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فصل 5

آبیاری تحت فشار

کم  مشکل  با  همیشه  است  گرفته  قرار  خاکی  کره  خشک  نیمه  و  خشک  مناطق  در  ایران  کشور  اینکه  به  توجه  با 
با  موجود  منابع آب  از  استفاده  برای  ، کشاورزان  آب  کمبود  بحران  به  توجه  با  امروزه   . روبروست  بحران آب  و  آبی 
محدودیت هایی مواجه می باشند لذا الزم است این آب محدود را به گونه ای استفاده نمایند که بیشترین سطح کشت را 
با آن آبیاری نمایند . استفاده از روش های آبیاری تحت فشار ضمن جلوگیری از هدر رفت آب حین انتقال آن از منابع 
آب تا مزرعه با توزیع مناسب آب در سطح مزرعه آب مورد نیاز گیاه را تامین و از پخش آب اضافه جلوگیری می نماید. 

َو َجَعْلنا ِمَن الْماِء ُکلَّ َشْي ٍء َحيٍّ
و هر چیز زنده ای را از آب پدید آوردیم
               انبیاء 30
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پـس از پایـان ایـن واحـد یادگیـری هنرجویـان قـادر خواهند بـود مزرعـه را با سیسـتم آبیاری بارانی کالسـیک 
ثابـت بـا آبپـاش متحـرک و موضعی نـواری آبیاری کـرده و اجزای شـبکه آبیـاری را سـرویس نماید.

واحد یادگیری 8
کاربری و سرویس  شبکه آبیاری تحت فشار

• آب مورد نیاز برای کشاورزی از چه منابعی تامین می شود؟
• چگونه می توان با کمترین تلفات آب را تا مزرعه منتقل کرد؟

• به چه روش هایی می توان آب را در مزرعه پخش نمود؟ 
• در آبیاری سطحی آب اضافه ای که به پای گیاه منتقل می شود کجا می رود؟

• در آبیاری تحت فشار چه میزان آب  به پای گیاه منتقل می شود؟
• در کدام روش آبیاری تحت فشار آب کمتری مصرف می شود؟ 

• در آبیاری بارانی از چه وسیله ای برای تولید باران استفاده می شود؟ 
• در آبیاری قطره ای آب چگونه به پای گیاه منتقل می شود؟

تنهـا 0/56 % از کل آب هـای کـره زمیـن آب شـیرین قابـل مصـرف مـی باشـد، از ایـن مقـدار نیـز  25% قابـل 
اسـتفاده درکشـاورزی و دیگـر مصارف انسـانی اسـت. بخش بسـیار کوچکـی از این آب که به صـورت رطوبت در 
الیه هـای سـطحی خـاک موجـود بـوده قابل اسـتفاده برای گیاهـان می باشـد. آبیاری تحت فشـار با قـرار دادن 
آب در الیه هـای خـاک بـه میـزان نزدیـک بـه نیاز آبـی گیاه از هـدر رفـت آب جلوگیری کـرده و ایـن امکان را 

فراهـم مـی کنـد کـه بتـوان بـا آب صرفه جویی شـده گیاهان دیگـری را آبیـاری کرد. 
در ایـن واحـد یادگیـری  آبیـاری بـا سیسـتم های آبیـاری بارانـی کالسـیک ثابت با آبپـاش متحـرک و موضعی 

نـواری را فراگرفتـه و قـادر خواهیـد بـود اجـزای این سیسـتم های آبیـاری را سـرویس کنید.  

استاندارد عملکرد

آيا تا به حال به اين موارد انديشيده ايد که:
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در مناطقـی کـه بارندگـی نمـی توانـد نیـاز آبـی گیاهـان مزرعـه را تامین کند بـا انجام آبیـاری می تـوان نیازی 
آبی گیـاه را تامیـن نمود.            

آب مـورد نیـاز بـرای آبیـاری از منابع آب سـطحی )شـامل رودخانه ها، سـدها، برکه های آب شـیرین، چشـمه( و 
منابـع آب زیرزمینـی )شـامل چـاه، قنات( تامیـن می گردد. 

آب برداشـت شـده از منابـع توسـط نیـروی بدنـی انسـان و حیـوان، انـرژی بـاد، انـرژی خورشـیدی و انـرژی 
مکانیکـی) پمـپ( برداشـت و بـه کمـک تاسیسـاتی ماننـد نهرخاکـی، کانال هـا ) بتونـی , چوبـی  و آجـری( و 

لوله هـا ) بتونـی , پلـی اتیلـن ,  فلـزی ( بـه مزرعـه  انتقـال مـی یابـد. 

 روش های آبياری

3 
 

  

   هاي آبياريروش  
          .نمودنيازي آبي گياه را تامين انجام آبياري مي توان كند با  تامينرا ان مزرعه گياهنياز آبي نمي تواند بارندگي  در مناطقي كه

   

آب زيرزميني منابع  و )چشمه ،هاي آب شيرينبركه ،سدها ،هاشامل رودخانه(سطحي منابع آب از براي آبياري ز اآب مورد ني
   تامين مي گردد.) قنات ،شامل چاه(

بيشتر 
  :بدانيد

 قناتابداعات ايرانيان: 

اند. با اين نام گذارده	قنات يا كهريز	ايرانيان باستان در چندين هزار سال قبل دست به ابتكار جديدي زده كه آن را
را جمع آوري كرد 	آبهاي زيرزميني	توان مقدار قابل توجهي ازنظير است، مياختراع كه در نوع خود در جهان تاكنون بي

هاي طبيعي ، آب آن در تمام طول سال بدون هيچ كمكي از درون زمين به رساند، كه همانند چشمهو به سطح زمين 
  .سطح آن جاري گردد

درصد فاصله  82هاي ايران تقريبا برابر است با قناتهاي انجام شده براي طول كل حفاري ،بنا به محاسبات انجام شده 
 .تبرابر طول خط استوا اس 77/7ماه و  ةكر زمين تا

  
نات قصبه يكي از قديمي ترين مدخل ق -الف

  هاي ايرانقنات
  اجزاي مختلف قنات -ب

  5-1شكل
 

  

  

به  پمپ) برداشت وتوسط نيروي بدني انسان و حيوان، انرژي باد، انرژي خورشيدي و انرژي مكانيكي( برداشت شده از منابع  آب
انتقال مي  مزرعه به  )( بتوني , پلي اتيلن ,  فلزي  هالوله و چوبي  و آجري) ها ( بتوني ,كانالمانند نهرخاكي،  تاسيساتيكمك 
 يابد. 

:گفتگو كنيد  
؟ها براي انتقال آب به مزرعه بهينه تر است؟ چراكدام يك از اين روش  

 

توزيع آب در مزرعهانتقال آب تا مزرعهبرداشت از منابع آب آبياري

گفتگو 
کنید

بیشتر 
ابداعات ایرانیان: قناتبدانید

ایرانیـان باسـتان در چندیـن هـزار سـال قبـل دسـت بـه ابتـکار جدیـدی زده کـه آن را قنـات یـا کهریز نام 
گذارده انـد. بـا ایـن اختـراع کـه در نـوع خـود در جهان تاکنـون بی نظیر اسـت، می تـوان مقدار قابـل توجهی 
از آبهـای زیرزمینـی را جمـع آوری کـرد و بـه سـطح زمین رسـاند، که همانند چشـمه های طبیعـی ، آب آن 

در تمـام طـول سـال بـدون هیـچ کمکـی از درون زمین به سـطح آن جـاری گردد.
بنـا بـه محاسـبات انجـام شـده ، طـول کل حفاری هـای انجام شـده بـرای قنات های ایـران تقریبا برابر اسـت 

بـا ۸2 درصـد فاصلـه زمیـن تـا کرۀ مـاه و ۷/۷۷ برابر طول خط اسـتوا اسـت.

شکل 5-1. 
ب- اجزاي مختلف قناتالف- مدخل قنات قصبه یکي از قدیمي ترین قنات هاي ایران

کدام یک از این روش ها برای انتقال آب به مزرعه بهینه تر است؟ چرا؟
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بـرای توزیـع آب بـه میـزان مـورد نیـاز گیـاه و بـه صـورت یکنواخـت در سـطح مزرعـه از روش هـای آبیـاری 
سـطحی) شـامل نـواری، کرتـی، نشـتی، شـیاری( و یـا آبیـاری تحـت فشـار )شـامل آبیـاری بارانـی و موضعی( 

اسـتفاده می شـود. 
درآبیاری تحت فشـار، آب توسـط شـبکه ای از لوله ها و تحت فشـاری بیش از فشـار اتمسـفر در سـطح مزرعه 

می گردد. توزیـع 

مزایاي آبیاری تحت فشار نسبت به آبیاري سطحي
1. در این روش چون آب از طریق لوله ها جریان پیدا مي کند، بذر علف هاي هرز وارد مزرعه نمي شود. 

2. از ایـن روش مي تـوان در زمین هایـي کـه پسـتي و بلنـدي هم دارند اسـتفاده کـرد و نیازي به تسـطیح زمین 
نیست.

3. در مصرف آب صرفه جویي شده و سوددهي افزایش مي یابد.
4. همـراه بـا آبیـاري مـي توان عمل کودپاشـي و سم پاشـي را هم انجام داد کـه در این صورت هزینه سم پاشـي 

و کودپاشـي کاهـش مي یابـد و سـم و کود به طـور یکنواخت پخش مي شـوند.
5. در فصـل بهـار، هنگامـي کـه هـوا ناگهـان سـرد شـود، مي توان بـه وسـیله آبیاري، از یـخ زدگي شـکوفه ها و 

درختـان جلوگیـري نمود.

شکل 5-2. 

آبیاری بارانی

آبیاری موضعیآبیاری سنتی
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روش هـای آبیـاری تحـت فشـار بسـیار متنـوع هسـتند امـا بـه طـور کلـی می تـوان آنهـا را بـه دو گـروه عمده 
آبیـاری بارانـی و آبیـاری موضعـی طبقـه بنـدی نمود.

روش های آبياری  تحت فشار  

فیلم 
فیلم شماره 5-1. نمایش انواع روش های آبیاری سطحی و تحت فشار  آموزشی

گفتگو 
درباره مزایا و معایب مطرح شده در کالس گفتگو نمائید.کنید

معایب آبیاری تحت فشار نسبت به آبیاري سطحي
1. هزینه های زیاد سرمایه گذاری اولیه

2. هزینه راهبری و تعمیرات و نگهداری
3. محدودیت کیفیت آب

4. محدودیـت شـرایط آب و هوائـی )سیسـتم آبیـاری بارانـی در مناطـق بادخیز و بسـیار خشـک قابل اسـتفاده 
. نیست(

5. محدودیت استفاده در خاک های با نفوذ پذیری کم )کمتر از 3 میلیمتر در ساعت برای آبیاری بارانی(.

