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ــ در هر بار جابه جا کردن لوله ها، درپوش سر لوله را باز کرده و با جريان آب داخل آن ها را 
شستشو داده و سپس آبياری را شروع کنيد تا مواد زايد داخل آن ها خارج شوند. 

ــ به طور مرتب آب پاش ها را بازديد نموده و آن ها را از نظر گرفتگی نازل ها حرکت آزاد قطعات 
تعويض  يا  تعمير  را  آب پاش  نياز  صورت  در  و  نموده  بررسی  قطعات  احتمالی  صدمات  و  متحرک 

نماييد. 
ندارد،  کاری  روغن  به  نياز  و  می شود  روانکاری  آب  به وسيله  آب پاش   محور  ياتاقان  توجه: 

روغن باعث آسيب ديدن الستيک های آب بندی می گردد. 
٢ــ١١ــ٧ــ ماشين های آبياری بارانی: 

به جای  آب پاش ها  يا  و  (بال ها)  فرعی  لوله های  کردن  جابه جا  برای  آبياری  سيستم های  در  اگر 
نيروی کارگر از ماشين و ساير مکانيسم های مکانيکی استفاده شود به اين سيستم های آبياری بارانی، 

ماشين آبياری بارانی می گويند. 
در ماشين های آبياری چون لوله های فرعی روی قطعات فلزی به شکل های مختلف سوار شده 

وحمل می شوند بنابر اين به آن ها الترال می گويند. 

امروزه دستگاه ها و ماشين های آبياری بزرگی برای آبياری در کشت های وسيع ساخته شده اند. 
به کمک آن ها می توان کشتزارهای  بزرگی تا  ١٠٠ هکتار را آبياری کرد. 

ماشين های آبياری با توجه به نوع حرکتی که در زمان آبياری زمين دارند دو دسته اند: 
ماشين های آبياری با جابه جايی متناوب: دراين دسته از ماشين های آبياری، الترال ها هنگام 
آبياری بی حرکت اند و پس از پايان آبياری، آب از لوله ها تخليه شده و الترال ها به نوار کناری برده شده، 

آبياری در نوار جديد انجام می شود. نمونه رايج اين نوع، ماشين آبياری آبفشان غلتان است. 

شکل ٤٨ــ٧ــ نمونه ای از الترال ها در ماشين آبياری
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آبفشان غلتان (Wheel move system ) ( ويلموو):
در اين ماشين، لوله های فرعی به هم بسته شده روی چرخ های بزرگی که در فاصله  ٦ يا ٩ متر از 
هم هستند سوار شده اند. پس از آبياری يک نوار، آب لوله ها را تخليه و آن ها را با چرخاندن چرخ ها 

به نوار بعدی می برند تا نوار جديد را آبياری کنند. 
يک موتور احتراقی چرخ ها را به حرکت در می آورد اگر طول لوله های فرعی زياد نباشد می توان 

چرخ ها را به کمک نيروی کارگری نيز چرخاند. 
اين سيستم برای گياهان پا کوتاه به خوبی کار می کند و برای مزارع مستطيلی شکل با پستی و 

بلندی نسبتاً يکنواخت و بدون موانع فيزيکی، مناسب ترين ماشين آبياری است. 

ساختمان آبفشان غلتان:
ساختمان آبفشان غلتان شامل لوله های فرعی، آب پاش ها، سوپاپ تخليه، چرخ ها، موتور محرک، 

درپوش انتهايی، جک تثبيت و شيلنگ اتصال است.
متر   ٩ تا   ٦ لوله  از  قطعه  هر  طول  آلومينيومی و  فرعی  لوله های  جنس  فرعی:  لوله های  الف) 
متصل  يکديگر  به  محکم   اتصاالت  وسيله  به  و  است  متر  ميلی   ١٠٢ و   ١٠٠  ،  ٧٥ لوله ها  قطر  است. 

می شوند. طول لوله های متصل به هم  تا ٤٠٠ متر نيز می رسد.  

شکل ٤٩ــ٧ــ آبياری مزرعه يونجه با آبفشان غلتان

دندانه دار

شکل ٥٠  ــ٧ــ انواع اتصال لوله های فرعی در ماشين  آبياری ويلموو
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ب) آب پاش ها: آب پاش های ضربه ای کند در فاصله های ١٢، ١٨ و ٢٤ متری  در محل اتصال 
لوله ها نصب می گردند.

هر آب پاش روی مکانيزم لواليی سوار شده است که بعد از جابه جا شدن لوله های فرعی در هر 
حال آب پاش در وضعيت مناسب برای آب پاشی قرار می گيرد. 

ج) سوپاپ تخليه:  در زمان آبياری به علت باال بودن فشار آب داخل لوله های فرعی، سوپاپ 
تخليه بسته است. با پايين آمدن فشار آب در لوله های فرعی (با بستن شير هيدرانت) سوپاپ تخليه به طور 
خودکار باز شده و آب داخل لوله خالی می شود. اين عمل برای سبک شدن لوله ها پيش از جابه جايی 

آن ها به نوار کشت بعدی انجام می گيرد. 

شکل ٥١  ــ٧ــ طرز قرار گرفتن آب پاش روی لوله فرعی

(بسته)                  (باز)
الف) وضعيت سوپاپ تخليه حين آبياری و بعد از آن    ب) خارج شدن آب از سوپاپ تخليه با کم شدن فشار در لوله های فرعی 

شکل ٥٢  ــ٧ــ وضعيت کار سوپاپ تخليه
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د) چرخ ها: چرخ ها خيلی سبک و شبيه طوقه 
ميلی متر   ١٩٣٠ يا   ١٦٢٦  ،١٤٤٨ قطر  با  دوچرخه 

است. 

هـ) موتور محرک: در وسط دستگاه، شاسی فوالدی چهار چرخی قرار دارد که روی آن 
تجهيزات الزم (موتور احتراقی، سيستم محرک، اهرم کنترل حرکت و … ) برای به حرکت در آوردن 

دستگاه نصب شده است. اين سامانه جابه جا کردن دستگاه را انجام می دهد. 

و) درپوش انتهايی: برای تخليه ماسه و مواد زايد داخل لوله ها يا تخليه کامل آب لوله ها در 
پايان فصل زراعی بايد در پوش انتهايی را با چرخاندن آن در خالف عقربه های ساعت باز کنيد.  

شکل ٥٣  ــ٧ــ چرخ ها در ويلموو

شکل ٥٤  ــ٧ــ ارابه محرک دستگاه ويلموو

          الف) درپوش انتهايی                ب) در پوش روی انتهای لوله        ج) تخليه آب از انتهای لوله
شکل ٥٥  ــ٧ــ در پوش انتهايی لوله فرعی در ويلموو
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ز) جک تثبيت و نگهدارنده:برای جلوگيری از حرکت لوله ها، در ايستگاه های شيبدار يا 
خاک  کيسه های  يا  نگهدارنده  جک  از  لوله ها)  بودن  خالی  هنگام  (به ويژه  شديد  باد های  وزش  هنگام 

استفاده می شود. 

