميشه سالم باشد چون اگر به هر دليل دهانه ای از حالت 

خطی خارج شود قسمت ايمنی عمل خواهد كرد و دستگاه خاموش خواهد شد.
   از المپ های سيگنال روی دستگاه كه3 تا از آنها نشان دهنده وجود برق و7 تای بقيه مربوط به مدار 

زمان هستند خوب مواظبت كنيم.
   بايستی كليه قسمت های دستگاه بعد از آبياری دقيقاً كنترل و بررسی شوند.

   در فصل زمستان بايستی كليه جزئيات دستگاه كه پر قيمت و سبک هستند پوشانده شوند تا در امان باشند.

مزایا و معایب دستگاه :
  در سطوح وسيع كارآيی بااليی دارد، راندمان آبياری را باال می برد و باعث توزيع يکنواخت آب می گردد.

  قابل استفاده برای انواع كشت هاست و در مصرف انرژی و نيروی انسانی با صرفه تر است.

  در مصرف آب صرفه جويی می شود.

  به دليل نبودن كانال های آب رسانی، عمليات آماده كردن زمين و مراحل كاشت، داشت وبرداشت سريع تر 

و بهتر انجام می شود.
  چون فاصله آبپاش ها از زمين زياد است، برای آبياری محصوالت پا بلند مانند ذرت می توان از اين دستگاه 

استفاده كرد.
  دستگاه پيچيده است بنابراين برای راه اندازی، حفظ و نگهداری آن حضور شخصی كه فنی و كاردان بوده 

و به كليه جزئيات دستگاه وارد ضروری است.
  قيمت دستگاه باالست و فقط در تعاونی ها و كشت و صنعت ها و در طرح های خيلی بزرگ قابل نصب است.

ت( آبیاری بارانی خطی )لینیر1(: اين دستگاه شبيه آبياری بارانی دوار مركزی است. با اين تفاوت كه مسير 
حركت اين دستگاه به صورت مستقيم است و زمين را چهار گوش آبياری می كند. زمين های نسبتاً مسطح و 
چهار گوش را به خوبی می توان با اين روش آبياری كرد. از فوايد ديگر اين دستگاه اين است كه جريان بارانی 

يکنواختی دارد و توسط باد به هم نمی خورد و به طور يکسان تمام مزرعه را آبياری می كند.
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 قسمت هاي مختلف سیستم آبیاري باراني 
هر سيستم آبياري باراني از چهار قسمت اصلي تشکيل شده است: 

از منبع  را  اين صورت كه آب  به  ايجاد فشار الزم است  باراني  آبياري  الف( پمپ: وظيفة پمپ در سيستم 
مي گيرد وپس از ايجاد فشار الزم آن را به لولة اصلي مي رساند. انتخاب پمپ به ميزان فشار الزم افت فشار در 

سيستم وميزان آب دهي بستگي دارد. 
ب( لوله هاي اصلي ونیمه اصلي: اين لوله ها آب را از منبع مي گيرند وبه لوله هاي جانبي مي رسانند لوله هاي جانبي 

به وسيله اتصاالت وشير فلکه ها به لوله هاي نيمه اصلي وصل مي شوند. امروزه  لوله ها از جنس پلي اتيلن می باشد. 
را  آب  جانبي  لوله هاي  جانبي)فرعی(:  لوله هاي  ج( 
به آب پاش مي رسانند  لوله هاي اصلي ونيمه اصلي  از 
است  ممکن  سيستم  نوع  اساس  بر  جانبي  لوله هاي 
قابل حمل يا ثابت باشد جنس اين لوله ها ممکن است 

از آلومينيوم، پلي اتيلن و به ندرت از فوالد باشد. 
سيستم  قسمت  وآخرين  مهم ترين  آبپاش ها:  د( 
از  را  آب  آبپاش ها  هستند  آب پاش ها  باراني  آبياري 
لوله ها ي جانبي مي گيرند سپس به صورت قطره هاي 

بيرون پخش مي كند. به  روزنه  از  فشار  با  و  باران 

شکل6 ـ لینیر

شکل7ـ شبکه آبیاری بارانی کالسیک

پمپ
شیر یک طرفه

آبپاش
لوله اصلی

لوله جانبی

لوله فرعی

صافی دیسکی

شیر 
هواگیری

منبع آب

لوله رایزر

بازدید بخش تأمین فشار )حوضچه آرامش و پمپ سرچاهی(
ابزار و وسايل و امکانات مورد نياز: سيستم آبياری بارانی كالسيک ثابت با آب پاش متحرک و سيستم 

نواری موضعی  آبياری 
مراحل انجام فعاليت: 

1   همراه با هنرآموز به محل سيستم آبياری تحت فشار مراجعه كنيد.
2   به اجزای سيستم آبياری توجه كرده و نام، ويژگی ها، معايب احتمالی آنها را از هنرآموز بپرسيد و در 

دفتر عمليات خود ثبت كنيد. 