نمودار 1-5. طبقه بندی سیستم های آبیاری تحت فشار

آبیاری تحت فشار 

موضعی

قطره چکانی

ریزپاش

تراوا

مه پاش

افشان

بابلر

نواری

زیرسطحی

آبفشان غلتان 
)ویلموو(

آبفشان دوار 
)سنترپیوت(

آبفشان قرقره ای 
)سنترپیوت(

آبفشان خطی 
)لینیر(

متحرک

ثابت

نیمه متحرک

ثابت با آبپاش 
متحرک

بارانی

مکانیزه کالسیک



170

آبیـاری بارانـی کالسـیک: در ایـن نوع آبیـاری آبپاش هـا روی بـال های آبیـاری بـا فاصله هـای منظم نصب 
مـی گردنـد و جابجایـی آنهـا به وسـیله  نیروی انسـان انجام می گیـرد. این نوع آبیـاری بصورت ثابـت، متحرک، 
نیمـه متحـرک و ثابـت بـا آبپاش متحرک می باشـد. هـم اکنون در ایـران آبیاری کالسـیک ثابت بـا آبپاش های 
متحـرک بهتریـن کاربـرد را در زمین هـای کشـاورزی بخصـوص نواحـی بادخیـز داشـته لـذا در ادامـه ایـن نوع 
آبیـاری را مـورد تاکیـد قـرار می دهیم. در ایـن روش آبیاری ایسـتگاه پمپـاژ، لوله های اصلی، جانبـی و بال های 
آبیـاری در فصـل آبیـاری ثابـت هسـتند و آبپاش ها که روی شـیرهای خـودکار مسـتقر هسـتند در روی بال ها، 

جابجا می شـوند )شـکل 5-3(. 

شکل 3-5. انواع آبیاری بارانی کالسیک

ب-متحرکالف-ثابت

د-ثابت با آبپاش متحرک ج-نیمه متحرک
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آبیـاری بارانـی مکانیـزه: در ایـن نـوع آبیـاری بارانـی بـرای جابجایـی الین هـا ) لوله هـای فرعی( از وسـایل 
مکانیکـی اسـتفاده می شـود. از ایـن نـوع آبیـاری بـا توجه به هزینـه اولیـه نصـب و راه انـدازی، در زمین های با 

قطعـات بزرگ اسـتفاده می شـود )شـکل 5-4(.

شکل 4-5. انواع آبیاری بارانی مکانیزه

ج-آبفشان دوار) سنترپیوت(

د-آبفشان خطی) لینیر(

ب-آبفشان قرقره ای) گان(الف-آبفشان غلتان) ویل موو(
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آبیـاری موضعـی سـطحی: در ایـن نـوع آبیـاری، آب تحت فشـار کم از مجـاری ریـز روی الین هـا  به صورت 
قطـره یـا جریـان کـم آب پای گیـاه می ریزد. ایـن آبیـاری در انواع تـراوا، نواری، آبفشـان ) اسـپری، میکروجت، 
 )Tape(از انـواع آبیاری موضعـی نوع آبیـاری نـواری .)مـه پـاش(، قطـره چـکان و بابلـر مـی باشـد )شـکل 5-5
مناسـب زمین هـای زراعـی بـوده و کاربـرد بیشـتری دارد لـذا در ایـن قسـمت کاربـری ایـن نـوع آمـوزش داده 
می شـود. درایـن نـوع آبیـاری  نوارهایـی را کـه در کارخانـه روی آنهـا بـا فاصله هـای منظـم قطره چکان سـوار 

شـده اسـت از روی قرقـره بـاز کـرده و در ردیف هـای کشـت نزدیـک گیـاه قرار مـی دهند..

شکل 5-5. انواع آبیاری موضعی سطحی

ج-بابلرب-نواریالف-تراوا

ه-قطره چکان د-آبفشان
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تحقیق
کنید

بیشتر 
بدانید

بـا جسـتجو در سـایت های مرتبـط در مـورد اجزاء و طـرز عمل  یکـی از روش های آبیاری تحت فشـارتحقیق 
کنیـد. گزارش تحقیـق را به هنرآمـوز ارائه دهید.

آبیـاری موضعـی زیـر سـطحی: در ایـن روش لوله هـای توزیع و قطـره چکان هـا در عمـق مناسـب نزدیک 
گیـاه در زیـر خـاک نصـب می شـوند. آب ضمـن نشـت کـردن از لوله هـا و یـا قطـره چکان هـا خـاک را مرطوب 

می نمایـد )شـکل 5-6(.

ابداعات ایرانیان: آبیاري کوزه اي
آبیـاری زیرسـطحی سـفالی یکـي از ابداعـات تاریخي 
روش  ایـن  در  اسـت.  آب  مدیریـت  بـراي  ایرانیـان 
کوزه هایـي از جنـس سـفال در عمق و فاصله مناسـب 
از محیـط ریشـه گیـاه قـرار داده شـده و  آب مـورد 
نیـاز گیـاه  بـدون تبخیر سـطحی و به صـورت تراوایي 

تأمیـن مي گـردد.

شکل 6-5. آبیاری موضعی زیر سطحی

شکل 7-5. آبیاری موضعی زیر سطحی کوزه ای
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شـبکه آبیـاری تحت فشـار شـامل بخش هـای: 1- تأمین فشـار و کنتـرل) حوضچه آرامـش1 ، پمـپ، تابلو برق، 
وسـایل سـنجش، صافی هـا و شـیرها( ، 2- انتقـال آب) خطوط لولـه، اتصـاالت و متعلقات(، 3- توزیـع کننده ها  

)گسـیلنده ها )قطـره چـکان( و آبپاش ها( اسـت )شـکل 5-۸(.

آماده به کار نمودن سيستم آبياری تحت فشار قبل از راه اندازی

1- در مزارعی که برای آبیاری از منابع آب سطحی استفاده می شود، آب به حوضچه اي به نام حوضچه آرامش منتقل مي شود. در حوضچه 
آرامش سطح آب ثابت بوده و گل و الي در آن ته نشین شده و مواد سبک روی سطح آب قرار می گیرند در نتیجه آب بدون مواد زائد وارد 

پمپ می گردد. 

توجه
بـا توجـه بـه رو آوردن کشـاورزان بـه اسـتفاده از آبیـاری بارانی کالسـیک ثابت بـا آبپاش متحـرک و آبیاری  کنید

موضعـی نـواری در ادامـه تنهـا به کاربـرد و سـرویس آنها مـی پردازیم. 

الف- شبکه آبیاری موضعی

ب- شبکه آبیاری بارانی کالسیک
شکل 8-5. اجزای شبکه آبیاری تحت فشار   

پمپ

پمپ

شیر یکطرفه

شیر هواگیری

شیر هواگیری
شیر کنترل

فشار سنج
صافی شن

آبپاش
لوله اصلی

لوله اصلی

لوله جانبی

لوله جانبی

لوله فرعی

لوله فرعی

منبع آب

لوله رایزر

شیر قطع و وصلتزریق کودشیر شستشو

شیر قطع و وصل

کانال
صافی توری

شیر انتهایی

بست انتهایی

قطره چکان

انواع لوله ها
انواع صافی ها
انواع شیر ها

سیکلون

شیر یکطرفه

حوضچه آرامش

لوله رابط
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تفـاوت اصلـی بیـن شـبکه آبیـاری  بارانـی و موضعـی در توزیع کننده هـای آنها می باشـد که می توان بر اسـاس 
ایـن تفـاوت آنهـا را با هم مقایسـه کرد.

قبـل از راه انـدازی شـبکه آبیـاری نصـب شـده در مزرعـه بایـد اجـزای شـبکه بازدید شـوند تا در صـورت وجود 
مشـکل در هـر قسـمت نسـبت بـه رفـع عیب اقـدام گردد. بهتر اسـت بازدیـد ها را از بخش تأمین فشـار شـروع 
کنیـد و پـس از اطمینـان از سـالمت ایـن بخـش ، قسـمت های مختلف بخـش توزیـع را  آماده بـه کار نموده و 

در صـورت وجـود اشـکال در هر قسـمت نسـبت بـه رفع آن اقـدام کنید.

گفتگو 
با توجه به تصاویر باال تفاوت اصلی روش های آبیاری بارانی و موضعی  را به بحث بگذارید.کنید

10 
 

توان بر اساس اين تفاوت آنها را مي كه باشدهاي آنها مي باراني و موضعي در توزيع كنندهشبكه آبياري بين تفاوت اصلي            
  با هم مقايسه كرد.

  آبياري باراني  موضعيآبياري 

  
  .را با فشار كم مي ريزد آبقطره چكان 

  

  
  آب را با فشار زياد مي پاشد آبپاش

  
  را با دبي كم مي ريزد. آبقطره چكان 

  
  آب را با دبي زياد مي پاشد. آبپاش

  
   آب را در يك منطقه محدود پخش مي كند. قطره چكان

  

 
  آب را در سطح وسيع پخش مي كند. آبپاش

  تفاوت انواع توزيع كننده هاي آبياري تحت فشار 5-9شكل 
  

قبل از راه اندازي شبكه آبياري نصب شده در مزرعه بايد اجزاي شبكه بازديد شوند تا در صورت وجود مشكل در هر قسمت نسبت 
به رفع عيب اقدام گردد. بهتر است بازديد ها را از بخش تامين فشار شروع كنيد و پس از اطمينان از سالمت اين بخش ، قسمت 

  و در صورت وجود اشكال در هر قسمت نسبت به رفع آن اقدام كنيد. ه كار نمودهآماده بهاي مختلف بخش توزيع را  
  

  (حوضچه آرامش و پمپ سرچاهي)بازديد بخش تامين فشار   فعاليت كارگاهي

سيستم آبياري باراني كالسيك ثابت  با آبپاش متحرك و  ابزار و وسايل و امكانات مورد نياز:
  سيستم ابياري موضعي نواري

  انجام فعاليت:مراحل 

 مراجعه كنيد.با هنرآموز به محل سيستم آبياري تحت فشار همراه  - 1
به اجزاي سيستم آبياري توجه كرده و نام، ويژگي ها، معايب احتمالي آنها را از هنرآموز بپرسيد  -2

  و در دفتر عمليات خود ثبت كنيد.
 موارد زير را بررسي و از آنها مطمئن شويد: - 3
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بازدید بخـش تأمین فشـار )حوضچـه آرامش 
و پمپ سـرچاهی(

ابـزار و وسـایل و امکانـات مـورد نیـاز: سیسـتم 
آبیـاری بارانـی کالسـیک ثابـت  بـا آبپـاش متحرک 
و سیسـتم آبیـاری موضعـی نـواری، پمپ سـر چاهی

مراحل انجام فعالیت:
1. همـراه بـا هنرآمـوز بـه محـل سیسـتم آبیـاری 

تحـت فشـار مراجعـه کنیـد.
2. بـه اجـزای سیسـتم آبیـاری توجـه کـرده و نـام، 
از هنرآمـوز  را  آنهـا  احتمالـی  ویژگـی هـا، معایـب 

بپرسـید و در دفتـر عملیـات خـود ثبـت کنیـد. 
3. موارد زیر را بررسي و از آنها مطمئن شوید:

 سطح آب حوضچه آرامش تمیز باشد. 
 صافی پایاب تمیز باشد.