شير  به  انعطافی  قابل  و  مقاوم  شيلنگ  با  فرعی  لوله های  سر  دو  با  يک  اتصال:  شيلنگ  ح) 
هيدرانت متصل می شود. 

روش جابه جايی آبفشان غلتان ( ويلموو):
ــ شير هيدرانت را ببنديد. صبر کنيد تا آب داخل لوله های فرعی از طريق سوپاپ خودکار تخليه 

شود. 
ــ شيلنگ انتهايی را از شير هيدرانت جدا کنيد. 

ــ در پوش موتور احتراقی را برداشته و آن را روشن کنيد. 
در  گردش  به  را  چرخ ها  نشده،  آبياری  زمين  سمت  به  هيدروليک  شير  اهرم  دادن  حرکت  با  ــ 

آورده و اهرم را تا جابه جا شدن دستگاه به فاصله ١٨ متر  نگهداريد. 

الف) نصب جک تثبيت روی لوله ها         ب) قرار دادن کيسه شن روی چرخ ها   
شکل ٥٦  ــ٧ــ تثبيت ونگهداری دستگاه ويلموو هنگام وزش باد

شکل ٥٧  ــ٧ ــ اتصال شير هيدرانت به دستگاه ويلموو با شيلنگ
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ــ در حين حرکت وسط لوله بيش تر جلو رفته و قوس بر می دارد برای اينکه وسط لوله فرعی 
در امتداد  دو سر آن قرار گرفته و آب پاش ها در يک امتداد باشند، اهرم شير هيدروليک دستگاه را 

کمی به سمت مخالف حرکت دهيد.

ــ اگر می توانيد سعی کنيد آب پاش ها در باالی لوله باشند. 
ــ موتور را خاموش کرده درپوش را روی موتور قرار دهيد. 

ــ شير هيدرانت را روی لوله اصلی به جای جديد منتقل کنيد. 
ــ شيلنگ انتهايی را به شير هيدرانت متصل نماييد. 

ــ شير را باز کرده و تا پايان آبياری آن را باز نگهداريد. 
محاسبه سطح آبياری شده در هر روز:

اگر در آبياری ويلموو  طول لوله های فرعی ٤٠٠ متر بوده و لوله ها سه بار در روز به اندازه ١٨/٥ 
متر جابه جا شوند. هرگاه دور آبياری ٨ روز باشد سطح آبياری شده به وسيله يک دستگاه ويلموو در هر 

شکل ٥٨  ــ٧ــ نحوۀ جابه جايی لوله فرعی در ويلموو
لوله اصلیهيدارنت

اراضی آبياری شده

متر ١٨/٥اراضی که بايد آبياری شوند

وضعيت قرار گرفتن الترال ها

شکل ٥٩  ــ٧ــ بر طرف کردن قوس لوله های فرعی بعد از جابه جايی

آبرسانی

لوله آبرسانی
خط اصلی در کنار مزرعه است

   a
b
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دور آبياری  چند هکتار خواهد بود؟
تعدادجابه جايی لوله ها در روز * دور آبياری * طول لوله های فرعی * طول جابه جايی  سطح آبياری 

١٨/٥ *٤٠٠* ٨ * ٣                       ١٧٥٦٨٠ هکتار ١٨≠ ـــــــــــ       يا   متر مربع ١٧٥٦٨٠   ١٠٠٠٠                       
ماشين های آبياری با جابه جايی پيوسته: در اين نوع ماشين، آب در لوله های فرعی و آب پاش ها 
به طور پيوسته جريان داشته و لوله های فرعی يا آب پاش  به آرامی حرکت کرده و سطح زمين را آب پاشی 

می کنند. 
سه نوع متداول اين ماشين ها عبارتند از: 

ماشين آبياری قرقره ای، ماشين آبياری دوار و ماشين آبياری خطی 
الف) ماشين آبياری قرقره ای١ (شات گان): 

در اين ماشين، لوله فرعی شامل يک لوله پلی اتيلن به قطر ٥٠ الی ١١٠ ميلی متر است که به دور 
متصل  گرفته،  قرار  ارابه ای  روی  که  ژان  آب پاش  به  طرف  يک  از  و  شده  پيچيده  بزرگ  قرقره  يک 

می باشد. سر ديگرلوله پلی اتيلن به وسيله شيلنگ رابط به شير هيدرانت لوله اصلی بسته می شود. 

Trave ــ١ ng gun   system

شکل ٦٠  ــ٧ــ ماشين آبياری قرقره ای در حالت های مختلف
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ظرفيت آب پاش تا ٣٠ ليتر در ثانيه  نيز می رسد و فشار کارکرد آن نيز در حدود ٣٠ تا ٧٠ متر 
است. اين آب پاش می تواند عرض نواری تا حدود ١٢٠ متر را آبياری کند. 

روش آبياری با ماشين آبياری قرقره ای: کاربرد اين ماشين به روش زير است:
لوله  روی  هيدرانت  شير  که  جايی  کشت،  نوار  اولين  امتداد  در  تراکتور  به وسيله  را  ماشين  ــ 

اصلی است ببريد و از تراکتور جدا کنيد. 

ــ  پايه های تثبيت را روی زمين محکم نماييد.
ــ لوله آبگير دستگاه را به وسيله شيلنگ رابط به شير هيدرانت ببنديد. 
ــ ضامن قفل کننده قرقره را آزاد کنيد تا قرقره بتواند آزادانه بچرخد. 

ــ  ارابه آب پاش را با تراکتور کشيده و درامتداد نوار کشت به انتهای زمين ببريد. (در اين حالت 
لوله پلی اتيلن از دور قرقره باز می شود.)

شکل ٦١  ــ٧ــ انتقال ماشين آبياری قرقره ای با تراکتور

شکل٦٢  ــ٧ــ ماشين آبياری قرقره ای مستقر شده در مزرعه با لوله باز شده
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ــ جريان آب به ماشين را با شير هيدرانت باز کنيد. 
در  حرکت  به  را  توربين  و  می شود.  توربين  وارد  آب،  از  بخشی  آب،  شدن  جاری  با  توجه: 
می آورد. حرکت توربين با تسمه ای به جعبه دنده و سپس به محور قرقره رسيده آن را به چرخش در 

می آورد. 
از سوی ديگر آب از لوله آب رسانی و از مرکز محور قرقره، وارد لوله فرعی شده و به آب پاش 

می رسد.

با چرخش قرقره، لوله پلی اتيلن به دور آن جمع شده و آب پاش روی ارابه هم زمان با آب پاشی 
نوار کشت، روی قرقره بسته می شود. سرعت حرکت ارابه از روی دستگاه تنظيم پذير است. 

شکل ٦٣  ــ٧ــ مسير عبور آب در ماشين آبياری قرقره ای

آب پاش ارابه 

     الف) مسير کشيده شدن ارابه        ب) ارابه در حين آب پاشی به سمت قرقره کشيده می شود 

شکل ٦٤  ــ٧ــ نحوۀ کار ماشين آبياری قرقره ای

لوله آبرسانی قرقره

لوله فرعی
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با رسيدن ارابه به قرقره برای جلوگيری از آسيب ديدن ارابه يا قرقره، سيستم آزادکننده عمل 
از  بعضی  در  می ايستد.  حرکت  از  قرقره  نتيجه  در  که  می کند  قطع  را  قرقره  و  توربين  ارتباط  و  کرده 

دستگاه ها همزمان جريان آب ورودی نيز قطع می گردد. 