فعالیت
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3   موارد زير را بررسي و از آنها مطمئن شويد:
 سطح آب حوضچه آرامش تميز باشد. 

 صافی پاياب تميز باشد.
 صافی پاياب و قسمتی ازلوله مکش در آب كاماًل 

عمود باشد. 
محکم  شاسی  به  الکتروموتور  و  پمپ  اتصال   

شند. با
يا  آچار  توسط  پمپ  وكوپله  شفت  چرخيدن   

شود. كنترل  دست 
 سطح خارجی الکتروموتور تميز باشد.

  چراغ های سيگنال روی تابلو برق )اين چراغ ها 
از  درهركدام  برق  جريان  وجود  مشخص كننده 

باشند. روشن  می باشد(  فازها 
 ولت متر، ولتاژ )تک فاز حدود220 ولت و سه فاز حدود380 ولت( را نشان دهد.

 شير فلکه روی لولة مکش باز باشد. 
 شيرفلکه روی لولة رانش بسته باشد.

 شير تخليه صافی ها بسته باشند.
4   در پايان كار گزارش عمليات )نوشتاری، تصويری( خود را ثبت كنيد. در گزارش خود عالوه بر شرح 

عمليات، اشکاالت موجود و پيشنهادات اصالحی خود را بياوريد.

پمپلوله رانش
لوله مکش

3m
3m

3m

الکتروموتور

حوضچه آرامش

صافی پایاب

شکل8ـ اجزای پمپ و الکتروموتور سر چاهی

شکل10ـ شیر فلکه لوله رانش شکل9ـ چراغ های سیگنال



132

بازدید بخش توزیع آب در آبیاری بارانی )کالسیک ثابت با آبپاش های متحرک(
ابزار و وسایل و امکانات مورد نیاز: سيستم آبياری بارانی كالسيک ثابت با آب پاش متحرک

مراحل انجام کار:
1   موارد زير را بازديد نموده و در صورت لزوم رفع 

عيب نماييد: 
 شيرهای خودكار بدون شکستگی باشند. 

 اتصاالت را كنترل كنيد تا انفصالی در رديف نباشد.
 كليه آبپاش ها روی بال آبياری نصب شده باشند. 
 كليه رايزر ها به صورت عمودی قرار گرفته باشند.
 شير فلکه روی بال ها در وضعيت نيمه باز باشند.

 شيرهای تخليه انتهای بال ها باز باشند.
2   در پايان كار گزارش عمليات )نوشتاری، تصويری( خود را ثبت كنيد. در گزارش خود عالوه بر شرح 

عمليات، اشکاالت موجود و پيشنهادات اصالحی خود را بياوريد.

شکل12ـ شیر خود کار، رایزر و آبپاش

شکل11ـ محل شیر فلکه روی بال

شیر فلکه

لوله جانبی

بال

شیر خودکار

فعالیت

راه اندازی شبکه آبیاری تحت فشار
ابزار و وسایل و امکانات مورد نیاز: ايستگاه پمپاژ 

شرح فعالیت:
1   شير فلکه رانش را ببنديد.

2   پمپ را هواگيري كنيد.
3   شير فلکه لوله رانش را به اندازه1/4 )يک چهارم( دور باز كنيد.

4   با زدن دكمه روشن )استارت(، پمپ را روشن كنيد.
5   فشار اوليه پمپ را توسط مانومتر كنترل نماييد تا از هواگيری كامل مسير مکش وداخل پمپ اطمينان 

حاصل كنيد.

فعالیت
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شکل14ـ کلید های کنترل روی تابلو شکل13ـ محل شیر فلکه و فشار سنج روی لولة رانش

روشن

شیر فلکه

فشارسنج

خاموش

نکات 
باال رفتن بيش از اندازه فشار سيستم آبياری باعث افزايش مصرف برق شده و در نتيجه باعث آلودگی زیست محیطی

جو زمين می گردد.