 صافـی پایـاب و قسـمتی از لولـه مکـش در آب 
کامـالً عمـود باشـد. 

 اتصـال پمـپ و الکتروموتـور بـه شاسـی محکـم 
. شند با

 چرخیـدن شـفت وکوپلـه پمـپ توسـط آچـار یا 
دسـت کنترل شـود.

 سطح خارجی الکتروموتور تمیز باشد. 
 چراغ هـای سـیگنال روی تابلـو بـرق ) این چراغ ها 
از  بـرق در هرکـدام  مشـخص کننده وجـود جریـان 

فازها می باشـد( روشـن باشـند.
 ولت متـر، ولتـاژ ) تـک فـاز حـدود 220 ولـت و 

سـه فـاز حـدود 3۸0 ولـت( را نشـان دهـد.
 شیر فلکه روی لوله مکش باز باشد.

 شیرفلکه روی لوله رانش بسته باشد.
 شیر تخلیه صافی ها بسته باشند.

4. در پایان کار گزارش عملیات)نوشـتاری، تصویری( 
خـود را ثبـت کنیـد. در گـزارش خود عالوه بر شـرح 
عملیـات، اشـکاالت موجـود و پیشـنهادات اصالحـی 

خـود را بیاورید.

فعالیت 
کارگاهی

شکل 10-5. اجزای پمپ و الکتروموتور سر چاهی  

شکل 11-5. چراغ های سیگنال                    

شکل 12-5. شیر فلکه لوله رانش  

لوله مکشلوله رانش

صافی پایاب

حوضچه آرامش

الکتروموتور

پمپ
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بازدیـد بخـش توزیـع آب در آبیـاری بارانـی 
)کالسـیک ثابـت بـا آبپـاش هـای متحرک(

ابـزار و وسـایل و امکانـات مـورد نیـاز: سیسـتم 
آبیـاری بارانـی کالسـیک ثابـت بـا آبپـاش متحـرک

مراحل انجام کار:
1. مـوارد زیـر را بازدید نموده و در صـورت لزوم رفع 

نمائید:  عیب 
 شیرهای خودکار بدون شکستگی باشند. 

 اتصـاالت را کنتـرل کنیـد تـا انفصالـی در ردیـف 
. شد نبا

   
 کلیـه آبپـاش هـا روی بـال آبیـاری نصـب شـده 

. شند با
 کلیـه رایزرهـا بـه صـورت عمـودی قـرار گرفتـه 

. شند با
 شـیر فلکـه روی بـال هـا در وضعیـت نیمـه بـاز 

. شند با
 شیرهای تخلیه انتهای بال ها باز باشند.             

2. در پایان کار گزارش عملیات)نوشـتاری، تصویری( 
خـود را ثبـت کنیـد. در گـزارش خود عالوه بر شـرح 
عملیـات، اشـکاالت موجـود و پیشـنهادات اصالحـی 

خـود را بیاورید.

گفتگو 
کنید

فعالیت 
کارگاهی

در مزارعـی کـه برداشـت آب از چـاه هـای عمیـق و نیمـه عمیـق انجـام مـی شـود پمپ شـناور و یا شـافت 
و غالفـی ضمـن انتقـال آب بـه سـطح زمیـن فشـار شـبکه را نیز تأمیـن می کنـد. در این شـرایط نیـازی به 

حوضچـه آرامـش نمی باشـد.
آیا تمام بازدید های ذکر شده در فعالیت فوق در مورد پمپ های درون چاهی نیز انجام می شود؟

شکل 13-5. محل شیر فلکه روی بال  

ب. شیر خودکار

شکل 5-14.  

الف. رایزر و آبپاش نصب شده روی شیر خودکار

شیر فلکه

بال

شیر خودکار

لوله جانبی



178

در آبیـاری موضعـی، نوارهـای آبیاری باید در شـروع فصل آبیاری در کنار گیاه مسـتقر و در پایـان فصل آبیاری جمع آوری 
و در انبـار نگهـداری شـوند، لذا الزم اسـت قبل از اولیـن آبیاري در فصل آبیاري نوارها روي زمین مسـتقر گردند. 

استقرار نوارهاي آبیاري موضعی ) نواری(
ابـزار و وسـایل و امکانـات مـورد نیاز: سیسـتم آبیـاری موضعـی نـواری، قرقره های نـوار آبیـاری، اتصاالت 

نـوار و پایـه قرقـره، چاقو
مراحل انجام فعالیت:

1. قرقره نوار را روی پایه  در باالی زمین سوار کنید )شکل 16-5. الف(.
2. نوار را به دنبال خود تا انتهای زمین  بکشید. تا از روی قرقره باز شود )شکل 16-5. ب(.

3. نوار را موازی نوارهای قبلی مستقر کنید. 
4. نوار را از قرقره بریده و روی زمین قرار دهید. 

فعالیت 
کارگاهی

شکل 16-5. استقرار نوار ها در مزرعه  

شکل 17-5. مراحل اتصال نوار به لوله  

ب. قرار دادن نوارها در مزرعه الف. باز کردن نوار از روی قرقره

5. این عملیات را برای تمام ردیف ها تکرار کنید.
6. نوار های آبیاری را  به لوله جانبی متصل کنید )شکل 5-1۷(.

1-6. با دریل دستی و مته مناسب لوله جانبی را مقابل اولین نوار سوراخ کنید.
2-6. حلقه الستیکی را با فشار و چرخش در سوراخ جا بزنید.

3-6. از جا افتادن حلقه الستیکی اطمینان حاصل کنید.
4-6. لوله رابط را در حلقه الستیکی جا بزنید.

5-6. سر نوار آبیاری را روی لوله رابط جا بزنید.
6-6. لوله را با بست محکم کنید.

تمـام  بـرای  را  مراحـل  ایـن   .6-۷
کنیـد. تکـرار  مـوازی  نوارهـای 
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توجه
بـرای اسـتقرار نـوار هـای آبیـاری مـی توان از ماشـین نیز اسـتفاده نمـود و یا همزمان با کشـت بذر یا  نشـاء کنید

روی ردیـف هـا حلقـه نوارهـای آبیـاری را روی ماشـین قـرار داده و نوارهـا را در کنـار ردیـف هـا روی زمین 
مسـتقر کنید.

شکل 18-5. ردیف نوارهای روی لوله             

شکل 19-5. اتصال نوار به لوله و شیر  

شکل 21-5. مراحل مسدود کردن انتهای نوار     شکل 20-5. خروج آب از انتهای نوار آبیاری

شکل 22-5. استقرار نوار در مزرعه همراه با ردیف کاری

۷. نوارهـای آبیاری را شسـت و شـو نمـوده و انتهای  
آنهـا را مسـدود کنید )شـکل 5-21(. 
1-۷. شیر فلکه به آرامی را باز کنید. 

2-۷. بعـد از خـروج آب زالل از انتهـای تمـام نوارها 
شـیر فلکـه را ببندید.

3-۷. انتهای هر کدام از نوار ها را چند تا بزنید.
4-۷. قطعـه ای چنـد سـانتی متـری از نـوار را روی 
قسـمت تـا خـورده بکشـید تـا انتهـای نوار مسـدود 

. د شو
5-۷. این کار را برای تمام نوارها تکرار کنید.

۸. در پایان کار گزارش عملیات)نوشـتاری، تصویری( 
خـود را ثبـت کنیـد. در گـزارش خود عالوه بر شـرح 
عملیـات، اشـکاالت موجـود و پیشـنهادات اصالحـی 

خـود را بیاورید.
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راه انـدازی سیسـتم های آبیـاری تحـت فشـار اگـر چه سـاده بـه نظر می رسـد اما شـامل دو نکته بسـیار ظریف 
اسـت کـه باید بـه آنها توجـه نمود:

1. جلوگیری از به وجود آمدن ضربه قوچ:
بازکـردن سـریع شـیر فلکـه رانش باعـث تغییر ناگهانی سـرعت جریـان آب در لولـه و تغییرات شـدید در انرژی 
جنبشـی آب مـی گـردد کـه بـه صـورت یـک مـوج برگشـتی همـراه بـا ضربـه محکـم آبی)ضربـه قـوچ( ظاهـر 

می گـردد. ایـن ضربـه قـدرت زیـادی داشـته و باعـث آسـیب دیـدن پمـپ و خطـوط لوله می شـود.

 راه اندازی سيستم آبياری تحت فشار

آزمون ارزیابي عملکرد:

مرا حل کارردیف
شرایط عملکرد

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

استاندارد )شاخص ها/داوری/نتایج ممکن
نمرهنمره دهی(

1
آماده کردن 

سیستم آبیاری 
تحت فشار

تجهیزات: سیستم آبیاری کالسیک و 
قطره ای

مواد: کتابچه راهنمای اپراتوری
زمان: 45 دقیقه

مکان: سطح مزرعه

باالتر از حد انتظار
کلیه  بازدید های قبل از روشن 

شدن را انجام می دهد و تعمیرات 
ساده را انجام می دهد.

3

کلیه  بازدید های قبل از روشن قابل قبول
2شدن را انجام می دهد.

بازدید های قبل از روشن شدن را  غیر قابل قبول
1انجام نمی دهد.