 ب) ماشين آبياری دوران مرکزی١ (سنتر پيوت )
در اين ماشين آبياری، بال آبياری شامل يک سازه بزرگ فلزی (الترال) است که با برجک های 
شکل  به  را  زمين  و  می چرخد  مرکزی  برج  دور  الترال   است.  گرفته  جای  گياه  از  بلندتر  چرخ داری 

دايره ای آبياری می کند. 
Center p ــ١ vot system

شکل ٦٥  ــ٧ــ  ارابه در وضعيت جمع شده کامل

شکل ٦٦  ــ٧ــ الگوی جابه جايی ماشين آبياری قرقره ای و اتصال آن به شيرهای هيدرانت

هيدرانت

لوله آبرسانی 

1

2

3

4

5

6
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هر ماشين آبياری دوران مرکزی از يک يا چند الترال تشکيل شده است که فاصله بين برجک های 
( اسپن ها)  آن ٢٤ تا ٧٦ متر است. و زمينی به مساحت ١/٥ تا ٢٠٠ هکتار را در هر دور آبياری، آبياری 

می نمايد. 

يک  الترال ها  سر  در  است.  شده  داده  جای  شده  تعيين  فاصله  با  الترال ها  طول  در  آب پاش ها 
آب پاش  ژان نصب می شود. 

الف) ساختمان دستگاه سنترپيوت 
برج  الترال٤ــ  ٣ــ  (اسپن)  برجک  ٢ــ  انتهايی  آب پاش  ١ــ 

مرکزی 

ب) دستگاه سنترپيوت در حال آبياری

شکل ٦٧  ــ٧ــ سيستم دوران مرکزی

شکل  ٦٨  ــ٧ــ طول های متداول الترال ها

١٠ تا ٢٠ متر

٢٧ متر
٣٠ متر 

٣٣ متر 

١

٢ ٣

٤
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چگونگی حرکت دورانی دستگاه سنتر پيوت: حرکت هر يک از اين برجک ها بيش تر با 
کمک موتور الکتريکی (به قدرت  ٠/٥ تا ١/٥ اسب بخار) انجام می شود. اتصال الترال ها به يکديگر به 

کمک قطعات مفصلی انجام گرفته است. 
تنظيم سرعت حرکت چرخ ها: حسگری در برج مرکزی قرار دارد که سرعت چرخ های آخرين 
برجک را با توجه به سرعت حرکت دستگاه تنظيم می کند. با خارج شدن يکی از برجک ها از راستای 
حرکت الترال ها، حسگر روی آن برجک به موتور برجک فرمان می دهد تا سرعت حرکت چرخ های آن 

رابه گونه ای تنظيم کند که اين برجک هم در امتداد شعاع دايره  قرار گيرد. 

ب)  آب پاش  ژان روی انتهای الترال ها الف) آرايش آب پاش ها روی الترال ها     

شکل٦٩  ــ٧

           الف) موتور الکتريکی            ب) حسگر روی برج                ج) الترال ها در يک امتداد 

شکل ٧٠ــ٧ــ در يک امتداد قرار دادن الترال ها
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در تمام دستگاه های دوران مرکزی اعم از هيدروليکی يا الکتريکی يک سيستم قطع جريان آب 
پمپ و جلوگيری از ورود آن به دستگاه در مرکز کنترل وجود دارد. اين سيستم اجازه می دهد در مواقع 

خطر با ارسال پيام الکتريکی پمپ از کار افتاده و حفاظت ماشين را تأمين نمايد. 
 فشار کار کرد در اين سيستم از حدود ١٤ تا بيش از ٨٠ متر می رسد. 

ماشين های دوران مرکزی بکار برده  سنترپيوت:چهار نوع آب پاش در  انواع آب پاش  در 
می شود: 

آب پاش های ضربه ای دوار کند، آب پاش های اسپرير، آب پاش های ژان  و قطره پاش ها 
کنترل ماشين دوران مرکزی ( سنترپيوت):

تابلو کنترل مرکزی: 
با اين تابلو وظيفه می توان تنظيمات الزم را روی دستگاه انجام داد. روی اين تابلو کليدهايی 

نصب شده است که کار کنترل را بر عهده دارند که عبارتند از:
ــ  کليد اصلی (اتصال برق به تابلو)،کليد (خشک ــ تر) برای حرکت دستگاه

ــ  تايمر (تنظيم زمان آبياری )، کليد عقب و جلو بردن دستگاه 
ــ  کليد روشن وخاموش (برای روشن کردن دستگاه)، کليد دستی و خودکار

ــ  کليد پمپ ــ حرکت ــ شروع
ــ  ساعت شمار کارکرد 

ج) سيستم آبياری خطی ( لينير): 
اين ماشين از لحاظ شکل ظاهری شبيه سيستم آبياری بارانی سنترپيوت است. با اين تفاوت که 
در اين سيستم، خط لوله اصلی يا کانال آب گيری سيستم در کنار يا مرکز زمين قرار گرفته و بال آبياری 

شکل ٧١ــ٧ــ تابلو کنترل دستگاه سنترپيوت
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در مسير مستقيم خطی، حرکت رفت و برگشتی داشته و از خط انتقال آبگيری می شود. 

با اين سيستم امکان آبياری کامل زمين های چهار گوش وجود دارد. ولی برای کارايی بيش  تر 
چرخ ها  مسير  طول  در  مجاز  شيب  حداکثر  باشد.  يکنواخت  نسبتاً  بايد  زمين  بلندی  و  پستی  سيستم، 

حدود ٧ ٪ می باشد. 
برای اولين بار حرکت دستگاه در طول مسير به صورت خشک با تنظيم سرعت زمانی ١٠٠٪ و 

برگشت مسير با آبگيری و با تنظيم ١٠٠٪ انجام شود. 
ساختمان سيستم آبياری خطی: اين اجزا شامل موارد زير می باشد: 

سيستم آبرسانی، سيستم تأمين فشار، سيستم محرک، لوله های جانبی، قطعات کنترل آب پاش ها، 
سيستم کوددهی. 

سيستم آبرسانی: وظيفه اين قسمت تأمين آب مورد نياز آبفشان خطی است.
روش های آبرسانی:

١ــ استفاده ازشير هيدرانت روی لوله اصلی
 ٢ــ استفاده از کانال آبرسانی 

شکل ٧٢ــ٧ــ دستگاه لينير در حال کار

                     الف) اتصال لوله ورودی به  شير هيدرانت                              ب) قرار دادن لوله ورودی در کانال آبرسانی 
شکل ٧٣ــ٧ــ روش های آبگيری در دستگاه لينير
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توجه: برای حرکت درست و آسان ارابه سيستم، جاده ای خاکی با سطح صاف و کوبيده شده 
به موازات کانال ساخته می شود. 