نکته ایمنی
برای جلوگيری از صدمه ديدن پمپ بيش از3 دقيقه شير بسته نباشد.

6   شير فلکه روی لوله رانش را به آرامي )جهت جلوگيري از به وجود آمدن ضربه قوچ( تا حدی بازنماييد 
كه عقربه مانومتر فشار سنج در محدوده راندمان تعيين شده توسط پالک پمپ قرار گيرد.

7   آمپرمترهای مصرف برق كنترل شود و درصورت زياد بودن جريان مصرفی با چرخاندن به سمت بسته 
الکترو موتور تنظيم  شدن شيرفلکه های ورودی و خروجی آمپرمترها را درحالت معرفی شده پالک 

نماييد.
8   نکته: برای شستشوی شبکه هنگامی كه آب از انتهای بال ها و نوار های تيپ شروع به خارج شدن كرد، 
برای مدتی پمپاژ را تا خارج شدن آب تميز از لوله ها ادامه دهيد وسپس تمام مسير های تخليه آب را 

ببنديد تا فشار آب در لوله ها به تدريج به فشار نهايی برسد.

ارزشیابی مرحله ای

مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، 
مکان و ...(

نتایج 
نمرهاستاندارد )شاخص ها/ داوری/ نمره دهی(ممکن

بازديد و 
راه اندازی 

سيستم آبياری 
بارانی

باالتر از 
حد انتظار

پمپ  و  آرامش  )حوضچه  فشار  تأمين  بخش  وظايف  شناسايی  و  بازديد 
سرچاهی(، بازديد و شناسايی وظايف بخش توزيع آب در آبياری بارانی، 
و  معايب  تحليل  اوليه،  فشار  كنترل  پمپ،  كردن  روش  پمپ،  هواگيری 

بارانی آبياری  روش های  انواع  مزايای 

3

در حد 
انتظار

پمپ  و  آرامش  )حوضچه  فشار  تأمين  بخش  وظايف  شناسايی  و  بازديد 
سرچاهی(، بازديد و شناسايی وظايف بخش توزيع آب در آبياری بارانی، 

اوليه هواگيری پمپ، روش كردن پمپ، كنترل فشار 
2

پايين تر از 
1ناتوانی در راه اندازی سيستم آبياری بارانیحد انتظار
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تنظیمات سیستم آبیاری تحت فشار: عملکرد سيستم آبياری تحت فشار در صورتی مناسب خواهد بود كه 
فشار نقاط مختلف سيستم )ورودي شبکه، روي بال ها و روي آب پاش ها( به درستی تنظيم شده باشد. فشار 
مناسب بر اساس محاسبات و با توجه به فشار مورد نياز در نقاط مختلف سيستم توسط طراح تعيين می گردد 
و در دفترچه طرح آبياری برای هر قسمت مشخص شده كه بايد توسط كاربر استخراج و فشار هر قسمت با 

توجه به آن تنظيم گردد.

توجه
فشار را می توان به وسيله فشار سنج نصب شده روی لوله رانش پمپ 

و يا در نقاط مختلف شبکه مشاهده نمود.
در  كاويتاسيون  ايجاد  امکان  فشار  نا صحيح  تنظيم  صورت  در 
پمپ وجود دارد. كاويتاسيون )كاهش فشار در سياالت به دليل 
از بين رفت حباب ها( در صورتی اتفاق می افتد كه فشار در ورودی 
پروانه پمپ افت كند كه باعث توليد حباب های بخار آب می شود. 
با ورود حباب ها به پره های پروانه فشار افزايش يافته و حباب ها 
می تركند كه باعث حركت سريع مولکول های آب شده و بر خورد 
ايجاد خوردگی می كند.  پره ها  پروانه پمپ در  با  اين مولکول ها 
در هنگام كاويتاسيون صدايی شبيه حركت شن در داخل پمپ 
شنيده می شود. برای جلوگيری از كاويتاسيون فشار در لوله رانش 

طبق دستور العمل آبياری تنظيم شود. 
شکل15ـ کاویتاسیون در پروانة پمپ

)By pass( تنظیم فشار فشار ورودی شبکه آبیاری به کمک لوله برگشت آب
آبياری تحت فشار و آب پاش نصب شده در  پمپاژ، شبکه  ايستگاه  نیاز:  ابزار و وسایل و امکانات مورد 

آبياری  شبکه 
شرح فعالیت:

1   شير فلکة برگشت آب در ايستگاه پمپاژ را باز كنيد تا قسمتی از دبی به حوضچه برگردد و فشار آب 
شبکه كمتر شود.