شکل 24-5. نشت آب بر اثر ضربه قوچ  شکل 23-5. وضعیت شیر در ضربه قوچ  

1ـ شیر بسته، آب آرام

2ـ شیر باز، آب در جریان

3ـ بستن سریع شیر، ضربه قوچ 
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فعالیت 
کارگاهی

شکل 26-5. شیر هواگیری پمپ  شکل 25-5. اجزای واحد پمپاژ  

2. هواگیری پمپ قبل از راه اندازی: 
در شـرایطي کـه سـطح مایـع پاییـن تـر از ورودی پمـپ باشـد یا به علـت خرابی یا ناقـص بودن واشـرآب بندی 
پمـپ ، هـوا به درون سیسـتم کشـیده می شـود. وجـود هوا در مدار تحت فشـار مـی تواند خطـرات جدی برای 

عملکـرد سیسـتم بـه وجـود آورد و اگـر کنترل نشـده و حـذف نگردد، موجب بروز مشـکالت ذیل می شـود:
• کاهش جدی جریان دبی و یا حتی متوقف شدن آن

• ضربه قوچ آب به علت جذب توده هوای مکیده شده یا انبساط ناگهانی توده هوا
• افت شدید قدرت یا توان پمپ 

• افزایش میزان خوردگی داخل لوله های فلزی و...  
  لذا باید قبل از راه اندازی نسبت به هواگیری پمپ اقدام نمود.

بـرای هواگیـری پمـپ پیـچ هواگیـری را بـاز کنیـد و داخـل پمـپ و لولـه مکـش توسـط آب ودرچندیـن نوبت 
پرکنیـد تـا هـوای داخـل پمـپ و لولـه مکش کامـالً خالی گـردد ) به دلیـل وجود سـوپاپ یک طرفـه در صافی 

پایـاب آب از انتهـای لولـه مکـش تخلیـه نخواهد شـد( و سـپس پیـچ هواگیـری را ببندید )شـکل 5-26(.

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

شرح فعالیت:
1. شیر فلکه رانش را ببندید.

2. پمپ را هواگیري کنید.
)یک چهارم( دور باز کنید.

 
1
4

3. شیرفلکه لوله رانش را به اندازه 
4. با زدن دکمه روشن)استارت(، پمپ را روشن کنید.

5. فشـار اولیـه پمـپ را توسـط مانومتـر کنتـرل نمائیـد تـا از هواگیـری کامـل مسـیرمکش وداخـل پمـپ 
اطمینـان حاصـل کنیـد.

شیر فلکه الکتروموتور

شیر هواگیری

لوله رانش

لوله مکش
پمپ

پمپ هواگیری

پیچ 
هواگیری
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توجه
شـبکه آبیـاری بـه هـر دلیـل و در هـر زمان ممکـن اسـت متوقف شـود. در این صورت مهم اسـت که مشـابه کنید

مرحلـه راه اندازی عمل شـود.

توجه
بـاال رفتـن بیش از اندازه فشـار سیسـتم آبیـاری باعث افزایـش مصرف برق شـده و در نتیجه کنید

باعـث آلودگـی جو زمین مـی گردد.

ایمنی
برای جلوگیری از صدمه دیدن پمپ، شیر فلکه بیشتر از 3 دقیقه بسته نباشد.

6. شـیرفلکه روی لولـه رانـش را بـه آرامي )جهـت جلوگیري از به وجود آمـدن ضربه قوچ( تا حـدی بازنمائید 
کـه عقربـه مانومتر فشارسـنج در محدوده راندمان تعیین شـده توسـط پالک پمـپ قرار گیرد.

۷. آمپرمترهـای مصـرف بـرق کنترل شـود و درصورت زیاد بودن جریـان مصرفی با چرخاندن شـیرفلکه های 
ورودی و خروجـی بـه سـمت بسـته شـدن آمپرمترهـا را درحالـت معرفـی شـده پـالک الکترو موتـور تنظیم 

ئید. نما
۸. بـرای شستشـوی شـبکه هنگامـی کـه آب از انتهـای بال ها و نـوار های تیپ  شـروع به خارج شـدن کرد، 
بـرای مدتـی پمپـاژ را تـا خارج شـدن آب تمیـز از لوله ها ادامه دهید وسـپس تمـام مسـیرهای تخلیه آب را 

ببندیـد تـا فشـار آب در لوله هـا به تدریج به فشـار نهایی برسـد.

شکل 28-5. کلید های کنترل روی تابلو  شکل 27-5. محل شیر فلکه و فشار سنج روی لوله رانش  

شیر فلکه

فشارسنج

خاموش

روشن
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عملکـرد سیسـتم آبیـاری تحـت فشـار در صورتی مناسـب خواهد بود که فشـار نقـاط مختلف سیسـتم )ورودي 
شـبکه، روي بال ها و روي آبپاش ها( به درسـتی تنظیم شـده باشـد. فشـار مناسـب بر اسـاس محاسـبات و با 
توجـه بـه فشـار مـورد نیاز در نقاط مختلف سیسـتم توسـط طـراح تعیین می گـردد و در دفترچه طـرح آبیاری 
بـرای هـر قسـمت مشـخص شـده کـه باید توسـط کاربـر اسـتخراج و فشـار هر قسـمت با توجـه بـه آن تنظیم 

گردد.

تنظيمات سيستم آبياری تحت فشار

آزمون ارزیابي عملکرد:

مرا حل کارردیف
شرایط عملکرد

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

نتایج 
ممکن

استاندارد )شاخص ها/داوری/نمره 
نمرهدهی(

1
راه اندازی 

سیستم آبیاری 
تحت فشار

تجهیزات: سیستم آبیاری کالسیک 
و قطره ای

مواد: دفترچه طرح آبیاری
زمان: 20 دقیقه

مکان: سطح مزرعه

باالتر از حد 
انتظار

بسته بودن شیر فلکه ـ بررسی اتصال 
سه فاز و ولتاژ برق ـ چراغ کنترل فازـ 
هواگیری و پمپ سر چاهی ـ تنظیم 

فشار سیستم را انجام دهد.
3

بسته بودن شیرآب -  هواگیری و پمپ سر قابل قبول
2چاهی- تنظیم فشار سیستم را انجام می دهد.

غیر قابل 
1سیستم را راه اندازی نمی کند.قبول

توجه
کنید

توجه
کنید

فشـار را مـی تـوان بـه وسـیله فشـار سـنج نصـب شـده روی لولـه رانـش پمپ و یـا در نقـاط مختلف شـبکه 
نمود. مشـاهده 

در صـورت تنظیـم ناصحیـح فشـار امـکان ایجـاد کاویتاسـیون در پمـپ 
وجـود دارد. کاویتاسـیون در صورتـی اتفـاق مـی افتـد که فشـار در ورودی 
پروانـه پمـپ افـت کنـد کـه باعـث تولیـد حبـاب هـای بخـارآب می شـود. 
بـا ورود حبـاب هـا بـه پـره هـای پروانـه فشـار افزایـش یافتـه و حباب هـا 
می ترکنـد کـه باعـث حرکـت سـریع مولکول های آب شـده و بر خـورد این 
مولکول هـا بـا پروانـه پمـپ در پـره ها ایجـاد خوردگـی می کنـد. در هنگام 
کاویتاسـیون صدایـی شـبیه حرکـت شـن در داخل پمپ شـنیده می شـود. 
بـرای جلوگیـری از کاویتاسـیون ، فشـار در لولـه رانش طبق دسـتور العمل 

شکل 29-5. کاویتاسیون در پروانه پمپآبیـاری تنظیم شـود.
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تنظیم فشـار ورودی شـبکه آبیـاری به کمک 
)By pass(لوله برگشـت آب

ابـزار و وسـایل و امکانـات مـورد نیـاز: ایسـتگاه 
پمپـاژ، شـبکه آبیـاری تحـت فشـار و آبپـاش نصـب 

شـده در شـبکه آبیـاری 
شرح فعالیت:

1. شـیر فلکـه برگشـت آب در ایسـتگاه پمپـاژ را باز 
کنیـد تـا قسـمتی از دبـی بـه حوضچـه برگـردد و 

فشـار آب شـبکه کمتـر شـود.
2. شیر فلکه برگشت آب را به آرامی ببندید.

3. در ضمـن بسـتن شـیر فلکـه بـه فشارسـنج توجه 
کنیـد و فشـار شـبکه را در حـد تعیین شـده تنظیم 

. کنید

تنظیم فشارآب در بال ها
ابـزار و وسـایل و امکانـات مـورد نیاز: ایسـتگاه پمپـاژ، شـبکه آبیاری تحـت فشـار و آبپاش نصب شـده در 

شـبکه آبیاری 

فعالیت 
کارگاهی

فعالیت 
کارگاهی

شکل 30-5. لوله برگشت آب

شکل 31-5. تنظیم فشار شیر فشار شکن

شکل 33-5. شکل مناسب فوران آبشکل 32-5. شیر و فشار سنج روی بال ها

توجه
بـرای یکنواخت نگهداشـتن فشـار شـبکه روی لوله اصلی شـیر فشـار شـکن نصـب می گردد کنید

کـه مـی توان با تنظیم آن فشـار مناسـب را در شـبکه ثابت نگهداشـت.
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تنظیم فشارآب در خروجی دهانه آبپاش 
ابـزار و وسـایل و امکانـات مـورد نیاز: ایسـتگاه پمپـاژ، شـبکه آبیاری تحـت فشـار و آبپاش نصب شـده در 

شـبکه آبیـاری ، فشار سـنج بور دون

توجه
کنید

فعالیت 
کارگاهی

یـک راه حـل کلـی بـرای تشـخیص خرابـی هـای احتمالـی، کنتـرل فشـار اسـت. ایـن کار را مـی تـوان در 
ایسـتگاه پمپـاژ و کنتـرل مرکـزی، ابتـدای شـبکه، ابتـدای کلیـه واحدها و ابتـدای هر لولـه رابط انجـام داد. 
بـه ایـن ترتیـب اگـر فشـار مناسـب در هر یـک از مراحل بـاال تأمین نشـود )در صورتی که فشـار در ایسـتگاه  

پمپـاژ تأمیـن شـده باشـد( احتمـال خرابـی و نشـت از اتصاالت وجـود دارد.

توجه
اگـر خـط فـوران آب در آبپـاش قـوس داشـته باشـد فشـار کم اسـت و بایسـتی فشـار دهانه کنید

آبپـاش را افزایـش دهید.

شکل 34-5. شکل فوران آب از آبپاش در فشار های مختلف

شکل 35-5. اندازه گیری با فشار سنج بوردون

شرح فعالیت:
1. با باز و بستن شیر فلکه و توجه به فشار سنج روی هر بال فشار آن را تنظیم کنید شکل )5-32(.

2. در صـورت نبـودن فشـار سـنج بـا مشـاهده شـکل فـوران آب آبپـاش هـا می تـوان به طـور تقریبی فشـار 
آبپـاش را تنظیـم نمـود. درفشـار اپتیمـم آبپـاش، آب بـه صورت پـرده ای از آب پاشـیده می شـود.