سيستم تأمين فشار: برای تأمين فشار آب در اسپن ها از روش های زير استفاده می شود:
ــ موتور ديزلی يا بنزينی همراه با پمپ گريز از مرکز و ژنراتور
ــ پمپ با موتور الکتريکی متصل به تابلو برق در کنار زمين 

برای کنترل فشار آب در سيستم فشار سنجی روی لوله جانبی قرارداده شده است.
تأمين  برق  تابلو  يا  ژنراتور  از  را  خود  نياز  مورد  برق  الکتريکی  موتور های  محرک:  سيستم 
می کنند. با فرمان قسمت کنترل، موتورها به کار می افتند و از طريق جعبه دنده و گاردان نيرو را به جعبه 

دنده چرخ ها منتقل می کنند با چرخش چرخ ها اسپن ها به حرکت در می آيند.
لوله های جانبی ( اسپن ها): شکل و ساختمان اسپن ها مانند سيستم سنتر پيوت می باشد. ازنظر 

قرارگيری اسپن ها يک طرفه و يا دوطرفه می باشند. 

           الف) استفاده از موتور احتراقی در دستگاه لينير             ب) استفاده از کابل برق در دستگاه لينير
شکل ٧٤ــ٧ــ روش های تأمين فشار

        الف) دستگاه لينير با اسپن يک طرفه                                        ب) دستگاه لينير با اسپن دو طرفه 
شکل ٧٥ــ٧ــ نحوۀ قرار گيری اسپن ها در آبياری لينير
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سيستم کنترل: کارهای اصلی اين قسمت عبارتند از:
ــ کنترل سرعت حرکت دستگاه 

ــ در يک خط قرار دادن اسپن ها (مانند سيستم سنتر پيوت انجام می گيرد)
ــ در امتداد کانال قرار دادن دستگاه (به کمک سيم های کشيده شده در کنار کانال و ميکروسوئيچ های 
روی دستگاه هر گاه دستگاه به سمت کانال منحرف شود ميکروسوئيچ عمل کرده و موتور های روی شاسی 

چرخ های اسپن ها را کنترل می کند و دوباره ارابه را در امتداد کانال قرار می دهد.)
 آب پاش ها: در اين سيستم از انواع آب پاش های دوار، ژان و اسپريرها استفاده می شود. در 

بعضی از اين سيستم ها برای کنترل ميزان پاشش آب پاش ها روی هر کدام شير الکتريکی نصب می گردد. 

سيستم کود دهی: برای کوددهی گياهان روی اين دستگاه تانکری نصب شده است که محلول 
کود را با پمپ پيستونی و با فشار زياد به لوله آبرسانی دستگاه می رساند. 

بررسی اوليه و بهاره دستگاه: در بهار قبل از شروع آبياری با دستگاه موارد زير را بازديد 
و کنترل نماييد: 

ــ روغن، فيلتر و ساير موارد دستگاه مطابق دستور العمل راهنمای دستگاه باشد. 

شکل ٧٦ــ٧ــ شيرالکتريکی روی آب پاش

شکل ٧٧ــ٧ــ مخزن کودهی
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ــ سیم کشی ژنراتور سه فاز به تابلوی کنترل اصلی به طور صحیح انجام شده باشد.
ــ  ملزومات اضافی در صورتی که وجود دارد نصب گردد. 

ــ جعبه های کنترل برج ها به طور صحیح سیم کشی شده باشند.
ــ فشار باد تایر ها تنظیم باشند.

ــ پیچ های چرخ ها سفت باشند )بعد از دوبار عبور در مسیر مجددًا کنترل شوند(.
ــ روغن مخزن جعبه دنده تا سطح توصیه شده پر باشد.

ــ روغن موتور ژنراتور تا سطح مناسب باشد. 
ــ گردگیر های شفت گاردان ها درمحل خود قرارگرفته باشند.

ــ پیچ های اسپن ها و برج ها سفت شده باشند.
ــ نازل های آب پاش  نصب و محکم شده باشند.

ــ پوشش جعبه های کنترل برج ها در محل خود قرار گرفته و چفت شده باشند.
ــ موارد ایمنی کابل های الکتریکی مربوط به اسپن ها رعایت شده باشد.

ــ اهرم های کنترل و میکرو سوئیچ ها تنظیم شده باشند.
ــ شستشوی سیستم را با برداشتن در پوش انتهایی انجام داده و عملیات شستشو را آنقدر ادامه 

دهید تا آب تمیز ظاهر شود.
ــ موانع زمین برداشته شده و باید بررسی شوند تا دستگاه در رابطه با آن ها مشکلی نداشته باشد.

ــ از گردش روغن در پمپ روغن بالفاصله بعد از راه اندازی آن اطمینان حاصل کنید تا از 
آسیب رسیدن به موتور جلوگیری بعمل آید. 
ــ کشش تسمه پروانه ها کنترل شوند.

ــ میکروسوئیچ ها و موانع ابتدا و انتهای مسیر کانال برای توقف دستگاه را بررسی کنید.
ــ آشغال و خار و خاشاک موجود در کانال را خارج نمایید.

ــ درستی همه کابل های تنظیم خطی و تماس نداشتن آن ها با خرپاهای اسپن را بررسی کنید.
ــ بازوهای فرمان تنظیم خطی روی برج ها را روغن کاری کنید.در دستگاه لینیر لوله ای قبل از 

اتصال لوله به دستگاه کل سیستم انتقال آب را شستشو دهید.
روغن کاری دستگاه: برای کم کردن استهالک قطعات متحرک دستگاه، روغن کاری قسمت های 

زیر را با توجه به دستور العمل دفترچه راهنمای دستگاه انجام دهید:
ــ درپایان هر فصل آبیاری روغن موتور و جعبه دنده ها را عوض کنید.
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ــ در جعبه دنده های مخزن دار بعد از تعويض روغن هر چهار سال يا ٤٠٠٠ ساعت کار کرد 
روغن دستگاه را عوض کنيد.

ــ تعويض روغن جعبه دنده بدون مخزن در انتهای هر فصل الزامی است.
ــ بازديد و کنترل سطح روغن در جعبه دنده ها و موتور. 

ــ در صورت مشاهده مواد زايد، خارج کردن آن ها از کف جعبه دنده ها در طول سال ضروری 
می باشد.

به  خسارت  از  جلوگيری  برای  آبياری  فصل  پايان  از  بعد  زمستان:  در  سيستم  نگهداری 
دستگاه و آماده نگهداشتن آن عمليات زير را روی دستگاه انجام دهيد:

ــ درپوش قسمت پايين پمپ را به منظور تخليه کامل آب سيستم برداريد و تا پايان سال و شروع 
فعاليت مجدد از گذاشتن در پوش خودداری فرماييد.

ــ موتور را سرويس کامل نماييد.
ــ لوله اتصال دستگاه را جدا کرده و به انبارمنتقل نماييد.
ــ آب خط لوله را خارج ساخته و کليه شير ها را ببنديد. 

روش های بکارگيری دستگاه لينير برای آبياری: چون اين سيستم در يک حرکت رفت و 
برگشتی در طول زمين عمليات آبياری را انجام می دهد برای آنکه در يک دور آبياری دستگاه به خوبی 
کار خود را انجام دهد می توان دستگاه را به صورت های مختلفی در زمين به حرکت درآورد که در ادامه 

به سه روش آن اشاره می شود:
 طرح ١: ماشين تا مرکز قطعه زراعی را آبياری می کند. 

در مرکز قطعه زراعی آب قطع شده سيستم به سرعت به انتهای ديگر قطعه زراعی منتقل می گردد.
سپس آب مجددًا وصل می گردد.

 در جهت عکس جهت آبياری نيمه اول آبياری شروع شود.
زمانی که ماشين به وسط قطعه زراعی می رسد آبياری متوقف شده دستگاه به نقطه شروع اوليه به 

سرعت منتقل می شود و فرايند آبياری از اول شروع می شود. 
طرح ٢:پس از پايان آبياری قطعه زراعی که دستگاه در انتهای قطعه قرار می گيرد آن را متوقف 

می کنيم. 
صبر کنيد تا خاک به اندازه کافی خشک شود که در اثر حرکت، چرخ ها به درون خاک فرو نروند 

يا فرورفتگی به حداقل برسد. 
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برای شروع آبياری بعدی ماشين به سرعت  به محل اوليه باز گردانده می شود.  
طرح ٣: شامل حرکت دستگاه به سمت انتهای زمين زراعی و انجام آبياری سبک. 

برگشت از انتهای زمين زراعی با آبياری سبک. 
 حالت سريع ٨٠ الی ١٠٠ درصد (آبياری سبک).

حالت متوسط ٥٠ الی ٨٠ درصد (آبياری متوسط).
حالت کم ٢٠ الی ٥٠ درصد (آبياری سنگين). 

١٢ــ٧ــ آبياری فضای سبز و پارک
با توجه به کمبود آب در سال های اخير، اجرای سيستم های آبياری تحت فشار در فضای سبز 
شهر ها بيش تر مورد توجه قرار گرفته است. طراحی، نصب، نگهداری و مديريت صحيح سيستم آبياری 

فضای سبز، تلفات ساالنه آب آبياری را به طور چشم گيری کاهش می دهد. 
برای آبياری فضای سبز منابع آب مختلف مورد استفاده قرار می گيرد از جمله حوض ها، آب 
نما ها و استخر های موجود در فضای سبز و يا چاه های سطحی و عميق حفر شده در محل و هم چنين 
تانکر های هوايی مستقر شده در محدوده فضای سبز که اين منابع توسط لوله کشی زيرزمينی به پمپ و 
در ادامه به شير های موجود در نقاط مختلف که در نزديکی محل آبياری و داخل جعبه های زير زمين 

قرار دارند منتهی می گردد.

     الف) لوله کشی و وسايل جانبی در زير دريچه            ب) اتصال به شير 

شکل ٧٨ــ٧ــ چگونگی لوله کشی در آبياری فضای سبز
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اتصال الترال ها به اين شير ها انجام می شود. در مدار لوله کشی می توان از کنتور آب برای اندازه گيری 
حجم آب مصرفی و شير های الکتريکی برای کنترل و مديريت متمرکز سيستم آبياری استفاده نمود.  

 در باغچه ها و فضا های کوچک از سيستم های کنترل روی شيرها استفاده می شود که می توان 
به طور خودکار زمان و مدت آبياری را روی آن ها تنظيم و به طور خودکار آبياری محوطه را انجام داد. 

از فيلتر های مختلف نيز در مسير لوله ها استفاده می شود.   

شکل ٧٩ــ٧ــ کنتور

                الف) تجهيزات کنترل برق مرکزی سيستم آبياری           ب) شير های کنترل برقی درمسير لوله های آبياری
شکل ٨٠   ــ٧ــ شير های برقی وتابلو کنترل

                الف) فيلتر در مسير شبکه آبياری            ب) دستگاه کنترل سيستم آبياری 
شکل ٨١   ــ٧ــ وسايل جانبی سيستم آبياری
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الترال ها با توجه به موقعيت و نوع گياه و فضايی که بايد آبياری شود در آرايش های مختلفی 
روی زمين يا زير زمين نصب می شوند آب پاش ها با توجه به نياز به صورت های زير روی الترال ها نصب 

می گردد. 
١ــ١٢ــ٧ــ آب پاش های مورد استفاده در فضای سبز: در اغلب موارد اندازه و شکل 
نواحی که بايستی آبياری شوند، تعيين کننده نوع آب پاش  مورد استفاده هستند. در نواحی با شرايط ويژه 

آب و هوايی (باد خيز، با تابستان های بسيار گرم، مناطق شيب دار) نياز به آب پاش های خاصی است. 
٢ــ١٢ــ٧ــ انواع وسايل پخش آب در فضای سبز: انواع متداول وسايل پخش آب که 

در فضای سبز مورد استفاده قرار می گيرند عبارتند از:
پاششی  آب پاش های  بوته ای،  پاششی  آب پاش های  پاششی،  آب پاش  ها:آب پاش های  ١ــ 

جهنده، آب پاش های چرخان ، آب پاش های ضربه ای،آب پاش های دنده ای. 
آبفشان های   کوتاه،  شعاع  يا  صفر  شعاع  با  قطره ای:  آبياری  تجهيزات  و  آبفشان ها  ٢ــ 

پاشنده کمانی، پاشنده چرخان کوچک، با حجم بسيار کم، قطره چکان ها.
٣ــ١٢ــ٧ــ کاربرد های آبياری بارانی و انواع آب پاش ها درفضای سبز:

دارای  که  فضاهايی  برای  هستند  مناسب  کوچک تر  سبز  فضاهای  برای  پاششی  آب پاش های 
مرزهای محدودی بوده و پاشش کنترل شده و کوچک تری مورد نياز است. مانند: فضاهايی با درختان 

متراکم يا فضاهای دارای گياهانی با نياز آبی متفاوت.
آب پاش های پاششی جريانی(stream sprays) که آب را بصورت ميله های بسيار زياد مجزا از هم 
پخش می کنند اغلب برای آبياری زمين های کوچک يا جاهايی که فشار آب پايينی دارند استفاده می شوند 

         الف) نصب شير های برقی در زير دريچه در زمين      ب) نصب شير های برقی و فيلتر روی زمين 

شکل ٨٢  ــ٧ــ نصب شير های برقی وفيلتر ها
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و برای زمين های شيب دار و خاک های سنگين که قابليت پذيرش سريع آب را ندارند مناسب هستند.

پـنـکه ای  پــاششی  آب پـاش هـای 
با  را  آب  که   (fan spray sprinklers)
سرعت (٢٥ تا ١٠٢ ميلی ليتر در ساعت) 
مناسب  خاک ها  اين  برای  می کنند  پخش 

نيستند. 

پاششی  آب پاش های  نازل های 
جهنده  پاششی  و   (shrub spray) بوته ای
وبرای  مشابه اند  اغلب   (pop up spray)
شده  گلکاری  زمين های  برخی  آبياری 
نزديک پياده رو ها و خيابان ها مناسب اند.                  

                الف) آب پاش                ب) آب پاش  روی رايزر                      ج) آب پاش  روی پايه
شکل ٨٣   ــ٧ــ آب پاش  پاششی جريانی

شکل ٨٤   ــ٧ــ آب پاش  پاششی پنکه ای

    الف) آب پاش  بوته ای                ب) آب پاش  بوته ای در حال پاشش 
شکل ٨٥   ــ٧ــ آب پاش  پاششی بوته ای 

                                       الف) آب پاش  جهنده      ب) آب پاش  جهنده در حال پاشش 
شکل٨٦   ــ٧ــ آب پاش  پاششی جهنده
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جدول ٢ــ٧ ــ مقدار دبی (گالن بر دقيقه) و شعاع پاشش (اينچ) در آب پاش  پاششی  بر اساس الگو و زاويه 
پخش و فشار آب (PSI ) در سر نازل

٤٥ PSI٣٥ PSI٢٥PSIالگوی پخشزاويه پخش

/٤ ــ '١٢ 
GPM

٣/٥ ــ '١٢ 
GPM

GPM٣٦  /٣ ــ '١٢ °

٣/٥ ــ '١٢ 
GPM

/٣ ــ '١٢ 
GPM

٥ /٢ ــ '١٢  GPM٢٧ °

/٢ ــ '١٢ 
GPM

١/٧٥ ــ '١٢ 
GPM

١/٥ ــ '١٢  GPM١٨ °

١/٥ ــ '١٢ 
GPM

٢٥/ ١ ــ '١٢ 
GPM

/ ١ ــ '١٢  GPM٩ °

 ٤' x ٢ ٢/٧٥ ــ '
GPM

 ٤' x ٢ ٢/٥ ــ '
GPM

' ٤' x ٢ /٢ ــ '  GPM٤' x ٢

آب پاش های چرخان ضربه ای متصل به رايزر بوده و برای آبياری بوته ها و نواحی بزرگتری مورد 
استفاده قرار می گيرند. اين نوع آب پاش  به صورت جهنده برای آبياری چمن نيز استفاده می شود. 

آب پاش های چـرخان دنـده ای را 
می توان در شعاع مشخصی تنظيم و برای 

آب پاشی سطوح محدود  به کار برد. 

               الف) آب پاش  چرخان ضربه ای درحال آبياری چمن    ب) آب پاش  مخفی شونده جهنده در حال آبياری چمن
شکل ٨٧   ــ٧ــ استفاده ازآب پاش های دوار ضربه ای در فضای سبز 

شکل ٨٨  ــ٧ــ کاربرد آب پاش چرخان دنده ای 
در محوطه چمن کاری شده
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آبفشان ها و ساير خروجی ها در آبياری قطره ای دارای شعاع پرتاب کوتاه يا در حد صفر هستند. 
آب از باالی رايزر توسط آبفشان به شکل چتر به شعاع چند سانتی متر به سمت پايين پاشيده می شود. 
مزيت آبفشان اين است که می تواند يک سطح مشخص را آبياری کند بدون آن که آب را روی ساير 
گياهان بريزد. آبفشان ها می توانند در نواحی خيلی باريک و کوچک مورد استفاده قرار گرفته و طوری 
تنظيم شوند که جريان آب کمی از آن ها خارج شود. در اين صورت تعداد زيادی آبفشان روی يک خط 

لوله نصب می شود. 

آبياری قطره ای و خروجی های با جريان کم عالوه بر داشتن برخی از مزايای آبفشان ها، مزايای 
ديگری نيز دارند. قطره چکان معمولی ترين وسيله ای است که درآبياری قطره ای به کار می رود و جهت 
نصب انواعی از قطره چکان ها با ورودی های تيزه ای١ ساخته شده اند و با استفاده از يک پانچ روی 
لوله های پلی اتيلن نصب می شوند. قطره چکان های رزوه ای نيز وجود دارند. اين قطره چکان ها روی 

رايزر نصب می شوند.  

ب) آبفشان درحال آبياری درخت       الف) آبفشان درحال آبياری بوته ها   

شکل٨٩   ــ٧ــ موارد استفاده از آبفشان ها

ج) قطره چکان با ورودی های تيزه ای ب) پانچ برای سوراخ کردن لوله پلی اتيلن  الف) قطره چکان رزوه ای  

شکل ٩٠ــ٧ــ انواع قطره چکان ها و وسايل اتصال آن ها
Barbed n ــ١ ets
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پاشنده های چرخان کوچک و پاشنده های کمانی ثابت می توانند به کمک رابط های مخصوص 
روی رايزر ها يا روی لوله نصب شده و برای آبياری گياهان بوته ای، گياهان پوششی يا درختان به کار 

روند. 

   الف) قطره چکان در انتهای لوله               ب) قطره چکان روی لوله 

شکل ٩١ــ٧ــ محل نصب قطره چکان ها روی لوله پلی اتيلن

 ٤ــ١٢ــ٧ــ تأثير انواع آبياری در فضای سبز: نوع خاک، شکل و سطح نفوذ آب در 
آبياری قطره ای متفاوت می باشد که در شکل (٩٣ــ٧) می توان آن ها را با هم مقايسه نمود. 

ب) طرز نصب پاشنده های چرخان روی لوله فرعی الف) پاشنده های چرخان     

شکل٩٢ــ٧ــ پاشنده های چرخان
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چگونگی نفوذ آب در کنار گياه با توجه به نوع و روش آبياری متفاوت بوده که درشکل (٩٤ــ٧) 
می توان آن ها را با هم مقايسه نمود. 

۱۳ــ۷ــ نگهدارى سيستم آبيارى بارانى در زمستان
ــ در هواى سرد لوله ها را براى جلوگيرى از يخ زدگى و ترکيدگى از آب خالى کنيد.

ــ اگر دستگاه از لوله هاى آبرسانى زيرزمينى تغذيه مى شود از تخليه آب لوله ها مطمئن شويد.
ــ قسمت هاى متحرک و ياتاقان ها را بخاطر ممانعت از فرسودگى و زنگ زدگى با گريس ضدآب 

اندود کنيد.
ــ درپوش انتهايى دستگاه را برداشته، تميز نموده و دوباره ببنديد.

ــ روغِن موتورها را طبق دستورالعمل وارسى کنيد.
ــ ياتاقان ها و توپى ها را گريس کارى کنيد.

ــ قسمت هاى خاص دستگاه نظير پمپ ها، بخش هاى برقى، خطوط اصلى و فرعى را روغن کارى 
نموده، قسمت هاى روباز آن ها را جهت ممانعت از زنگ زدگى و فرسودگى و جلوگيرى از ورود اشياى 

خارجى با پوشش مناسب بپوشانيد.

             شن               لوم                    رس 

شکل ٩٣ــ٧ــ شکل و سطح نفوذ آب قطره چکان در خاک های مختلف

آب پاش  قطره چکان            آبفشان     

شکل ٩٤ــ٧ــ حالت نفوذ آب در انواع روش های آبياری
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ــ تمامى درپوش ها را سر جاى خود نصب کنيد.
ــ لوله هاى اصلى را از آب تخليه کنيد.

ــ لوله هاى فرعى و آب پاش ها را جمع آورى و تا شروع آبيارى بعدى در انبار نگهدارى کنيد.

۱۴ــ۷ــ آبيارى در گلخانه ها
امروزه با پيشرفت تکنولوژى استفاده از گلخانه به منظور پرورش انواع گياهان در خارج از فصل 
رشد و نمو آن ها بسيار متداول گرديده است و در راستاى آن روش هاى گوناگونى نيز براى آبيارى اين 
نوع گياهان در گلخانه ابداع گرديده است که مى توان آن ها را به دو دسته عمده آبيارى ثقلى و آبيارى 
بررسى  مورد  را  گلخانه ها  در  فشار  تحت  آبيارى  از  استفاده  مبحث  اين  در  نمود.  تقسيم  فشار  تحت 

قرار مى دهيم.
۱ــ۱۴ــ۷ــ آبيارى تحت فشار در گلخانه ها:

اين نوع آبيارى در گلخانه تقريبًا همانند آبيارى تحت فشار در مزارع مى باشد که با تغييراتى در 
آن در گلخانه مورد استفاده قرار مى گيرد. آبيارى تحت فشار در گلخانه را مى توان به دو دسته تقسيم 

نمود که عبارتند از:
۱ــ آبيارى قطره اى در گلخانه ها؛

۲ــ آبيارى بارانى در گلخانه ها؛ (مه پاش)
۱ــ آبيارى قطره اى در گلخانه ها: در اين نوع آبيارى استفاده از وسايل و تجهيزات آبيارى 

قطره اى (شکل۹۵  ــ۷)همانند آبيارى قطره اى 
از  آبيارى  شبکه  در  که  مى باشد  مزارع  در 
انواع صافى (سيکلون، صافى تورى، صافى 
شنى) استفاده گرديده و تانک کود نيز مورد 
استفاده قرار مى گيرد که شبکه آن را مى توان 
آب  روش هاى  (در  برگشت پذير  صورت  به 
برگشت ناپذير  يا  و  هيدرويونيک)  يا  کشت 

طراحى نمود.

شكل ۹۵  ــ ۷ــ وسايل و تجهيزات آبيارى قطره ای
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در روش برگشت پذير (  شکل۹۸ــ ۷) که معموًال در سيستم هيدروپونيک از آن استفاده مى شود 
معموًال محلول غذايى پس از انتقال به پاى گياه از طريق لوله هاى اصلى و جانبى و قطره چکان ها به وسيله 
کانالى که در کف و کنار جعبه کشت گياه قرار دارد جمع آورى و به حوضچه اى که در انتهاى گلخانه قرار 
دارد هدايت مى شود. و سپس پس از ترميم غلظت محلول و pH آن مجددًا به شبکه آبيارى برگردانده 
تانک  پمپ،  برگشتى،  محلول  جمع آورى  تانک  همانند  اضافه اى  تجهيزات  از  روش  اين  در  مى شود. 

شكل ۹۶  ــ ۷ــ شبكه آبيارى برگشت ناپذير

شكل ۹۷  ــ ۷ــ لوله هاى جانبى

صافى

مخزن

لوله اصلى    

 لوله فرعی

در روش برگشت ناپذير همانند آبيارى قطره اى در مزارع ( شکل ۹۶  ــ۷ ) از لوله اصلى و تعدادى 
لوله هاى جانبى (  شکل۹۷  ــ ۷) که قطره چکان ها بر روى آن به صورت روى خط و يا در امتداد خط 
سوار شده اند،استفاده مى شود. فاصله قطره چکان ها را به اندازه اى انتخاب مى نمايند که منطقه خيس 
شده در قطره چکان هاى مجاور به هم وصل شوند. به اين ترتيب لزومى ندارد که حتمًا هر قطره چکان 

درست در کنار بوته  قرار گيرد.

a cb
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۲ــ آبيارى مه پاشى در گلخانه: اين نوع آبيارى به داليل مختلفى انجام مى گيرد که تعدادى 
از آن ها عبارتند از: باال بردن رطوبت محيط، آبيارى گياهان، خنک کردن محيط گلخانه و… در اين 
نوع آبيارى تجهيزات به کار رفته تقريبًا همانند روش آبيارى بارانى کالسيک ثابت مى باشد. با اين تفاوت 
که لوله هاى جانبى در باالى گياه و يا در زير سقف گلخانه نصب مى گردد و هم چنين آب پاش هاى مورد 

استفاده نيز از نوع ميکرو مى باشد.

محلول تهيه شده و لوله هاى رابط و کانال هاى برگشت محلول عالوه بر بقيه تجهيزات آبيارى قطره اى 
استفاده مى گردد.

شكل ۹۸ــ ۷ــ شبكه آبيارى برگشت پذير

شكل ۹۹ــ ۷ــ آبيارى مه پاشی در گلخانه
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ــ انواع لوله هاى جانبى در آبيارى بارانى گلخانه اى: اين لوله ها را مى توان به سه دسته 
تقسيم نمود:

الف) لوله هاى جانبى هم سطح زمين: در اين روش لوله ها بر روى سطح خاک قرار گرفته 
و در فاصله هاى منظم از پايه هايى (شکل ۱۰۰ــ ۷) که آب پاش ها بر روى آن ها نصب شده اند، استفاده 

مى گردد.

ب)  لوله هاى جانبى باالى سطح گياه: در اين روش لوله هاى جانبى باالتر از سطح گياه (يک 
متر باالتر) و در امتداد طول گلخانه و رديف هاى گياهان با فاصله هاى منظم کشيده شده اند و به کمک 
پايه هايى از سقف گلخانه آويزان مى باشند، سپس بر روى آن ها به فاصله هاى مناسب آب پاش ها نصب 

مى گردد که معموًال از اين روش براى آبيارى گياهان استفاده مى شود.
سقف  نزديکى  در  جانبى  روش لوله هاى  اين  در  گلخانه:  سقف  زير  در  جانبى  لوله هاى  ج)  
گلخانه با فاصله هاى منظم کشيده مى شوند. سپس بر روى آن ها با فاصله هاى مناسب آب پاش ها نصب 

مى گردند که معموًال از اين روش براى مرطوب کردن هواى گلخانه استفاده مى شود.
۲ــ۱۴ــ۷ــ انواع آب پاش هاى مورد استفاده در گلخانه:

حين  در  که  مى شود  ۷)    استفاده  ۱۰۱ــ  (شکل  ميـکرو   آب پاش هاى  از  معموًال  گلخـانه ها  در 
آن که قطر پاشش آن ها کم مى باشد ضريب يکنواختى پاشش آن ها بسيار باال مى باشد و آب را با ذرات 

ريز پخش مى نمايد.

شكل ۱۰۰ــ ۷ــ پايه نصب آب پاش ها
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شکل ۱۰۱ــ٧ــ آب پاش های ميکرو با ضماٰئم
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خودآزمايی
۱ــ انواع سيستم هاى آبيارى بارانى را نام ببريد.

۲ــ مزايا و معايب سيستم آبيارى بارانى با لوله هاى فرعى جابه جايى دستى را بيان 
كنيد.

۳ــ نحوه آبيارى در سيستم سنترپيوت را شرح دهيد.
جابه جايى  فرعى  لوله  سيستم  بارانى  آبيارى  در  تأثيرى  چه  زمين  توپوگرافى  ۴ــ 

خطى دارد؟
۵ ــ آبيارى بارانى را تعريف كنيد.

۶ ــ شرايط محيطى آبيارى بارانى چيست؟ شرح دهيد.

۷ــ هدف هاى جنبى آبيارى بارانى چيست؟ شرح دهيد.
۸ ــ نوع گياه چه اثرى در انتخاب آبيارى بارانى دارد؟ توضيح دهيد.

۹ــ فشار الزم براى آبيارى بارانى را چگونه مى توان تأمين نمود؟ بيان كنيد.
۱۰ــ انواع آب پاش ها را نام ببريد.

۱۱ــ محدوديت هاى استفاده از آبيارى بارانى را بيان كنيد.
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A
Air Valves سوپاپ هوا
Asbestos-Cementpipes لوله هاى آزبست سيمان
Axial flow pumps پمپ جريان محورى
Axial piston pumps
(bent - axistype) 
پمپ پيستونى محورى يا محور خميده 
Axial Piston pumps 
(swash plate) 
پمپ پيستونى محورى يا صفحه زاويه گير 

B
Back filter فيلتر شنى
Ball valves شير ساچمه اى
Bowl Assembly طبقات پمپ
Bubbler irrigation آبيارى فواره اى
By - Pass valve شير برگشت

C
Casing پوسته
Case Seal واشر درزبندى
Center pivot system سنتر پيوت
Check Valves شير اطمينان
Connecting rod (شاتوت) دسته پيستون
Continuously moving system 
سيستم هاى جابه جايى پيوسته 
Centrifugal pumps پمپ گريز از مركز
Centrifugal sand separator فيلتر سانتريفوژى

D
Drive shaft محور محرک
Dripe irrlgation آبيارى قطره چكانى
Discharge (دبى) خروجى
Displacement pumps پمپ رفت و برگشتى
Diffuser pumps پمپ گريز از مركز افشان
Diffuser پره هاى راهنما
Diaphragm pumps پمپ ديافراگمى
Diaphragm (پرده آب بندى) ديافراگم
Discharge port دهانه خروجى
Discharge stroke مرحله رانشى
Distributer (قطره چكان) گسيلنده
Dripper / Emitter قطره چكان

E
End - Two laterals لوله هاى فرعى يدک انتهايى
End - roll laterals لوله هاى فرعى غلتكى كنارى
End - stope بست انتهاى لوله

F
Fitting فيتينگ
Flange فلنج
Flush valve شير هواگيرى

G
Gear box جعبه دنده
Gravel filter فيلتر شنى
Giant Nozzle (ژان) آب پاش هاى با بازوى نوسان كننده

واژنامه
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Gyrotor pumps پمپ ژيروتور

H
Hand move system لوله هاى فرعى جابه جايى دستى
Hiyelve - cyclone سيكلون

I
Impeller vanes پره ها
Impeller پروانه
Inlet (Irrigation) ورودى
Intake ordrain بخش كم فشار
Inlet flapper Valve شير ورودى
Internal gear pumps پمپ دنده داخلى

J
Joint (man chan) قطعه رابط

L
Land topography توپوگرافى زمين
Lobe pumps پمپ گوشواره اى
Lateral lines لوله فرعى
Linear - move laterals آب پاش هاى جابه جايى خطى
Long path قطره چكان با مدار و مسير طوالنى

M
Main - lines لوله اصلى
Mesh مش
Monometer فشار سنج
Motor/pump Assembly الكتروپمپ
Mixed flow pumps پمپ جريان مختلط

N
Nozzel نازل

O
Outlet خروجى
Operating or system pressure بخشى پرفشار
Outlet Flapper valve شير رانشى

P
Piston pumps پمپ تغذيه اى
Pop - up آب پاش چمنى
Pump column غالف پمپ
Pump shaft شافت پمپ
Power supply كابل برق
Pressure cauge فشارسنج
Periodic move systems سيستم هاى جابه جايى تناوبى
Polytube/laterall لوله فرعى

Q - R
Radid flow pumps پمپ جريان شعاعى
Roto piston Pumps پمپ پيستونى دوار
Radial Piston Pumps پمپ پيستونى شعاعى
Regulator تنظيم كننده
Rain gun sprinkler آب پاش هاى تفنگى

S
Sand seprator Hydro - cyclone سيكلون
Screen filter فيلتر تورى دار
Sectorial (سكتوريال) دوران كامل
Side - move laterals لوله هاى فرعى جابه جايى كنارى
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Sand filter فيلتر شنى
Sprinklers آب پاش ها
Seal كاسه نمد
Sprinkler irrigation آبيارى بارانى
Sprayer افشانک
Spray irrigation آبيارى مه پاش
Solenoid valve شير سلونوئيد
Suction Eye چشمه پروانه
Suction Port دهانه ورودى
Surge Chamber محفظه فشار
Subirrigation with Porouspipe 
آبيارى زيرزمينى با لوله هاى روزنه دار 
Subsurface irrigation آبيارى زيربسترى
Solid - set سيستم هاى ثابت
Sprinkler آب پاش هاى كوچک
Surface سطح زمين

Static water level سطح ايستايى
Screen filter فيلتر تورى
Submain line لوله اصلى
Swing arm raingum كانن متحرک

T
Traveling Gun irrigation آب پاش هاى تفنگى سيار
Trickle irrigation آبيارى قطره اى

U - V
Vane Pumps پمپ تيغه اى
Vent هواكشى
Ventury وانتورى

W
Well / water source منبع آب



١٨٢

منابع و مآخذ

۱ــ عليزاده، امين، ۱۳۶۷، اصول هيدرولوژى كاربردى، انتشارات آستان قدس رضوى.
۲ــ منزوى، م ــ ت، ۱۳۶۷، آبرسانى شهرى، انتشارات دانشگاه تهران.

۳ــ فرداد، حسين، ۱۳۶۹، آبيارى عمومى، مؤلف.
۴ــ فرزاد، عبدالعلى، ۱۳۶۴، پمپ هاى سانتريفوژ، انتشارات فنى حسينيان.

۵  ــ نوربخش، سيداحمد، ۱۳۷۰، پمپ و پمپاژ، انتشارات دانشگاه تهران.
انتشارات  زيرزمينى،  آبيارى  بر  مقدمه اى   ،۱۳۷۰ شهريار،  رضايى،  و  سعدالله  واليتى،  ۶ ــ 

خراسان.
۷ــ خوش كيش، ۱۳۷۱، پمپاژ.

۷ــ عليزاده، امين، ۱۳۷۲، اصول طراحى سيستم هاى آبيارى، آستان قدس رضوى.
۹ــ جزوه هاى آبيارى، انتشارات گروه آموزش فنى و تخصصى معاونت فنى و زيربنايى وزارت 

كشاورزى.
۱۰ــ نادرى، على اصغر و ديگران ۱۳۷۸، آب و خاك (۳) انتشارات مدرسه.

۱۱ــ يدالله پور، على و ديگران ۱۳۷۳، آب و خاك (۲) آموزش و پرورش.