2   شير فلکة برگشت آب را به آرامی ببنديد.
3   در ضمن، در هنگام بستن شير فلکه به فشار سنج توجه كنيد و فشار شبکه را در حد تعيين شده 

كنيد. تنظيم 

شکل17ـ تنظیم فشار شیر فشار شکن شکل16ـ لولة برگشت آب

فعالیت
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توجه
برای يکنواخت نگه داشتن فشار شبکه روی لوله اصلی شير فشار شکن نصب می گردد كه می توان با تنظيم 

آن فشار مناسب را در شبکه ثابت نگه داشت.

توجه
اگر خط فوران آب در آبپاش قوس داشته باشد فشار كم است و بايستی فشار دهانه آبپاش را افزايش 

دهيد.

تنظیم فشارآب در بال ها
ابزار و وسایل و امکانات مورد نیاز: ايستگاه پمپاژ، شبکه آبياری تحت فشار و آبپاش نصب شده در شبکه 

آبياری 
شرح فعالیت:

1   با باز و بستن شير فلکه و توجه به فشار سنج روی هر بال فشار آن را تنظيم كنيد.
2   در صورت نبودن فشار سنج با مشاهده شکل فوران آب آبپاش ها می توان به طور تقريبی فشار آبپاش را 

تنظيم نمود. درفشار اپتيمم آبپاش، آب به صورت پرده ای از آب پاشيده می شود.

شکل19ـ مناسب فوران آب شکل18ـ شیر و فشار سنج روی بال ها

فعالیت

شکل20ـ فوران آب از آبپاش در فشار های مختلف

فوران مستقیم

فشار کمفشار مناسب

فوران قوس دار
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ارزشیابی مرحله تنظیم سیستم آبیاری بارانی

مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و ...(

نمرهاستاندارد )شاخص ها/ داوری/ نمره دهی(نتایج ممکن

تنظيم سيستم 
آبياری بارانی

باالتر از حد 
انتظار

تنظيم فشار ورودی شبکه آبياری، تنظيم 
در  آب  فشار  تنظيم  بال ها،  در  آب  فشار 
تحليل  و  تجزيه  آبپاش،  دهانه  خروجی 
خسارت های  و  آب  رفت  هدر  مقايسه ای 
سيستم  تادرست  تنظيم  صورت  در  مالی 

بارانی آبياری 

3

در حد انتظار
تنظيم فشار ورودی شبکه آبياری، تنظيم 
در  آب  فشار  تنظيم  بال ها،  در  آب  فشار 

آبپاش دهانه  خروجی 
2

پايين تر از حد 
1ناتوانی در تنظيم سيستم آبياری بارانیانتظار

Bourdon ـ1

توجه
يک راه حل كلی برای تشخيص خرابی های احتمالی، كنترل فشار است. اين كار را می توان در ايستگاه 
پمپاژ و كنترل مركزی، ابتدای شبکه، ابتدای كلية واحدها و ابتدای هر لوله رابط انجام داد. به اين ترتيب 
اگر فشار مناسب در هر يک از مراحل باال تأمين نشود )در صورتی كه فشار در ايستگاه پمپاژ تأمين شده 

باشد( احتمال خرابی و نشت از اتصاالت وجود دارد.

تنظیم فشارآب در خروجی دهانه آبپاش 
ابزار و وسایل و امکانات مورد نیاز: ايستگاه پمپاژ، شبکة آبياری 

تحت فشار و آبپاش نصب شده در شبکه آبياری 
شرح فعالیت:

1   با قرار دادن لوله فشار سنج بوردون1 در خروجی دهانة آبپاش و 
باز و بستن شير روی لوله عمودی )رايزر( می توان فشار آبپاش 

را تنظيم كرد.
كنترل  دارد،  زيادی  نا همواری  زمين  سطح  كه  مناطقی  2   در 
فشارآبپاش هايی كه روی يک بال نصب شده اند از نقطه ابتدای 
بال امکان پذير نيست. در اين موارد برای كنترل فشار آبپاش ها 

می توان از شير تنظيم فشار روی هر رايزر استفاده كرد. 
شکل21ـ اندازه گیری با فشار سنج بوردون

فعالیت
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انجام فرایند آبیاری تحت فشار: طراح و مجري سيستم آبياري در دفترچه طرح آبياري بر اساس شعاع پرتاب 
آب، الگوي توزيع آب، ضريب يکنواختي توزيع آب، دبي آبپاش ها ، شدت بارندگي آنها، ساختمان و نوع خاک 

و نياز آبي گياه، مدت زمان الزم براي آبياري و دور آبياري را مشخص مي كند. 