شرح فعالیت:
1. بـا قـرار دادن لوله فشـار سـنج بـوردون در خروجی 
دهانـه آبپـاش و بـاز و بسـتن شـیر روی لولـه عمودی 

)رایـزر( می تـوان فشـار آبپـاش را تنظیـم کرد.
2. در مناطقـی کـه سـطح زمیـن ناهمـواری زیـادی 
دارد، کنتـرل فشـارآبپاش هایـی کـه روی یـک بـال 
نصـب شـده انـد از نقطـه ابتـدای بـال امـکان پذیـر 
نیسـت. در ایـن مـوارد بـرای کنترل فشـار آبپـاش ها 
می تـوان از شـیر تنظیم فشـار روی هر رایزر اسـتفاده 

کرد.  

فوران مستقیم فوران قوس دار

فشار مناسبفشار کم
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طـراح و مجـري سیسـتم آبیـاري در دفترچه طرح آبیاري بر اسـاس شـعاع پرتاب آب، الگـوي توزیع آب، ضریب 
یکنواختـي توزیـع آب ،  دبـي آب پـاش هـا ، شـدت بارندگـي آنهـا ، سـاختمان و نـوع خـاک و نیاز آبـي گیاه ، 

مـدت زمـان الزم بـراي آبیـاري  و دور آبیـاري را مشـخص مي کند . 

الگـوی توزیـع آب در خـاک : معموال در نزدیکی آبپـاش آب زیادی ریخته می شـود و به طـرف لبه دایره 
از مقـدار آن کاسـته مـی شـود. در واقـع شـکل مقطـع توزیع آب در خاک شـبیه مثلـث اسـت. بنابراین برای 

توزیـع یکنواخـت آب بایـد چنـد آبپاش با همپوشـانی در فاصله مناسـب با هـم کار کنند. 

انجام فرايند آبياری تحت فشار

بیشتر 
شـعاع پرتـاب آب: فاصلـه آبپـاش تا لبـه دایره خیس شـده اسـت و به نـوع آبپاش، انـدازه افشـانک، زاویه بدانید

پرتـاب و فشـار دهانه آبپاش بسـتگی دارد.

آزمون ارزیابي عملکرد:

مرا حل کارردیف
شرایط عملکرد

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

استاندارد )شاخص ها/داوری/نتایج ممکن
نمرهنمره دهی(

1
نظیم سیستم 

آبیاری
تحت فشار 

تجهیزات: سیستم آبیاری کالسیک و 
قطره ای

مواد: دفترچه طرح آبیاری
زمان: 20 دقیقه

مکان: سطح مزرعه

باالتر از حد انتظار
کلیه تنظیمات فشار را انجام داده و 
در صورت وجود اشکال در شبکه، 

آن را تشخیص می دهد.

کلیه تنظیمات فشار سیستم آبیاری قابل قبول
2را انجام می دهد.

تنظیمات فشار سیستم آبیاری را  غیر قابل قبول
1انجام نمی دهد.

شعاع پرتاب

آبپاش

جهت چرخش

90

360

زاویه پرتاب استاندارد 25 اى 28 درجه180

پرتاب با زاویه 35 درجه

ب-الگوی پاشش آبپاش در سطح زمین
شکل 36-5. تعدادی از مشخصات آبپاش ها

ج-زاویه پرتاب آب الف-شعاع پرتاب آب



کاربرد و سرویس ماشین های کاشت و داشت / فصل 5 / آبیاری تحت فشار

187

ضریـب یکنواختـی توزیـع آب: نشـان می دهد کـه ارتفـاع آبیـاری در تمامی نقـاط مزرعه یکسـان بوده 
اسـت. بـرای اصـالح ضریـب یکنواختـی در مناطـق بـاد خیز بـا انتخاب صحیـح فاصلـه آبپاش ها، فشـار آب 

داخـل لولـه را افزایـش داده و بـر ارتفـاع آب آبیاری مـی افزاییم. 

باد

خاك

ته
 یاف

یق
 تقل

ش
وش

زه پ
حو

شکل 37-5. الگوی پاشش و توزیع آب در آبپاش

الف-فاصله آبپاش ها

شکل 38-5. وضعیت استقرار آبپاش ها

ب-آرایش آبپاش ها

ب- الگوی توزیع آب در خاکالف-اثر باد در الگوهای پاشش و توزیع آب
ف ها

ردی
ه بین 

صل
فا

فاصله آبپاش ها روی ردیف



188

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

شرح فعالیت:
1. آب پاش ها را روي یک بال مستقر کنید.

1-1. درپوش شیرخودکار را بلند کنید)شکل 5-39(. 
2-1. لوله رایزر را در شیر خودکار تا جایی فشار دهید که ضامن رایزر قفل شود.

اندازه قطرات آبپاش

قطرات ریز اندازه قطرات آب
1ϕ میلی متر( < (

قطرات درحد مناسب  
1میلی متر( 4< ϕ < (

قطرات درشت 
4ϕ میلی متر( >   (

باد قطرات را جابجا می کند.اثر قطرات آب
به راحتی در خاک نفوذ 

می کند.
موجب تخریب ساختمان 

خاک می گردد.

فعالیت 
کارگاهی

شـدت پاشـش) بارندگـی(: ارتفاع آبی اسـت کـه در واحد زمـان از نازل خـارج می شـود. همـواره باید از 
ضریـب نفـوذ پذیـری آب در خـاک کوچک تر و یا حداکثر مسـاوی آن باشـد. اگر بیشـتر باشـد آب درسـطح 

خـاک جـاری مـی شـود. افزایـش قطر نازل باعث افزایش متوسـط شـدت پاشـش می شـود . 
دبـی آبپـاش: حجـم آبی اسـت کـه در واحد زمـان از آبپاش خـارج می شـود.  واحـد آن بر حسـب لیتر بر 
دقیقـه اسـت. دبـی آبپـاش بایـد بـه گونه ای باشـد که عـالوه بـر تأمین آب مـورد نیـاز روزانه , تلفات ناشـی 

از بـاد بردگـی و تبخیـر را نیز جبـران کند. 

شکل 40-5. اتصال رایزر به شیر خودکار شکل 39-5. ضامن رایزر و شیرخودکار

بالف

3

1
2

4
5

6
7
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توجه
کنید

توجه
کنید

توجه
کنید

در موقـع جـازدن رایـزر دقـت کنید که سـر آبپاش به سـمت مخالف شـما باشـد تا با شـروع 
آبپاشـی خیس نشـوید و آب تحت فشـار به سـمت چشـم یا گوش شـما پاشـیده نشود.

در گروهـی از آبپـاش هـا بـا چرخانـدن پیچ تنظیـم آبپاش می توانید شـکل پاشـش را تغییر 
دهید )شـکل 5-43(.

چـون مقطـع الگـوی توزیـع آب در خـاک بـه شـکل مثلـث می باشـد، همیشـه آبیـاری کنار 
مزرعـه بـا مشـکل مواجـه اسـت. بـرای رفـع این مشـکل فاصلـه قـرار گیری بـال آبیـاری از 
کنـاره مزرعـه نصـف فاصلـه جـا به جایـی آبپاش ها انتخاب شـده اسـت. بـرای آبیـاری کنار 

مزرعـه از آبپـاش هایـی بـا الگوی پاشـش 1۸0 درجـه اسـتفاده کنید.  

شکل 42-5. نزدیک شدن به آبپاش                      شکل 41-5. آبپاش مستقر شده روی شیر خودکار

2. شیر فلکه  را به آرامی باز کنید.
3. آبیاری را برای مدت تعیین شده در طرح آبیاری ادامه دهید.

4. بعد از پایان آبیاری یک منطقه، شیر فلکه را به آرامی ببندید. 
5. از طرفـی کـه آب از آبپـاش خـارج نمی شـود بـه سـمت آبپـاش رفتـه و لولـه رایـزر را بـا دسـت بگیریـد. 

)شـکل 5-42( 

6. آن را به سمت پایین فشار داده و ضامن آن را آزاد کنید.
۷. لولـه را بـه بـاال بکشـید تـا از شـیر خـودکار جـدا شـود سـپس رایـزر و آبپـاش را بـه ردیف بعـدی منتقل 

. کنید

۸. شکل پاشش آبپاش را کنترل کنید و در صورت لزوم آبپاش را تنظیم کنید. 

9. عملیات جابجایی را برای تمام آبپاش ها به همین ترتیب تکرار کنید.
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نکته 
زمان آبیاری را طوری تنظیم کنید که از مصرف بی رویه آب جلوگیری شود.زیست محیطی

10. بعد از اتمام آبیاري کل مزرعه شیر فلکه لوله رانش را به آرامی ببندید.
11. دکمه خاموش) استاپ( روی تابلو را بزنید تا الکتروموتور خاموش شود.

12. کلید اصلی روی تابلو را قطع کنید.
13. آبپاش ها و رایزر ها را از روی ردیف ها جمع آوری و در انبار قرار دهید.

14. شـیر های تخلیـه انتهـای ردیـف هـا را بـاز کنیـد تا آب داخـل لوله هـا کامال تخلیه شـده سـپس آنها را 
ببندید.

15. شیرفلکه های ردیف ها را ببندید.

شکل 43-5. پیچ تنظیم پاشش آبپاش

شکل 45-5. شیر فلکه روی بال      

شکل 44-5. ترتیب جابجایی بال ها
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)tape(انجام فرایند آبیاری موضعی با نوارهای آبیاری
ابزار و وسایل و امکانات مورد نیاز: شبکه آبیاری موضعی نواری

شرح فعالیت:
1. شیر فلکه  را به آرامی باز کنید.

2.  آبیاری را برای مدت تعیین شده در طرح آبیاری ادامه دهید.
3. بعد از پایان آبیاری یک منطقه شیر فلکه را به آرامی ببندید. 

4. بـا توجـه بـه طـرح آبیـاری شـیر فلکـه منطقـه آبیـاری بعدی را بـاز کـرده و آبیـاری را برای مـدت تعیین 
شـده ادامـه دهید.

5. عملیات را با توجه به دور آبیاری و نیاز آبی گیاه در هر دوره رشد طبق طرح آبیاری تکرار کنید.

فعالیت 
کارگاهی

توجه
محل انبار باید از دسترس حیوانات جونده دور باشد.کنید

شکل 47-5. ترتیب جابجایی مناطق ابیاریشکل 46-5. شیر فلکه لوله جانبی
6. بعد از اتمام آبیاري کل مزرعه شیر فلکه لوله رانش را به آرامی ببندید.
۷. دکمه خاموش) استاپ( روی تابلو را بزنید تا الکتروموتور خاموش شود.