بیشتر بدانید
شعاع پرتاب آب: فاصلة آبپاش تا لبه دايره خيس شده است و به نوع آبپاش، اندازة افشانک، زاويه پرتاب 

و فشار دهانة آبپاش بستگی دارد.

الگوی توزیع آب در خاک: معموالً در نزديکی آبپاش آب زيادی ريخته می شود و به طرف لبه دايره از 
مقدار آن كاسته می شود. در واقع شکل مقطع توزيع آب در خاک شبيه مثلث است. بنابر اين برای توزيع 

يکنواخت آب بايد چند آبپاش با هم پوشانی در فاصله مناسب با هم كار كنند. 

شکل22ـ تعدادی ازمشخصات آبپاش ها

شکل23ـ الگوی پاشش و توزیع آب در آبپاش

0360

0
18

0

090 شعاع پرتاب
آبپاش

جهت چرخش

زاویه پرتاب استاندارد 25 الی 28 درجه

پرتاب با زاویه 35°

ج( زاویه پرتاب آب سطح الف( شعاع پرتاب آب در  آبپاش  پاشش  الگوی  ب( 
مین ز

آبپاش

عمق آب نفوذ کرده

خاک

الگوهای توزیع هر یک از آبپاش ها که روی هم پوشش دارند.

نتیجة توزیع آب در خاک
خاک

باد

ته
یاف

ق 
قلی

ش ت
وش

ه پ
وز

ح

ب( الگوی توزیع آب در خاکالف( اثر باد در الگو های پاشش و توزیع آب
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ضریب یکنواختی توزیع آب: نشان می دهد كه ارتفاع آبياری در تمامی نقاط مزرعه يکسان بوده است . 
برای اصالح ضريب يکنواختی در مناطق باد خيز با انتخاب صحيح فاصله آبپاش ها، فشار آب داخل لوله را 

افزايش داده و بر ارتفاع آب آبياری می افزاييم. 

شدت پاشش )بارندگی(: ارتفاع آبی است كه در واحد زمان از نازل خارج می شود. همواره بايد از ضريب 
نفوذ پذيری آب در خاک كوچک تر و يا حداكثر مساوی آن باشد. اگر بيشتر باشد آب درسطح خاک جاری 

می شود. افزايش قطر نازل باعث افزايش متوسط شدت پاشش می شود. 
دبی آبپاش: حجم آبی است كه در واحد زمان از آبپاش خارج می شود. واحد آن بر حسب ليتر بر دقيقه 
است. دبی آبپاش بايد به گونه ای باشد كه عالوه بر تأمين آب مورد نياز روزانه، تلفات ناشی از باد بردگی 

و تبخير را نيز جبران كند. 

اندازه قطرات آبپاش
اندازه قطرات 

آب
قطرات ريز 

)Ø>1 ميلی متر(
قطرات درحد مناسب 
)Ø>4<1 ميلی متر(

قطرات درشت 
)Ø<4 ميلی متر(

موجب تخريب ساختمان خاک به راحتی در خاک نفوذ می كند.اثر قطرات آب باد قطرات را جا به جا می كند.
می گردد.

آرایش مربعی آرایش مستطیلی آرایش مثلث

الف( فاصلة آبپاش ها

فاصله روی 
بال ها

فاصله بین 
بال ها

ب( آرایش آبپاش ها

شکل24ـ وضعیت استقرار آبپاش ها

انجام فرایند آبیاری کالسیک با آبپاش متحرک 
ابزار و وسایل و امکانات مورد نیاز: شبکه آبياری كالسيک ثابت با آبپاش متحرک

شرح فعالیت:
1   آبپاش ها را روي يک بال مستقر كنيد.

   درپوش شيرخودكار را بلند كنيد )شکل25(. 

   لوله رايزر را در شير خودكار تا جايی فشار دهيد كه ضامن رايزر قفل شود.

فعالیت
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2   شير فلکه را به آرامی باز كنيد.
3   آبياری را برای مدت تعيين شده در طرح آبياری ادامه دهيد.
4   بعد از پايان آبياری يک منطقه شير فلکه را به آرامی ببنديد. 