۸. کلید اصلی روی تابلو را قطع کنید.
9. انتهای نوار ها را باز کنید تا آب کامال تخلیه شود.

10. بست سر نوارها را باز کرده  و آنها را از روی لوله رابط خارج کنید.
11. نوارها را روی قرقره پیچیده و در انبار مناسب قرار دهید.

12. لوله های رابط  را از روی لوله جانبی خارج کنید.
13. شیر انتهایی لوله های جانبی را باز کرده تا آب کامال تخلیه شود.

14. سوراخ های روی لوله جانبی را بپوشانید.

توجه
هنـگام شـروع فصـل آبیـاری یـا بعـد از نصـب سیسـتم، مدت آبیـاری اولیـه حداقـل دو برابـر آبیـاری نرمال کنید

بعـدی در نظـر گرفتـه شـود. روش مرسـوم این اسـت کـه در ابتدای فصل آبیـاری ) یا پس از نصب سیسـتم( 
آبیـاری اولیـه بـه مدت 24 سـاعت انجام شـود.
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توزیع کود بوسیله سیستم آبیاري تحت فشار
ابزار و وسایل و امکانات مورد نیاز: شبکه آبیاری مجهز به تانک کود

شرح فعالیت:
1. در حالیکه شیرهای ورودی و خروجی مخزن بسته هستند درب مخزن را باز کنید.

2. کود مورد نظر را به مقدار توصیه شده داخل مخزن بریزید.
3. به منظور حل کود های جامد، شیر ورود را باز کنید تا آب وارد مخزن شود.

4. با وسیله ای مناسب محتوای مخزن را به خوبی مخلوط کنید.
5. درب مخزن را ببندید و از آب بندی آن اطمینان حاصل کنید.

6. شیر های ورودی و خروجی مخزن را باز کنید. 
۷. شـیر فلکـه روی لولـه اصلـی را آنقـدر ببندیـد تـا اختالف فشـار بین دو فشـار سـنج کـه در قبـل و بعد از 
مخـزن کـود قـرار دارنـد بیـن 3 تـا 5 متـر)0/3 تـا 0/5 بار( گـردد. در ایـن حالت کـود بصورت محلـول وارد 

شـبکه آبیاری می شـود.
۸. کود دهی را مدتی بعد از شروع آبیاری آغاز و قبل از اتمام آبیاری قطع کنید.

9. بعد از اتمام  کود دهی شیرهای ورود و خروج را بسته و آب مخزن را تخلیه کنید.

بـا اسـتفاده از سیسـتم تانـک کـود مـی تـوان کـود مـورد نیـاز گیاهـان را به شـبکه آبیـاری تحت فشـار تزریق 
. نمود

در مخـزن کـود مـی تـوان از نیتـرات آمونیـوم مایـع، اوره، سـولفات آمونیـوم، نیتـرات آمونیـوم، کلروپتـاس و 
میکروکودهـا اسـتفاده نمـود.

محل اتصال مخزن کود به شبکه آبیاری موضعی معموال بعد از صافی شنی و قبل از صافی توری است. 

توزيع کود های شيميايی

توجه
کنید

توجه
کنید

فعالیت 
کارگاهی

از ریختـن کودهـاي کلسـیمی از قبیل سـوپر فسـفات  در مخزن کود خـودداري کنید. در صورت اسـتفاده از 
کودهـاي غیـر مجـاز  امـکان ته نشـینی آن در مخزن کـود  وجود دارد.

مصـرف کـود بسـتگي بـه عوامل متعـددي دارد و تعیین دقیـق مقدار کود مـورد نیاز و زمان مصـرف آن فقط 
توسـط متخصصین انجـام می گیرد.
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آزمون ارزیابي عملکرد:

مرا حل کارردیف
شرایط عملکرد

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

استاندارد )شاخص ها/داوری/نتایج ممکن
نمرهنمره دهی(

1
انجام فرایند 

آبیاری
تحت فشار

تجهیزات: سیستم آبیاری کالسیک و 
قطره ای

مواد: دفترچه طرح آبیاری
زمان: 20 دقیقه

مکان: سطح مزرعه

باالتر از حد انتظار
آبیاری بارانی و موضعی را انجام 

می دهدو کود را در سیستم تزریق 
می کند.

3

آبیاری بارانی و موضعی را انجام قابل قبول
2می دهد.

هیچ کدام از موارد را انجام غیر قابل قبول
1نمی دهد.

نکته 
استفاده بی رویه از کود باعث آلودگی آب سفره های زیر زمینی می گردد.زیست محیطی

شکل 49-5. اجزای سیستم توزیع کود      شکل 48-5. اتصال مخزن کود به لوله اصلی      

،)by pass( 1 و -2 شیرهای برگشت
3 و 4- شیر های ورودی وخروجی مخزن،

5- شیر فلکه روی لوله اصلی  

دریچه ورود

1
2

3

4

5

لوله ورودیشیرفلکه     
درب تانک

لوله خروجی

لوله جانبی

تانک کود

شیر تخلیه
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بهـره بـرداری اصولـی از شـبکه آبیـاری تحـت فشـار و نگهـداری صحیـح از بخـش هـای مختلف آن از مسـائلی 
هسـتند کـه بایـد در طـول مدت عمر پـروژه آبیاری به طور مسـتمر ادامه داشـته باشـند، هرگونه سـهل انگاری 
و عـدم دقـت حتـی در یـک مقطـع زمانی کوتـاه باعث فاصلـه گرفتـن از اهداف آبیـاری تحت فشـار و در نتیجه 

غیـر اقتصادی شـدن آن خواهد شـد. 
نگهداری از شبکه آبیاری به دو بخش تقسیم می شود:

1. آب بندي و رفع نشتي:
پمـپ، لولـه هـا و اتصـاالت بـه دالیـل مختلـف نظیـر فرسـودگي، عبـور وسـایل نقلیه و یا جویده شـدن توسـط 
جانـوران جونـده دچـار نشـتي گردنـد. بـه همیـن جهـت الزم اسـت آنهـا را بـه طـور مرتـب بازدید کـرده و در 

صـورت لـزوم رفـع عیـب نمود. 

بـراي آب بنـدی محـور پمـپ از روش هـاي گوناگونـي اسـتفاده مي شـود. یکـی از مهـم ترین ایـن روش ها آب 
بنـدی بـا نـوار گرافیتـی )Packing Gland( مي باشـد )شـکل 5-50(.    

ایـن روش آبنـدی شـامل نـوار نرم فشـرده شـده در داخل محفظـه و یک بـوش محافظ بر روی محـور پمپ می 
باشـد. ایـن نـوع آب بنـدی بـرای پیشـگیری از تولید گرمـا،  نیازمنـد روغن کاری و خنـک کاری پیوسـته مابین 
بوش محور و نوار فشـرده می باشـد. کیفیت نوار و فشـردگی آن از اهمیت زیادی برخوردار اسـت و می بایسـت 

مناسـب با شـرایط کاری تطبیق داده شـود.

سرويس ونگهداری شبکه آبياری تحت فشار

نکته 
نشت آب در شبکه آبیاری را سریعا بر طرف کنید تا از هدر رفتن آب جلوگیری شود.زیست محیطی

شکل 50-5. آب بندی پمپ با نوارگرافیتی       

ب- اجزای آب بندی با نوارالف- پمپ با آب بندی نواری
نوار پیچیده شده روی محور پمپ

ج-نوار گرافیتی

نوار گرافیتیدنباله رو

نوار آب بندی
دنباله رو آب بندی

مهرهبوش

دنباله رو آب بندی
)پوشش آب بندی(

)طرفی که بایستی محفظه آب بندی
آب بندی شود(

حلقه های آب بندی

دریچه ورودی برای سیال بیرونی

رینگ فانوسی
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 در صـورت افزایـش نشـتی در آب بنـد مـی توانیـد بـا سـفت کـردن مهـره هـای روی دنبالـه رو، نوار را فشـرده 
کنیـد تـا نشـتی کاهـش یابد. 

2. شستشوي صافي ها 
ــا توجــه بــه میــزان و نــوع مــواد معلــق در آب، نــوع گســیلنده هــای مــورد  در انــواع آبیــاری تحــت فشــار ب
اســتفاده و الزامــات طراحــی شــبکه آبیــاری، از یــک یــا چنــد صافــی بــرای جــدا کــردن مــواد معلــق درآب 

اســتفاده مــی شــود

ترمیم آب بندی پمپ  
ابزار و وسایل و امکانات مورد نیاز: پمپ آب، نوار گرافیتی، آچار رینگی ، گریس  

شرح فعالیت: 
1. پمپ را خاموش کرده و آب داخل آن را تخلیه کنید. 

2. مهره های روی دنباله رو را باز کرده و دنباله رو را بردارید.
3. در صورت جدا بودن بوش، دنباله رو آن را از روی محور خارج کنید.

4. یـک رشـته نـوار گرافیتـی بـا اندازه مشـخص شـده در دفترچـه راهنما را با کمی روغن آغشـته کـرده و به 
نـوار قبلی اضافـه نمایید.

توجه
کنید

فعالیت 
کارگاهی

بـرای افزایـش طـول عمـر شـفت، بایـد مقـداری نشـتی وجـود داشـته باشـد تـا بـه روان کنندگـی و سـرد 
نگهداشـتن شـفت کمـک کنـد. در صـورت قطع شـدن نشـتی آب،هـوا داخل پمپ خواهد شـد و بـوش های 

زیـر نوارگرافیتـی بـه سـرعت سـاییده وخراب می شـود.

توجه
از بیـرون آوردن نـخ نسـوزهای قبلـی خـودداری شـود در غیـر ایـن صـورت بوش هـای زیـر کنید

نخ   نسـوز بـه سـرعت سـاییده شـده و بایـد تعویـض گـردد.

5. بوش را روی محور جا بزنید.
6. شکاف دنباله رو را روی پیچ ها جا بزنید.

۷. مهره ها ببندید و کمی سفت کنید. 
۸. پمپ را روشن کرده و مهره ها را به اندازه ای سفت کنید که کمی نشتی آب وجود داشته باشد.
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مهمترین این صافي ها عبارتند از:
1. هیدروسـیکلون : هیدروسـیکلون با ایجاد جریان چرخشـی آب باعث جدایش ذرات سـیلت و ماسـه موجود 

در آب مـی گردد. 