5   از طرفی كه آب از آبپاش خارج نمی شود به سمت آبپاش رفته و لوله رايزر را با دست بگيريد.)شکل28( 

6   آن را به سمت پايين فشار داده و ضامن آن را آزاد كنيد.
7   لوله را به باال بکشيد تا از شير خودكار جدا شود

8   رايزر و آبپاش را به رديف بعدی منتقل كنيد.
احتياط كنيد: در موقع جا زدن رايزر دقت كنيد كه سر آبپاش به سمت مخالف شما باشد تا با شروع 

آبپاشی خيس نشويد و آب تحت فشار به سمت چشم يا گوش شما پاشيده نشود.
9   شکل پاشش آب پاش را كنترل كنيد و در صورت لزوم آبپاش را تنظيم كنيد. 

دقت کنید: در گروهی از آبپاش ها با چرخاندن پيچ تنظيم آبپاش می توانيد شکل پاشش را تغيير دهيد. 
) شکل29(

رایزر

ضامن

شیر 
خودکار

شکل25ـ ضامن رایزر و 
شیرخودکار

شکل26ـ اتصال رایزر به شیر خودکار

شکل28ـ نزدیک شدن به آبپاش شکل27ـ آبپاش مستقر شده روی شیر خودکار
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عمليات جابه جايی را برای تمام آبپاش ها به همين ترتيب تکرار كنيد.
10   عمليات جا به جايی را برای تمام آبپاش ها به همين ترتيب تکرار كنيد.

دقت کنید: چون مقطع الگوی توزيع آب در خاک به شکل مثلث، هميشه آبياری كنار مزرعه با مشکل مواجه 
است. برای رفع اين مشکل فاصله قرار گيری بال آبياری از كناره مزرعه نصف فاصله جا به جايی آبپاش ها 

انتخاب شده است. برای آبياری كنار مزرعه از آبپاش هايی با الگوی پاشش180 درجه استفاده كنيد.  
لوله  شير فلکه  مزرعه  كل  آبياري  اتمام  از  11   بعد 

ببنديد. آرامی  به  را  رانش 
تا  بزنيد  را  تابلو  روی  )استاپ(  خاموش  12   دكمه 

شود. خاموش  الکتروموتور 
13   كليد اصلی روی تابلو را قطع كنيد.

14   آبپاش ها و رايزر ها را از روی رديف ها جمع آوری 
و در انبار قرار دهيد.

تا  باز كنيد  را  انتهای رديف ها  تخليه  15   شير های 
تخليه شده سپس آنها  آب داخل لوله ها كامالً 

ببنديد. را 
16   شير های رديف ها را ببنديد.

شکل 30ـ ترتیب جابه جایی بال هاشکل 29ـ پیچ تنظیم پاشش آبپاش

شکل 31ـ شیر  فلکه روی بال

نکات 
زمان آبياری را طوری تنظيم كنيد كه از مصرف بی رويه آب جلوگيری شود.زیست محیطی
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توجه
هنگام شروع فصل آبياری يا بعد از نصب سيستم، اگر درصد رطوبت خاک به ميزان قابل مالحظه ای 
نرمال بعدی در نظر  آبياری  برابر  اوليه حداقل دو  آبياری  باشد، مدت  از درصد رطوبت مزرعه  پايين تر 
گرفته شود. روش مرسوم اين است كه در ابتدای فصل آبياری )يا پس از نصب سيستم( آبياری اوليه به 

انجام شود. مدت24 ساعت 

توجه
از ريختن كودهاي كلسيمی از قبيل سوپر فسفات در مخزن كود خودداري كنيد. در صورت استفاده از 

كودهاي غير مجاز امکان ته نشينی آن در مخزن كود وجود دارد.
مصرف كود بستگي به عوامل متعددي دارد و تعيين دقيق مقدار كود مورد نياز و زمان مصرف آن فقط 

توسط متخصصين انجام می گيرد.

توزیع کود های شیمیایی: با استفاده از سيستم تانک كود می توان كود مورد نياز گياهان را به شبکه آبياری 
تحت فشار تزريق نمود.

  5 4  نيترات دي آمونيوم  3  سولفات دي آمونيوم  2  اوره  1  نيترات دآمونيوم مايع  در مخزن كود می توان از: 
6  كودها ميکرو استفاده نمود. كلرو دي پتاس 

محل اتصال مخزن كود به شبکه آبياری موضعی معموالً بعد از صافی شنی و قبل از صافی توری است. 

توزیع کود به وسیله سیستم آبیاري تحت فشار
ابزار و وسایل و امکانات مورد نیاز: شبکه آبياری مجهز به تانک كود

شرح فعالیت:
1   در حالی كه شيرهای ورودی و خروجی مخزن بسته هستند درب مخزن را باز كنيد.

2   كود مورد نظر را به مقدار توصيه شده داخل مخزن بريزيد.
3   به منظور حل كود های جامد، شير ورود را باز كنيد تا آب وارد مخزن شود.

4   با وسيله ای مناسب محتوای مخزن را به خوبی مخلوط كنيد.
5   درب مخزن را ببنديد و از آب بندی آن اطمينان حاصل كنيد.

6   شير های ورودی و خروجی مخزن را باز كنيد. 
7   شير فلکه روی لولة اصلی را آنقدر ببنديد تا اختالف فشار بين دو فشار سنج كه در قبل و بعد از مخزن 
كود قرار دارند بين 3 تا5 متر )0/3 تا0/5 بار( گردد. در اين حالت كود به صورت محلول وارد شبکه 

آبياری می شود.
8   كود دهی را مدتی بعد از شروع آبياری آغاز و قبل از اتمام آبياری قطع كنيد.

9   بعد از اتمام كود دهی شيرهای ورود و خروج را بسته و آب مخزن را تخليه كنيد.

فعالیت
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 سیستم آبیاری بارانی کالسیک ثابت با آبپاش متحرک 
در اين سيستم، لوله هاي انتقال دهنده آب در زير زمين و ثابت هستند تنها آبپاش ها، متحرک و قابل حمل 
مي باشند. وقتي آبياري در قسمتي به مقدار كافي انجام شد، مي توان آبپاش ها را جدا كرد. سپس به قسمت 
مي گيرد  صورت  جانبي  لوله هاي  از  آب  جريان  قطع  بدون  آبپاش ها  جا به جايي  به  كار  نمود  منتقل  جديد 
اين  كه  دقت شود  بايد  دارد.  قرار  زمين  از  باال تر  كمي  .كه  نصب شده اند  شير هاي خودكار  روي  آبپاش ها 
آبپاش ها در جايي قرار بگيرند كه ديده شوند به اين ترتيب از برخورد ماشين آالت كشاورزي با آنها جلوگيري 
مي شود در هنگام آبياري رايزر )لوله اي كه آبپاش به آن وصل شده است( درون شير خودكار قرار مي گيرد. 
مسير عبور آب به صورت خودكار باز مي شود و آبياري صورت مي گيرد. ريزش آب به وسيله آبپاش ها در اين 
سيستم تا حدودي زياد است بنابراين هيچ زمان دو آبپاش را نبايد روي يک خط قرار بدهيم، زيرا اين كار 

باعث افت فشار و ايجاد روان آب می شود. 

 مزایای سیستم کالسیک ثابت با آبپاش متحرک 
1  در مقايسه با سيستم كالسيک نيمه متحرک هزينة كارگر بسيار پايين است. 

2  در اين سيستم براي جا به جايي لوله ها به كارگر ماهر نياز نداريم همچنين براي تغيير محل آبياري به 
نيست.  نيازي  موتوري  وسايل 

3  در مقايسه با سيستم كالسيک متحرک آسيب ديدگي وسايل ولوله ها كمتر است. 
4  اين سيستم را مي توان با استفاده از سه پايه رايزر هاي دومتري براي آبياري گياهان ساقه بلند مانند ذرت 

و آفتابگردان به كار برد. 

ورودی  )By pass(، 3و4ـ شیر های  برگشت  1و2ـ شیرهای 
وخروجی مخزن 5ـ شیر فلکه روی لوله اصلی

شکل33ـ اجزای سیستم توزیع کودشکل32ـ اتصال مخزن کود به لوله اصلی

لوله ورودی

درب تانک

لوله خروجی

تانک کود

شیر تخلیه

لوله جانبی

شیر فلکه
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 معایب سیستم کالسیک ثابت با آبپاش متحرک 
1  هزينة ابتدايي اين سيستم در مقايسه با سيستم هاي نيمه متحرک و متحرک باال است.

2  امکان برخورد ماشين هاي كشاورزي با شير خود كار ها وجود دارد. 
3  اگر اين سيستم به طور صحيح تنظيم نشود ممکن است به محصوالت كشاورزي آسيب برسد. 

 چگونگي نگهداري و استفاده صحیح از سیستم هاي کالسیک 
1  براي جلوگيري از ورود مواد خارجي به داخل لوله هاي انتقال آب بايد از چند اليه توري در استخر ذخيره 

آب استفاده كرد همچنين لولة مکش پمپ بايد كمي باالتر از كف استخر قرار داده شود.
آبپاش  بايد دقت شود همين كه گرفتگي در يک  به همين دليل  باال است  نوع سيستم ها  اين  2  فشار در 

برطرف كرد.  را  آن  فوري  آمد  به وجود 
3  براي اينکه آبپاش ها خوب و يکنواخت آب بپاشند بايد هر چند وقت يک بار آنها را سرويس كرد. 

4  براي يکنواختي پخش آب در آبپاش هاي هر بال الزم است كه فشار سنج در ابتداي هر خط كار گذاشته 
شود به اين ترتيب فشار در طول خط به طور مرتب بازديد مي شود. 

5  براي استفاده از سيستم هاي كالسيک بهتر است كشت محصوالت به صورت مکانيزه انجام شود. 
6  فاصله آبياري را بعد از كشت محصوالت بايد براساس نوع محصول و جداول موجود در طرح تغيير داد. 

7  براي اينکه برداشت محصول آسان تر انجام شود آبياري محصول قبل از برداشت ضروري است.
8  در فصل برداشت محصول، ابتدا بايد لوله ها را جمع آوري كرد سپس براي برداشت محصول اقدام نمود.

ارزشیابی مرحله اجرای عملیات آبیاری و کوددهی در سیستم آبیاری بارانی

مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و ...(

نتایج 
نمرهاستاندارد )شاخص ها/ داوری/ نمره دهی(ممکن

اجرای عمليات 
آبياری و 

كود دهی در 
سيستم آبياری 

بارانی

باالتر از حد 
انتظار

به وسيله  كود  توزيع  آبياری،  فرايند  انجام 
سيستم آبياری بارانی، تجزيه و تحليل كارايی 

بارانی آبياری  روش  در  آب  مصرف 
3

در حد 
انتظار

انجام فرايند آبياری، توزيع كود به وسيله سيستم 
2آبياری بارانی

پايين تر از 
حد انتظار

ناتوانی در انجام آبياری و يا توزيع كود به وسيله 
1سيستم آبياری بارانی
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شرح کار:
1ـ تحليل روش های آبياری بارانی 2ـ بازديد قسمت های مختلف سيستم آبياری بارانی 3ـ راه اندازی شبکه آبياری بارانی 4ـ تنظيم فشار ورودی 

شبکه آبياری 5 ـ اجرای عمليات آبياری و كود دهی در سيستم آبياری بارانی

استاندارد عملکرد: 
هنرجويان در 4 گروه 4 نفره بتوانند با استفاده از روش مناسب آبياری قطره ای 2 هکتار زمين زراعی را آبياری نمايند.

شاخص ها:
1ـ معايب و مزايای آبياری بارانی را تحليل كند، معايب و مزايای انواع روش های آبياری بارانی را تحليل كند.

2ـ بازديد بخش تأمين فشار )حوضچه آرامش و پمپ سرچاهی( را انجام دهد، بازديد بخش توزيع آب در آبياری بارانی را انجام دهد.
3ـ پمپ را هواگيری كند، پمپ را روشن كند، فشار اوليه پمپ را كنترل كند.

4ـ تنظيم فشار ورودی شبکه آبياری، تنظيم فشار آب در بال ها، تنظيم فشار آب در خروجی دهانه آبپاش
5  ـ انجام فرايند آبياری، توزيع كود به وسيله سيستم آبياری بارانی

شرایط انجام کار:
آب آبياری، 2 هکتار زمين زراعی برای 16 نفر

ابزار و تجهیزات:
شبکه آبياری بارانی مجهز به تانک كود

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف
1بازديد و راه اندازی سيستم آبياری بارانی1

2تنظيم سيستم آبياری بارانی2

2اجرای عمليات آبياری و كود دهی در سيستم آبياری بارانی3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
با استفاده از لوازم ايمنی كار و رعايت نکات زيست محيطی و با در نظر گرفتن 

2استفاده بهينه از آب مزرعه را به روش بارانی آبياری كند.

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.

ارزشیابی شایستگی آبیاری بارانی