1. بدنه مخروطی شکل 
2. ورودی آب  
3. خروجی آب

4. دریچه تخلیه ذرات
5. شیر سماوری و فشار سنج 

6. شیر تخلیه هوا 
۷. شیر تخلیه مخزن 

۸. مخزن جمع آوری ذرات

توجه
از کلیـه صافـی هـاي تـوري بازدیـد کنیـد. )در صـورت وجـود پارگـي توری هـا باید آنـرا تعویـض و یا محل کنید

پارگـي را تعمیـر کرد.(
صافی ها را مرتب بازدید کنید و در صورتیکه فشار طرفین دستگاه ها از حد مجاز بیشتر بود آنها را تمیز کنید.

شکل 51-5. اجزای اصلی ایستگاه کنترل مرکزی آبیاری تحت فشار       

شکل 52-5. هیدروسیکلون

ج- طرز کارب- تصویر واقعیالف- اجزای ساختمانی

صافی دیسکی

مخزن کود
کلکتورها

لوله خروجی

صافی شن
هیدروسیکلون

لوله ورودی

1
2

3

4

5
6

۷

۸
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در صورتیکـه مخـزن جمـع آوری ذرات پر شـود، هیدروسـیکلون عمل جداسـازي ذرات از آب را بـه خوبي انجام 
نـداده و در نتیجـه صافـی هـاي تـوري کـه در انتهای ایسـتگاه قـرار دارند سـریع تر کثیف مي شـوند. بسـته به 

مقـدار ذرات معلـق در آب بیـن یـک تـا ده روز یک بـار باید مخزن جمـع آوری ذرات تخلیه شـود.

 2. صافـی شـن: بـا عبـور آب از بسـتر متخلخـل شـن و ماسـه سیلیسـی در داخـل صافـی شـن، ذرات معلق، 
جلبـک هـا و مـواد آلـی سـبک  از آب جـدا می شـوند.

1. بدنه صافی شن
2. ورودی آب

3. خروجی آب 
4. دریچه ورودی شن 

5. دریچه بازدید 
6. شیر تخلیه هوا 

۷. شیر تخلیه پس آب 
شست وشو

 

سرویس و نگهداری  هیدروسیکلون
ابزار و وسایل و امکانات مورد نیاز: ایستگاه کنترل مرکزی آبیاری تحت فشار

مراحل انجام کار:
1. شیر فلکه ورودی را ببندید.

2. دستگیره دریچه تخلیه را بچرخانید تا دریچه آزاد شود.
3. دریچه تخلیه را بردارید. 

4. ذراتی را که همراه آب از مخزن خارج نشده اند تخلیه کنید.
5. واشـر السـتیکی دریچـه را کنتـرل ودر صورت سـالم بـودن روی دریچه 

قراردهید.
6. دریچـه را همـراه السـتیک در محـل خـود قـرار دهیـد و بـا یک دسـت 

دارید. نگـه 
۷. پیچ نگهدارنده را در محل خود جا زده ومحکم کنید.

۸. شیرفلکه ورودی هیدرو سیکلون را باز کنید.

گفتگو 
کنید

فعالیت 
کارگاهی

بـا توجـه بـه تصویر)شـکل 52-5 ج( چگونگـی جـدا شـدن ذرات سـیلت و ماسـه توسـط هیدروسـیکلون را 
درکالس بـه بحـث بگذاریـد.

شکل 5-53.   

شکل 54-5. صافی شن

ج- اجزای داخلیب- تصویر واقعیالف- اجزای ساختمانی

1

2

3

4

5

67 24

3 9
ماسه

گرانول

شن
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توجه
شسـت و شـوی صافـی های شـن بایـد زمانی انجام شـود که افت فشـار بیـن ورودی و خروجی فیلتر شـن از کنید

3/5 متـر)0/35 بـار( بیشـتر شـود. تشـخیص این اختالف فشـار با قرائت فشـار سـنج های قبـل و بعد صافی 
شـن انجـام مـی گیـرد. بـرای اینکـه عمل شسـت و شـو  در فیلترهای شـن بـه خوبی صـورت گیـرد حداقل 

15 متر فشـار ورودی الزم اسـت.

برای شسـت و شـوی صافی شـن و تمیز نمودن بسـتر متخلخل و جلوگیری از گرفتگی از سیسـتم شست و شوی 
معکـوس )back wash(  اسـتفاده مـی شـود. بـا برقـراری جریـان آب بصـورت معکـوس از مجـرای خروجـی 
مخـزن، کلیـه ذرات مانده در بین شـن و ماسـه از مجرای تعبیه شـده خـارج گردیده و مخزن آماده فیلتراسـیون 

مجدد مـی گردد.

سرویس و نگهداری  صافی شن 
ابزار و وسایل و امکانات مورد نیاز: ایستگاه کنترل مرکزی آبیاری تحت فشار

مراحل انجام کار:
1. شیر) الف( را باز کنید.

2. شیر تخلیه 1 را باز کنید.
3. شیر )ب( را ببندید.
4. شیر )ج( را ببندید

5. با جریان آب به داخل صافی شن براي چند دقیقه عمل شست و شو را ادامه دهید.
6. پس از اینکه پس آب ناشی از شستشوی صافی شن تمیز و زالل شد، جریان آب را قطع کنید.

۷. شیرهای )ب( و )ج( را باز نمایید و شیر )الف( را ببندید.

گفتگو 
کنید

فعالیت 
کارگاهی

چگونگـی جـدا شـدن ذرات معلـق، جلبـک هـا و مـواد آلی سـبک توسـط صافـی شـن را درکالس بـه بحث 
بگذارید.

شکل 55-5. شست و شوی صافی شن
ب- در حال فیلتراسیونالف- در حال شست و شو

3 3

1
1

ب

الف

ج

2

ب

الف

2

ج
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3. صافـی تـوری: تصفیـه نهایی آب و جـدا کردن کلیـه ذرات باقی مانـده در آب در داخل صافی تـوری انجام 
مـی شـود. در حیـن عبـور آب از چشـمه هـای توری، ذرات معلـق در توری گیر کـرده و از آب جدا می شـوند.

1. بدنه صافی
2. ورودی آب

3. خروجی آب
4. درب بازدید 

5. شیر شست و شو
6. توری داخلی

توجه
کنید

فعالیت 
کارگاهی

عمـل شسـت و شـوی معکـوس صافـی هـای تـوری بایـد زمانـی انجـام شـود کـه افـت فشـار بیـن ورودی 
و خروجـی صافـی تـوری از 5 متـر)0/5 بـار( بیشـتر شـود. تشـخیص ایـن اختـالف فشـار بـا قرائـت فشـار 

سـنج های قبـل و بعـد صافـی تـوری انجـام مـی گیـرد.

شستشـوی صافـی هـای تـوری به یکی از روش های دسـتی و یا شسـت و شـوی معکـوس نیمـه اتوماتیک انجام 
می شـود.

شست و شوی دستی صافی توری 
ابزار و وسایل و امکانات مورد نیاز: ایستگاه کنترل مرکزی آبیاری تحت فشار

مراحل انجام کار:
1-جریان اصلی را قطع نمایید.

2- درب بازدید را باز نموده و توری های داخلی را از سیلندر خارج نمایید.
3- با استفاده از برس نرم به کمک فشار آب تمام سطح توری ها را با دقت بشویید.
4- توری ها را مجدداً سرجای خود قرار داده و درب بازدید را کامالً محکم نمایید..

شکل 56-5. صافی توری 

شکل 57-5. قطعات باز شده صافی توری 

ج- طرز کارب- تصویر واقعیالف- اجزای ساختمانی
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4. صافـی دیسـکی: عملکـرد صافـی دیسـکی مشـابه صافـی تـوری مـی باشـد. در حیـن عبـور آب از فاصله 
بیـن دیسـک هـا ذرات معلـق در آب در سـطح خارجی دیسـک تجمـع کـرده و آب تمیز از مرکز دیسـک خارج 

می گـردد.

شست و شوی معکوس صافی توری 
ایسـتگاه  ابـزار و وسـایل و امکانـات مـورد نیـاز: 

فشـار تحـت  آبیـاری  مرکـزی  کنتـرل 
مراحل انجام کار:

1. شیر BV1 را باز نموده و شیر BV2 را ببندید.                                                                
2. شـیرهای V1 و V3 را به ترتیـب ببندیـد و شـیر 

V2 را بـاز نمایید. 
3. تا خارج شدن آب تمیز صبر کنید.

4. شیر BV1 را ببندید.
5. شیرهای V1 و V3 را به ترتیب باز کنید.

6. بـرای شسـت و شـوی صافـی دوم مراحـل قبل را 
روی شـیر هـای صافـی دوم تکـرار کنید.

BV= By pass valve)شیر برگشت(
V = Valve )شیر پروانه ای(

توجه
کنید

فعالیت 
کارگاهی

هنگام تمیز کردن صافی های توری دقت شود که به شبکه توری صدمه وارد نشود.
قبـل از قـرار دادن تـوری هـا داخل سـیلندر صافی، از قرار داشـتن واشـر آب بنـدی تحتانـی اطمینان حاصل 

نمایید.
اگـر تعـداد بیـش از یـک صافـی تـوری در ایسـتگاه شـما بـه کار رفتـه اسـت دقـت نماییـد کـه هـر یـک از 
صافی هـای داخلـی در سـیلندر مربـوط بـه خود قـرار گیرد، در غیـر این صـورت عمل آب بندی ممکن اسـت 
انجـام نشـود. بدیـن منظـور روی لبـه فلنـچ ورودی سـیلندر و لبه تـوری هـای داخلی عالمتی یکسـان حک 

شـده کـه بـه شـما در تشـخیص آن کمک مـی نماید.

شکل 58-5. شست و شوی معکوس صافی توری دوبل

توجه
در مـواردی کـه منبـع تأمیـن آب شـبکه بـه هـر دلیلی حـاوی روغن باشـد، اسـتفاده از صافی های دیسـکی کنید

گردد. نمـی  توصیه 

BV1

BV2

V2V1

V3
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1. پوسته صافی 
2. ورودی آب

3. خروجی آب
4. بست و اورینگ 

5. بوشن  
6. کارتریج دیسکی      

شست و شوی صافی های دیسکی به روش های دستی و شست و شوی معکوس انجام می شود.

شست و شوی دستی صافی دیسکی 
ابزار و وسایل و امکانات مورد نیاز: 

مراحل انجام کار:
1. شیر ورودی را ببندید.                                                                                       
کارتریـج  و  نمـوده  بـاز  را  اورینـگ صافـی  و  بسـت   .2

نماییـد. خـارج  را  دیسـکی 
3. سـطح دیسـک هـا را بـا فشـار آب کامـال شستشـو 

دهیـد تـا گرفتگـی هـای آن رفـع گـردد.
4. کارتریج دیسـکی را مجددا سـرجای خـود قرار داده و 

بسـت و اورینگ صافـی را ببندید.
5. شیر ورودی را باز کنید.                                                                                       

فعالیت 
کارگاهی

شکل 60-5. شست و شوی دستی صافی دیسکی

توجه
شست و شوی صافی های دیسکی به روش دستی توصیه نمی شود.کنید

عمـل شسـت و شـوی معکـوس صافـی هـای دیسـکی بایـد زمانی انجام شـود کـه افت فشـار بیـن ورودی و 
خروجـی فیلتـر بیـش از 5 متـر)0/5 بار(  شـود. تشـخیص این اختالف فشـار با قرائت فشـار سـنج های قبل 

و بعـد صافـی دیسـکی انجام مـی گیرد.

شکل 59-5. صافی دیسکی  

ج- طرز کارب- تصویر واقعیالف- اجزای ساختمانی
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شست و شوی معکوس صافی های دیسکی
ابزار و وسایل و امکانات مورد نیاز: 

مراحل انجام کار:
1- شیر ورودی را ببندید.                                                                                       

2- شیرهای V1 و V3 را بسته و شیر V2 را باز کنید.
3- شیر BV2 را بسته و شیر BV1 را باز کنید.

4- شیر ورودی را باز کنید.
5- بعد از خارج شدن آب صاف، شیر BV1 را ببندید.

6- شیرهای V1 و V3 را باز کنید.
۷- برای شست و شوی صافی دوم به ترتیب روی شیر های صافی دوم عمل کنید.

فعالیت 
کارگاهی

توجه
به منظور مراقبت از سیستم آبیاري در پایان فصل بیکاري توصیه مي شود : کنید

1. شـیرهاي تخلیـه مخـزن کـود و صافی هـاي توري را بـاز کنید. درب تخلیه سـیکلون و صافی شـن را کامال 
بـاز کـرده و اجازه دهیـد تمام آنها بطـور کامل از آب تخلیه شـوند.

2. لوله و اتصاالت مربوط به مخزن کود را کامال باز کنید.
3. کلیه درپوش های تخلیه آب را باز کرده و پس از تخلیه کامل آب سیستم، مجددا آنها را ببندید.

4. در صورتیکه خطر سرما وجود دارد اطراف شیرها را با مواد مناسب مانند: پارچه، گونی و غیره بپوشانید. 
5. سـطوح فلـزی حسـاس کـه ممکـن اسـت در تمـاس با آب بـاران یا رطوبـت قـرار گیرند به وسـیله گریس 

پوشـش دهید.
6. فشـار سـنج های موجـود در ایسـتگاه پمپـاژ را باز کـرده و به جای آنهـا درپوش نصب کنید ) فشارسـنج ها 

در انبار نگهداری شـوند.(

شکل 61-5. شیرهای روی صافی دوقلو دیسکی  

BV1

BV2
V2V1

V3

V3الف( در حال فیلتر کردن 

 ب( در حال شست و شو
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آزمون ارزیابي عملکرد:

مرا حل کارردیف
شرایط عملکرد

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

استاندارد )شاخص ها/داوری/نتایج ممکن
نمرهنمره دهی(

1
سرویس 

ونگهداری 
شبکه آبیاری 

تحت فشار

تجهیزات: سیستم آبیاری کالسیک و 
قطره ای

مواد: دفترچه طرح آبیاری
زمان: 30 دقیقه

مکان: سطح مزرعه

سرویس صافی ها ، ایستگاه پمپاژ و باالتر از حد انتظار
3لوله ها را انجام می دهد.

سرویس صافی ها و لوله ها را انجام قابل قبول
2می دهد.

1هیچکدام از موارد را انجام نمی دهد.غیر قابل قبول
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ارزشیابی شایستگی کاربری و سرویس شبکه آبیاری تحت فشار

شرح کار:
1(آماده کردن سیستم آبیاری تحت فشار، بازدید های قبل از راه اندازی سیستم آبیاری تحت فشار

2( راه اندازی سیستم آبیاری تحت فشار
3( تنظیمات فشار در سیستم هاي آبیاري تحت فشار

4( انجام فرایند آبیاری با سیستم آبیاري باراني کالسیک با آبپاش ثابت، انجام آبیاری با تحت فشار در آبیاري موضعي نواري
5( سرویس ایستگاه پمپاژ، سرویس صافي ها، سرویس بخش انتقال آب

استاندارد عملکرد: 
سرویس و کاربرد  سیستم آبیاری بارانی کالسیک ثابت با آبپاش متحرک و موضعی نواری

شاخص ها:
1. شناسایی سیستم هاي آبیاري تحت فشار ، ،بازدید های قبل از راه اندازی بخش تامین فشار، بازدید های قبل از راه 

اندازی بخش توزیع آب در آبیاری بارانی کالسیک، بازدید های قبل از راه اندازی بخش توزیع آب در آبیاری موضعی 
نواری مطابق دستورالعمل

2. هواگیری پمپ های سرچاهی، کنترل ضربه قوچ، کنترل کاویتاسیون   مطابق دستورالعمل
3. تنظیم فشار در ایستگاه کنترل مرکزي، تنظیم فشار روی هر بال ، تنظیم فشار آبپاش  مطابق دستورالعمل

4. جدا کردن رایزر و اتصال آن، شکل پاشش آبپاش، جابجایی آبپاش ها روی بال ها ، اتصال نوار های آبیاری ، اتصال 
نوارهاي جانبي، توزیع کود در آبیاری تحت فشار مطابق دستورالعمل

5. آب بندی پمپ با نوار گرافیتی، نگهداری شبکه لوله ها ، نگهداري تاسیسات کنترل مرکزی، شستشوي معکوس و 
دستي صافی ها ) سیکلون، شنی، توری و دیسکی( مطابق دستورالعمل

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط: تعمیرگاه ماشین های کشاورزی مطابق استاندارد ملی ایران، مزرعه آموزشي مجهز به سیستم هاي آبیاري باراني 

و موضعي
ابزار و تجهیزات: جعبه ابزار کارگاهی، برس سیمي، گریس پمپ، سیستم آبیاري باراني کالسیک با آبپاش ثابت، 

سیستم آبیاري موضعي نواري، ایستگاه پمپاژ، اتصاالت مربوطه.
معیار شایستگي:

حداقل نمره قبولی مرحله کارردیف
نمره هنرجواز 3

1آماده کردن سیستم آبیاری تحت فشار1

1راه اندازی سیستم آبیاری تحت فشار2

2تنظیمات سیستم آبیاری تحت فشار3

1انجام فرایند آبیاری تحت فشار4

1سرویس ونگهداری شبکه آبیاری تحت فشار5

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و 
2نگرش

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو براي قبولي و کسب شایستگي، 2 مي باشد.
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1- داودي، مجید و همکاران. برنامه درسـي رشـته ماشـین هاي کشـاورزي، )1394(. سـازمان پژوهش و برنامه 
ریـزي آموزشـي. دفتـر برنامـه ریزي و تالیـف کتاب هاي درسـي فني و حرفـه اي و کاردانش.

2- احـدي، حمیـد و همکاران. اسـتاندارد و ارزشـیابي حرفه ماشـین هاي کشـاورزي. )1393(. سـازمان پژوهش 
و برنامـه ریـزي آموزشـي. دفتـر برنامـه ریـزي و تالیف کتاب هاي درسـي فنـي و حرفـه اي و کاردانش.

3- احـدي، حمیـد و همکاران. اسـتاندارد شایسـتگي حرفه ماشـین هاي کشـاورزي. )1392(. سـازمان پژوهش 
و برنامـه ریـزي آموزشـي. دفتـر برنامـه ریـزي و تالیف کتاب هاي درسـي فنـي و حرفـه اي و کاردانش.

4- دهپوره، محمدباقر، اصول ایمني در ماشین هاي کشاورزي، انتشارات دانشگاه گیالن،13۸1.
5- سـاکنیان دهکـردي، نـادر و دیگـران. ماشـین هـاي تهیه زمین و کاشـت، کد 4۸2/9، سـازمان چاپ و نشـر 

کتاب هاي درسـي ایـران، 1392.
6- شفیعي، سید احمد، ماشین هاي خاکورزي، دانشگاه تهران، 13۷4.

۷- عراقـي، محمـد کاظـم و همـکاران. تجهیـزات و ماشـین هـاي باغبانـي، 49۷/4، سـازمان چاپ و نشـر کتاب 
هاي درسـي ایـران، 1392.

۸- مقدم، وحید، دستگاه آبفشان دوار، دفتر خدمات تکنولوژي آموزشي )نشر آموزش کشاورزي(، 13۸1.
9- منصوري راد، داود، تراکتورها و ماشـین هاي کشـاورزي، جلد اول، انتشـارات دانشـگاه بوعلي سـینا همدان، 

.13۷9
10- نـوروزي، ناصـر، شـناخت و کاربـرد دسـتگاه آبیـاري بارانـي قرقـره اي، دفتر تولیـد برنامه هـاي ترویجي و 

انتشـارات فنـي معاونـت ترویج سـازمان تحقیقـات ، آمـوزش و ترویج کشـاورزي، 13۷6.
11- نـوروزي، ناصـر، شـناخت و کاربـرد دسـتگاه آبیـاري باراني دوار مرکزي، دفتـر تولید برنامه هـاي ترویجي و 

انتشـارات فنـي معاونت ترویج سـازمان تحقیقـات ، آموزش و ترویج کشـاورزي، 13۷6.
12- کتابچه راهنماي ردیف کار نیوماتیک، شرکت تراشکده.

13- کتابچـه راهنمـای سـمپاش هـاي پشـتي موتـوري اتومایـزر ، النـس دار و بوم دار، شـرکت گلپـاش صنعت 
تهران.

. STIHL 14- کاتالوگ هاي )کاالنما( شرکت
15-Machinery Management of Operation, FMO, John deere, Co , Moline III , 1987. 

منابع و مآخذ



206

tvoccd@roshd.ir

www.tvoccd.medu.ir

نام هنرآموزنام استان

خراسان رضوی

مسعود رضائی

احسان حیدرزاده

مهدی کریمیان

آرزو مهرمندکردستان

حسین وکیلیخوزستان

سعید دهقانگلستان

همکاران هنرآموز که در فرآیند اعتبارسنجی این کتاب مشارکت داشته اند:


