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 مقدمه

بتترای تولیتتد محصتتووت کشتتاورزی از   کشتتورمانهاستتت کتته کشتتاورزان قتترن

هتای اخیتر بتا کتاها منتابع      . در ستال کننتد متی های آبیتاری ستیحی استتهاده    روش

تولیتد   و رستد کشتور، استتهاده بهتتر،    مین غتاا بترای جمعیتت روبته    أآبی و رترورت تت  

بیشتر در مقابل مصرف آب کمتتر، سترلواه کتار کشتاورزی قترار گرفتته استت. یکتی         

، استتتهاده از ستتود ایتتن هتتدفانتتد من تتر بتته رستتیدن بتته  توکتته متتی ییهتتااز روش

هتای اخیتر بتا دادن    در ستال  ،همتین منوتور دولتت   های تحت فشتار استت. بته   آبیاری

هتتای هتتا را بتته استتتهاده از روشهتتای ملتلتت  بتته کشتتاورزان، آنتستتهی ت و یارانتته

هتای آبیتاری ستیحی مرستوم، تشتویه کترده       بتازده بتاوتر از روش  بتا  آبیاری جدیتد  

وارداتتی بتوده و کشتاورزان     هتای آبیتاری تحتت فشتار امتدتا      ت. اما فناوری سامانهاس

در آمتتوزش کتتافی کشتتاورزان همچنتتین، هتتا آستتنایی کتتاملی ندارنتتد. بتتا ایتتن ستتامانه

 دلیتل، همتین  انتد. بته  هتا ندیتده  بترداری و متدیریت راهبتری ایتن ستامانه     زمینه بهتره 

موفقیتتت همتتراه نبتتوده هتتای آبیتتاری تحتتت فشتتار بتتا بتترداری از برختتی ستتامانهبهتتره

آستتنایی کشتتاورزان بتتا ستتامانه آبیتتاری تحتتت فشتتار  . هتتدف از نوستتتار اارتتر، استتت

 .است آنبرداری از ای و مدیریت بهرهقرقره
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 آبیاری بارانی  -8

آب آبیاری با ستتراتی مستتاوی و یا کمتر از  ،آبیاری بارانی روستتی استتت که درآن
طورکلی هب .ستتودستتیز زمین پلا می صتتورت باران بربه ،خاک ستترات نهوآ آب در

 ک،های ستتببیشتتتر خاک ،مانند مناطه ستتیبدار هازمینبیشتتتر  دربا این روش،  آبیاری
. هرکدام ستقابل اجرا ،طریه ثقلی امکان پایر نیستستراییی که آبیاری به  متوست  و 

و ممکن است  هستند های آبیاری بارانی دارای نقاط قوت و رع  خاص خودستامانه از 
های آبیاری بارانی دارای ولی همه سامانه ،ها در سترای  خاصتی مهیدتر باسد  کاربرد آن

  :هستندسرح زیر مشترکی به مزایا و معایب
 

  مزایای کلی آبیاری بارانی -8-8

تتوان بته   متی  کته  استت های آبیتاری بتارانی دارای مزایتای بتالقوه زیتادی      روش

 موارد زیر اساره کرد: 

 مصرف آب جویی درصرفه -

 امکان آبیاری اراری دارای سیب زیاد بدون ااتیاج به تسییز اراری -

توانتد متورد   آبیتاری ستیحی نمتی    کت،، کته در  با دبتی  امکان آبیاری با منبع آبی  -

 .استهاده قرار گیرد

هتتای ستتبک تتتا  ) ختتاک ختتاک بافتتت ملتلتت متتزارع دارای امکتتان آبیتتاری  -

 .سنگین(

 .های ک، امه که اغلب قابل تسییز نیستندامکان آبیاری درخاک -

ستترای  آب و هتتوایی ملتلتت  و بتترای انتتواع ملتلتت       درقابتتل استتتهاده در   -

 .گیاهان

 .جریان سیحی آب و فرسایا خاکداقل رساندن ابه امکان  -

و امکتتان  کتتارگری وزم در مقایستته بتتا آبیتتاری ستتیحی  نیتتروی کتت، بتتودن   -

 انیزه نمودن سیست، در موارد لزوم.مک
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 گیری میزان آب.سهولت اندازه -

کتت، بتتودن ستتیز زمتتین متتورد نیتتاز بتترای انتقتتال آبب در مقایستته بتتا آبیتتاری    -

 سیحی.

لکترد  مکته بااتا افتزایا ا    بعضی از گیاهتان بته آبیتاری بتارانی    واکنا مثبت  -

 سود.محصول می

 املیات زراای ای اد مزاامت نکند. درکه طوریامکان طراای مناسب به -

صتتورتی کتته بتتتوان فشتتار وزم بتترای    درصتترقه جتتویی در مصتترف انتتر یب   -

 .ین نمودمأآبیاری را با استهاده از اخت ف ارتهاع ت

هتوای گترم،    بترای مثتال در  ) مین اهتداف جتانبی  أتت امکان استهاده از آب بترای   -

هتوای سترد، از یلبنتدان و سترمازدگی گیتاه       یتا در  خنتک و محی  گیتاه را  آب، 

 .کند(میجلوگیری 

 

 معایب کلی آبیاری بارانی -8-2

  :استسرح زیر بهدارای نقاط رعهی  های آبیاری بارانیروش

هتتای آبیتتاری روشدر مقایستته بتتا گتتااری اولیتته هزینتته ستترمایهبتتاوتر بتتودن  -

 سنتی.

 دراستتتهاده از ایتتن سیستتت، بتتدون داستتتن ملتتزن آخیتتره آب    دستتوار بتتودن  -

 کنند.و نوبتی از آب استهاده می هستند همواردی که کشاورزان دارای اقآب

 هتایی کته در  بستیاری از آب کته  طتوری از نور کیهیتت آبب بته   بیشترمحدودیت  -

آبیتاری بتارانی متورد استتهاده قترار       درتواننتد  نمتی انتد،  روش ثقلی قابل استتهاده 

 .گیرند
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یکنتواختی توزیتع   پتایین بتودن    در منتاطه بتادخیز و  باوبودن مقتدار تلهتات آب    -

ستمار  هطورکلی بایتد بتاد را بزرگتترین اامتل بازدارنتده آبیتاری بتارانی بت        به) آب

 آورد(.

آکتر ایتن    .آبیتاری  موقتع  تبلیتر در دلیتل  بته  خشتک  هوای گرم و درتلهات آب  -

ستدن محتی  بتر     نکته رروری است که ایتن تبلیتر تااتدودی بااتا خنتک     

 کند.سده و از صدمات ناسی از گرمای زیاد جلوگیری می

موتتور پمتي یتا الکتروپمتي و ستایر      وجود مشک ت در صتورت نیتاز بته تعمیتر      -

بتته بتته نقتتاط دور افتتتاده ایتتران کتته دسترستتی  درهتتای سیستتت، آبیتتاری قستتمت

بااتتا خستتارت بتته خیر در آبیتتاری أتتت) استتتکمتتتر  م یتتدکیمتلصتتو و لتتواز

 .سود(محصول می

 

 آبیاری بارانی هایسامانه انواع -2

و ممکتتن استتت در  بتتودههتتای آبیتتاری بتتارانی قتتراردادی بنتتدی سیستتت،،یتقستت

بنتدی  تقستی،  .ستود هتای ملتلهتی ان تام    روشبته  بنتدی تلت  تقستی،  های ملابکت

 ابارت است از: ارکتبر اساس نوع 

 های ثابتسامانه 

 های متحرکسامانه 

آبیتتاری، ان تتام  ستتود کتته در زمتتانهتتای ثابتتت بتته آنهتتایی گهتتته متتی ستتامانه

و بعتد از تکمیتل آبیتاری، دستتگاه      ستود جتا نمتی  هدستگاه یا آبپاش ثابت بتوده و جابت  

اه در اتتال آبیتتاری گدستتت ،هتتای متحتترکستتامانهدر . ستتودجتتا متتیهیتتا آبپتتاش جابتت

هتای  تتوان بته ماستین   متحترک متی   آبیتاری  هتای ستامانه از جملته  . کنتد متی  ارکت

 آبهشتتان هتتایدستتتگاهای، ستتنترپیوت و لینیتتر استتاره کتترد.  آبیتتاری آبهشتتان قرقتتره
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گتااری نستبتا  کمتی کته     پتایری، ستهولت کتاربرد و سترمایه    انعیافدلیل به، ایقرقره

 .نداوزم دارد، موفقیت در خور توجهی را بدست آورده
 

 ایآبفشان قرقرهدستگاه  -9

 8365نلستتین بتار در ستال    لنگ پتی   ییتا ست   8ایآبهشتان قرقتره   ماسین آبیاری

 ،اتتیلن مورد استهاده قترار گرفتت. ایتن دستتگاه ستامل یتک قرقتره اامتل لولته پلتی          

بتر روی ارابته یتک آبپتاش     . باستد متی اامل آبپاش، تتوربین و جعبته دنتده    یک ارابه 

در اثتر  ستود.  تعتدادی آبپتاش کو(تک( نصتب متی     بزر  و یا یک بتوم )لولته اامتل    

جریان آب ابوری از تتوربین و بته (ترخا درآمتدن محتور تتوربین، نیترو بته جعبته          

دنده منتقتل و بااتا بته (ترخا در آمتدن قرقتره و در نهایتت کشتیده ستدن لولته           

کته بته ارابته     ،ستود. سترات کشتا لولته پلتی اتتیلن      ستمت قرقتره متی   اتیلن بهپلی

و بتر استاس سترات ارکتت      استت ستده استت، قابتل تنوتی،     اامل آبپتاش متصتل   

نمتتای  2و 8هتتای در ستتکل .قابتتل تنوتتی، استتت متتورد نیتتازامتته آب بتتارش  ،ارابتته

  کامل یک دستگاه آبیاری بارانی غلیان نشان داده سده است.

 
 لنگ پیچ(یای )شکلی یك دستگاه آبیاری قرقرهنمای  –8شكل 

 1- Big Gun 
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ایتن دستتگاه آبیتاری، از ستیرهای آبگیتری ستیز مزراته کته بته یتک            معموو 

وستیله  هکنتد و یتا ممکتن استت بت     سبکه تحت فشار وصل ستده استت، آبگیتری متی    

کتار   (P.T.O)دهتی تراکتتور   پمپی کته بتا نیتروی موتتور دیزلتی و یتا محتور تتوان        

 کند، از کانال آبگیری نماید. می

 

 ای همراه با بوم اسپریای از ارابه دستگاه آبیاری قرقرهنمونه –2شكل 

 

هتتای آبیتتاری ایتتن ماستتین، اتت وه بتتر آبیتتاری در ستترای  مناستتب ستتایر ستتامانه

انتد و یتا خت     صتورت مناستبی تستییز نشتده    بارانی، برای آبیاری در ارارتی کته بته   

بترای  توانتد  متی ها ااداث نشتده، قابتل استتهاده استت. ایتن ماستین       انتقال آب در آن

 بتتا محتتدودیت جتتایی ختتاکهدار کتته امکتتان تستتییز و جابتت آبیتتاری ارارتتی ستتیب

هتا،  در ااستیه رودخانته  ویتهه  بته رو استت، بترای آبیتاری تکمیلتی ارارتی دیت،،       هروب

 ثری داسته باسد.ؤکاربرد زیاد و م
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ستتود. در هتتای ملتلتت  ستتاخته و بتته بتتازار اررتته متتی ایتتن دستتتگاه در انتتدازه

متتتر و در  851و طتتول آن بتته اتتدود   51هتتای کو(تتک، قیتتر لولتته اتتدود  نمونتته

متتتر نیتتز  411متتتر و طتتول آن بتته میلتتی 811هتتای بزرگتتتر قیتتر لولتته بتته  نمونتته

 .استرسد. نامگااری مرسوم دستگاه نیز بر اساس قیر و طول لوله می

استتتهاده در متحتترک بتتوده و قابلیتتت  ای کتتام  آبیتتاری آبهشتتان قرقتتره ستتامانه

 . (9)سکل  بسیاری از موارد را دارد
 

 

 تفنگیآبپاش با  در حال آبیاری ایماشین آبیاری آبفشان قرقره  –9شكل 

 

هتای استپری   روی ارابه این دستگاه از دو نتوع آبپتاش تهنگتی و بتوم بتا آبپتاش      

 ریت زسترح  ب ایتن روش آبیتاری بته   و معایت  مزایتا  (.9)ستکل   ستود کننده استهاده متی 

 است:
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 ایو معایب آبیاری قرقره مزایا -9-8
بتترای ای در میالعتتات مقتتدماتی  و معایتتب آبیتتاری قرقتتره  مزایتتاتوجتته بتته    

 مزایتا انتلاب این روش برای آبیتاری متزارع امتری رتروری استت. بتدون توجته بته         

و معایتتب سیستتت، در ستترای  مزراتته یتتا منیقتته ممکتتن استتت سیستتت، آبیتتاری      

املکرد مناسب نداسته و بتا تحمیتل هزینته اقتصتادی ستنگین بته زارع، تتأثیر قابتل         

 توجهی در افزایا راندمان آبیاری نداسته باسد.

 

 ایمزایای آبیاری بارانی قرقره

ملتلت   هتای  ستکل قابتل کتاربرد در متزارع بتا     عیاف پایر بوده و نااین سیست،  -

 .است

تتتوان یی دارد و آن را متتیقابلیتتت امتتل و نقتتل بتتاو ایستتتگاه آبیتتاری قرقتترهد -

آبیتتاری بتترای ، بنتتابراین وستتیله مناستتبی نمتتودجتتا هتراکتتتور جابتت بتتارااتتتی بتته

 .استقیعات کو(ک و پراکنده 

همچنتین در   از این دستتگاه بترای آبیتاری تکمیلتی، در فصتول خشتک ستال و        -

مرااتتل بحرانتتی رستتد گیتتاه ماننتتد مرالتته گتتل دادن، تشتتکیل خوستته و دانتته   

 توان استهاده کرد.بستن می

هتای  نستبت بته ستایر سیستت،     تتری گتااری پتانین  سترمایه این دستگاه نیاز بته   -

 دارد. آبیاری بارانی

 .هزینۀ کارگری پایین بودن -

هتای رستی و   دار، ختاک ستیب هتای مستیز،   توان زمتین با این روش آبیاری می -

ستتنی و همچنتتین گیاهتتان پایتته بلنتتد و پایتته کوتتتاه و اتتتی درختتتان را نیتتز     

 آبیاری نمود.
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تتوان کتود را همتراه آب آبیتاری بتدون بتروز هرگونته        با این سیست، آبیاری متی  -

هتا نیتز   کار بترد. همچنتین بترای پلتا کودهتای دامتی و فارت ب       همشکلی ب

 لوب استهاده کرد.می روشتوان از دستگاه به می

هتتای ملتلتت ، ای در انتتدازه و متتدلدلیتتل تولیتتد دستتتگاه آبیتتاری قرقتتره  هبتت -

توان با توجه به مقتدار آب، ستیز زیتر کشتت و نتوع گیتاه، دستتگاه مناستب         می

 را انتلاب و مورد استهاده قرار داد.

دلیتل بتزر  بتودن    ای بته متورد استتهاده در دستتگاه آبیتاری قرقتره      هتای آبپاش -

سیستت،   . بنتابراین، بته گرفتگتی اساستیت ندارنتد    هتا  دهانه خروجی آبپاشقیر 

نیتتاز نتتدارد و تنهتتا استتتهاده از یتتک یلتراستتیون ای بتته سیستتت، فآبیتتاری قرقتتره

 مکا کافی است. فیلتر توری قبل از لوله

 
 ایمعایب آبیاری بارانی قرقره

بته فشتار    هتای آبیتاری بتارانی نیتاز    این سیست، آبیاری نسبت بته ستایر سیستت،    -

 باوتری دارد.

وزد و یتا هتوا خیلتی گترم و خشتک استت دستتگاه        در مناطقی که باد سدید متی  -

 .استین یدارای یکنواختی پلا پا

 گااری اولیه دارد.خرید این دستگاه نیاز به سرمایه -

هتای دارای بافتت ستنگین بته روانتاب      سدت پلتا بتاو، کته در بعضتی زمتین      -

رستد کته   نوتر متی  ر استت کته ایتن مشتکل بته     سود. البته وزم به آکت من ر می

بیشتتر ایتن    هتای کتو(کتر و فشتار   یک مشکل مدیریتی باسد و با کتاربرد نتازل  

 نقیصه قابل رفع باسد.
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 تفنگی هایآبپاش -9-2

 ۀممکتن استت نحتو    ،ستوند هتای مقتاوم ستاخته متی    از جتنس  کته ها این آبپاش

کته توست    ایتن  ای کو(تک باستد و یتا   هتای رتربه  ماننتد آبپتاش   آنهتا ارکت و کار 

 71تتا   91هتا بتا فشتار کتار اتدود      ایتن آبپتاش  یک توربین آبی کو(ک ارکت کنتد.  

 ۀباستتد. فاصتتلمتتتر متتی 71تتتا  91کننتتد و دارای ستتعاع پاستتا بتتین کتتار متتی رمتتت

بسته بته نتوع آبپتاش و دستتگاه متبیتر بتوده و تتا اتدود          ،آبپاش یا دستگاه یجایهجاب

تتا   281در محتدوده زاویته افقتی     تهنگتی معمتوو   هتای  آبپتاش رسد. متر نیز می 811

درجتته نستتبت بتته افتته قابتتل   21تتتا  28کننتتد و در زاویتته درجتته آبپاستتی متتی 271

 (. 4)سکل هستند تنوی، 

 

 

 ای از ارابه همراه با آبپاش تفنگی در حال آبیارینمونه –4شكل 

 

 برای (رخا آبپاش دو سیست، وجود دارد:

 رستد، وماتیک: زمانی که آبپتاش بته انتهتای زاویته (ترخا ختود متی       تسیست، ا -
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 دهد.جهت ارکت آبپاش براکس سده و آبپاسی را ادامه می

سیست، برگشتت ستریع: وقتتی آبپتاش در یتک جهتت در اتال آبپاستی استت و           -

 بتاز رستد، بتا سترات بته ابتتدای زاویته (ترخا        به انتهای زاویته (ترخا متی   

  دهد.بپاسی را ادامه میدوباره آگردد و می

دو نتتوع نتتازل ملروطتتی و القتتوی در آبپتتاش ایتتن دستتتگاه استتتهاده    معمتتوو 

همتین التت   کنتد و بته  سود. نازل نوع ملروطی قیترات درستت آب را تولیتد متی    می

گیتترد. قتترار متتی دوزش بتتاثیر أو کمتتتر تحتتت تتت استتتفاصتتله پرتتتاب قیتترات زیتتاد 

تواننتد کتار کننتد،    باستند و بتا فشتار کمتتری متی     القتوی متی  که های نوع دوم نازل

نتد.  گیرقترار متی  وزش بتاد  ثیر أتحتت تت  بیشتتر   لتی کنند وقیرات ریزتری را تولید می

بته رتربه قیترات    از این نوع نتازل بترای آبیتاری گیاهتان  ریت  و استاس        معموو 

نیتز  زنتی بتار گیاهتان    مرالته جوانته  همچنتین بترای   و درست آب و یا ورس کتردن  

 . (5)سکل  سوداستهاده می
 

 

 در حال کار ای، ارابه و آبپاش تفنگیماشین آبیاری قرقره –5شكل 
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  بوم اسپری -9-9

جتای یتک اتدد آبپتاش بتزر ، یتک دستتگاه بتوم )کته روی          هبت  ،در این روش

ستود. ایتن   نصتب متی  دستتگاه  ی از نتوع استپریر قترار دارد( روی ارابته     یهتا آن آبپاش

همچنتین افتزایا رانتدمان     ومنوتور کتاها قیتر آرات و ستدت پلتا آب      بته  کار

سود. در ایتن روش انتلتاب نتوع آبپتاش، فواصتل و ... بتا توجته بته         میان ام آبیاری 

 . (6)سکل  سوندصیات گیاه، خاک، باد و ... انتلاب میوسرای  و خص

 

 
 

 ایای از بوم اسپری ماشین آبیاری قرقرهنمونه –6شكل 

 

 مدیریت بهره برداری -9-4

هتای بتزر  کتاربرد دارد.    ای، بیشتتر بترای آبیتاری زمتین    دستگاه آبهشان قرقتره 

توانتد کتارآیی و اثتر بلشتی بستیار ختوبی       برای آبیاری تکمیلی اراری دیت، نیتز متی   

التتت نداستتتن اطتت ع کتتافی از دستتتگاه، بتتهبتترداران ایتتن داستتته باستتد. اکثتتر بهتتره
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مشلصتتات دستتتگاه و اتتدم راایتتت نکتتات متتدیریتی، از املکتترد دستتتگاه ررتتایت  

 نداسته و آبیاری موفقی ندارند.

یکتتی از مشتتک ت اصتتلی ایتتن دستتتگاه، بتتزر  بتتودن قیتترات تولیتتدی توستت  

هتای اخیتر   ستود. در ستال  کته بااتا پراکنتدگی و کوبیتدگی ختاک متی       استآبپاش 

 هتتایی کتته وارد بتتازار ایتتران ستتده و توستت  کشتتاورزان خریتتداری   دستتتگاهتر بیشتت

انتد. کشتاورزان نیتز بتدون اطت ع از ایتن مورتوع، دستتگاه را         اند، بدون بوم بودهسده

انتد.  های با قیر زیتاد بترای مرالته ستبز کتردن نیتز استتهاده کترده        با استهاده از نازل

ن آوردن بتارها از ختاک ستده و    این امتر بااتا کوبیتدگی و فرستایا ختاک و بیترو      

بدسبزی را بدنبال داستته استت. رتمن اینکته بعتد از ستبز ستدن نیتز، صتدماتی بته           

گیاه وارد کرده است. برای کتاها اثترات ستوس دستتگاه راایتت متوارد زیتر پیشتنهاد         

 سود:می

هتای اولیته از   ، تتا اتد امکتان در آبیتاری    سبز کتردن بتار وزم استت   بهتر برای  -

هتای کتو(کتر   هتای بتا نتازل   های نوع اسپریر و یتا اتداقل از آبپتاش   بوم با نازل

 ،آبقیتترات تتتا در زمتتان بتتارش  و از نتتوع القتتوی بتتا فشتتار کتت، استتتهاده ستتود

خاک کوبیده نشتود و یتا بتارها از ختاک بیترون نیاینتد. در برختی متوارد کته از          

بتتوم استتتهاده نمتتی ستتود، ممکتتن استتت بتتارها توستت  نیتتروی وارد از برختتورد   

ستتمت ااستتیه رانتتده ستتده و آرایتتا بتتا ختتاک، بتتارها بتتهآب درستتت  تقیتترا

ایتن امتر بااتا بتد ستبزی و غیریکنتواختی ستیز ستبز          که ه، بلوردهکاست ب

التت اتدم   بعضتی کشتاورزان بتدون اطت ع از ایتن مورتوع بته       سود. مزراه می

هتتای فروستتنده آستتنایی بتتا دستتتگاه و اتتدم تورتتیز کارسناستتان و یتتا ستترکت 

هتای بتزر    بترداران، بتدون در اختیتار داستتن بتوم، از آبپتاش      دستگاه بته بهتره  

هتتای ستامانه انتتد. ایتن امتتر من تر بته اتتدم موفقیتت در استتتهاده     استتهاده کترده  

  ای سده و اثرات منهی در کاربرد اصولی آن داسته است.قرقره
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بترای جلتوگیری از   هتا،  استتقرار کامتل بوتته   در مراال بعد از ستبز ستدن بتار و     -

هتای کو(تک و از   نتازل بافتت ریتز از   بتا   هتای ای اد رواناب در خاکفرسایا و 

 نوع القوی با فشار ک، استهاده سود.

هتای بزرگتتر بتا فشتار     تتوان از نتازل  پس از استقرار و (ند برگی سدن گیتاه متی   -

 کار زیادتر استهاده کرد. 

بترای آبیتاری گیاهتان زرااتی  ریت ، استتهاده از        ستامانه برای استتهاده از ایتن    -

 .رروری استهای  ری  )اسپری( وم و آبپاشب

مسیر ارکت ارابه همسو با جهتت ستیب زمتین باستد، (تون اگتر جهتت ستیب          -

امتتود بتتر مستتیر ارکتتت آبپتتاش باستتد، امکتتان وا گتتونی ارابتته وجتتود دارد. در   

ستتراییی کتته بتته نا(تتار دستتتگاه بایتتد در مستتیر امتتود بتتر ستتیب ارکتتت کنتتد، 

 ه بتته ستتمت پتتایین ستتیب، توصتتیه و لولتت بتترای جلتتوگیری از لبتتزش دستتتگاه 

 کوبی سود. سود مسیر لوله )پایین دست لوله( میخمی

بهتر استت مستیر ارکتت ارابته امتود بتر جهتت وزش بتاد باستد و در صتورتی            -

ارابته دستتگاه را کتاها داده     مستیرهای ارکتت   ۀاین امر میستر نباستد، فاصتل   

آبپتاش را  مستیرهای ارکتت   ۀ ، فاصتل 8تا اثرات سوس بتاد کتاها یابتد. جتدول     

 در ستترات بادهتتای ملتلتت ، بتترای قیرهتتای ختتیس ستتده متهتتاوت نشتتان    

 توان از آن استهاده کرد. انوان راهنما میدهد که بهمی
 

 های مختلف بادفاصله بین مسیرهای حرکت ارابه در سرعت -8جدول   

 قطر خیس

 شده )متر(

 سرعت باد )متر بر ثانیه(

 5 بیشتر از 5/2 -5 5/2تا  بدون باد

61 41 42 96 91 

11 64 56 41 41 

811 11 71 61 51 

821 36 14 72 61 
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جتایی دستتگاه یتا فاصتله بتین دو      ههتای ستازنده نیتز بترای جابت     بعضی کارخانته 

قیتر ختیس ستده     درصتد  11تتا   71طتور متوست  معتادل    همسیر ارکتت ارابته را بت   

 نشان داده سده است. 7ند که در سکل اتوس  آبپاش را ارنه داده

 

 
 

 فاصله جابجایی دستگاه یا فاصله بین دو مسیر حرکت آبپاش -7شكل 

 

 برداریمراقبت و بازدیدهای قبل از شروع فصل بهره -9-5

آبیتتاری  ماستتیناجتتزاس د تمتتام بایتت ،بتترداریقبتتل از ستتروع فصتتل بهتتره معمتتوو 

متواردی کته بایتد     ،دستتورالعمل سترکت ستازنده،   ات وه بتر   . ستود بازرسی و کنتترل  

 اند از:ابارت راایت سود ماسین هراستهاده از در 

 پمي و موتورپمي مربوط به دستگاه.، بازرسی و کنترل ایستگاه پمپا  -

بازرستی   بدر صورت آبگیتری کتردن دستتگاه از ستیرهای آبگیتری داختل مزراته        -

  .س مت کار آنهااطمینان از و کلیه سیرهای داخل مزراه 

بتترداری تمیتتز و آمتتاده بهتتره  ،ویروبتتی دستتتگاه از کانتتالب آبگیتتری در صتتورت -

 مودن کانال و مرمت جاده سرویس آن.ن
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 کتتار دستتتگاه، پتتس از انتقتتال دستتتگاه از انبتتار بتته محتتل     هبتترای ستتروع بتت   -

ومتر بتتر ستتاات توصتتیه ستتده(،  لتتکی 81بتترداری )اتتداکثر ستترات انتقتتال  بهتتره

 نسبت به نصب سایر اجزاس دستگاه اقدام سود.

ستتتگاه بتته هتتای ملتلتت  ددر صتتورتی کتته بلتتاهتتای زیتترب کنتتترل و ستترویس -

 :سوند صورت جداگانه نگهداری

 های ساسی اصلیکنترل جک 

  دستگاه روی ساسی)اامل لوله( گردش قرقره اصلی 

  هتتا و ای ساستتی و اطمینتتان از ستت مت وستتتیکهتتکنتتترل املکتترد (تتر

 های مربوط به آنها.مقدار باد آنها و محک، کردن پی  و مهره

 سرویس کردن موتور محرک قرقره دستگاه 

 س کردن جعبه دنده و سیست، تنوی، سراتیسرو 

 هاهای سلنگ و لولهکنترل کلیه بست 

 های ارابه آبپاشکنترل کلیه قسمت 

  های گریس خور دستگاهکلیه قسمتگریسکاری روغنکاری و یا. 

 

   یزمان آبیارایمنی  نكات -9-6

در زمتان کتار،   د نت توانمتی کننتد، متی   های بزر  کته بتا فشتار زیتاد کتار      آبپاش

راایتتت بعضتتی نکتتات بنتتابراین،  .دنبتته دنبتتال داستتته باستت وربتترای کتتارخیراتتتی را 

کته در زیتر بته آنهتا      امتری رتروری استت    ،ایمنی در زمان استتهاده از ایتن دستتگاه   

  :اساره سده است

از و میالعتته کامتتل دستتتورالعمل کارخانتته، تتتا زمتتان آستتنایی کامتتل بتتا دستتتگاه  -

 روسن کردن دستگاه خودداری سود.
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دستتگاه، نستبت بته     هتای ملتلت   نان از برداستتن محتافق قستمت   پس از اطمی -

 . سود روسن کردن آن اقدام

ای دستتتگاه اطمینتتان هتتاز ستتهت بتتودن پتتی  و مهتتره  ،قبتتل از ستتروع آبیتتاری -

 .ااصل سود

دستتگاه  د. شتو زمانی که آبپاش در اال کتار استت، هرگتز تنوتی، یتا سترویس ن       -

 .تنوی، سود ،کندتدریج و در زمانی که دستگاه کار نمیهب دبای

زیترا ممکتن    ،نزدیتک نشتود  بته آن   ، آبیتار در زمتان کتار آبپتاش   سود توصیه می -

، موجتب بتروز   استت رک آبپتاش کته ستریع و قتوی     حت است برگشتت بتازوی مت  

 سود. وربه کارصدمات جدی 

 همیشه دور از فوران آب بایستد.آبیار سود توصیه می -

جلتوگیری   )بتر(( جتدا    پاسیدن جت آب به روی جتاده و خیتوط انتقتال نیترو    از  -

بتته متتوازات  ،مستتیر ارکتتت ارابتته اامتتل آبپتتاش دبتترای ایتتن منوتتور بایتت .ستتود

متتتر از آن باستتد و هرگتتز مستتیر ارکتتت  91خیتتوط انتقتتال بتتر( و بتتا فاصتتله 

 از زیر خ  انتقال بر( ابور نکند. ،آبپاش
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د، کتتارآیی وزم و قابتتل نهتتا ختتوب نگهتتداری ستتو ایتتن گونتته ماستتین (نانچتته

هتتا در آبیتتاری اهمیتتت نختتوب کتتار کتتردن ایتتن ماستتی  خواهنتتد داستتت. یاطمینتتان

بتترای ماستتین مشتتکلی پتتیا  ،زیتترا اگتتر در فصتتل یتتا زمتتان استتاس  ،خاصتتی دارد

وزم استتت بنتتابراین، ستتود. بیایتتد، خستتارت جبتتران ناپتتایری بتته محصتتول وارد متتی 

از جملته قیعتاتی کته بایتد در طتول       .ستود طور مرتتب از آن مراقبتت و نگهتداری    هب

متتورد مراقبتتت قتترار گیرنتتد، لولتته و قیعتتات متحتترک دستتتگاه  بتترداری زمتتان بهتتره



 جواد باغانی، مهدی اکبری  

18 

 

بتترای کتتاها صتتدمات  بتتوده ودستتتگاه از نتتوع پلتتی اتتتیلن نتترم  ایتتن لولتته . استتت

 : دقت سودباید به موارد زیر  ،ااتمالی به لوله

 .ه سوددیطور مرتب به دور قرقره پیچهلوله ب -

 .سلنگ روی جاده و یا سیوح ناصاف کشیده نشود -

اگتتر ختتاک اتتاوی ستتیلیس یتتا کتتوارتز و متتواد ستتاینده باستتد، بتتا ای تتاد یتتک    -

 می توان امر لوله را افزایا داد. ارابه، پوسا گیاهی در مسیر ارکت

 ستپس هتا تللیته ستود و    آب باقیمانتده داختل لولته    ،در پایان هر فصتل آبیتاری   -

خصتتوص زمتتانی کتته ااتمتتال یلبنتتدان  هدستتتگاه در انبتتار قتترار داده ستتود. بتت 

سدید وجود دارد، لولته از دور قرقتره بتاز و کنتترل ستود تتا صتدمه نبینتد، آنگتاه          

دهتتی تراکتتتور، لولتته بتته آرامتتی دور قرقتتره  بتتا استتتهاده از نیتتروی محتتور تتتوان 

  یده سود. چپی

هتای ههتگتی بته    از بعضتی قستمت هتا نیتز بازدیتد      دیت بر متوارد فتو( با   ا وه -

 :توان به موارد زیر اساره کردمی امل آید از آن جمله

 هتتای دستتتگاه ختتوب روغتتن کتتاری ستتود و دقتتت ستتود زن یتتر و یتتا  دنتتده

هتا روغنکتاری   تمتام یاتاقتان  و  کشتا مناستب داستته باستد     ،تسمه پروانته 

 کنند.سده و به نرمی کار 

  با دستورالعمل کارخانه مصرف سود. متناسبگریس و روغن از 

 سودموقع تعویض هقیعات فرسوده ب. 

  پتتس از آختترین   ،زدگتتی ااتمتتالی زدگتتی و یتتخ بتترای جلتتوگیری از زنتتگ

انبتتار یتتک بتته ماستتین آب داختتل لولتته، ماستتین و تتتوربین ختتالی و  ،آبیتتاری

ستتت تمتتام ا وزم ،سرپوستتیده منتقتتل ستتود. امتتا قبتتل از گااستتتن در انبتتار 

های دستتگاه بازدیتد، کنتترل و قیعتات معیتوب و فرستوده تعتویض        قسمت

هتا بتا   ماسین را بلند کرده و زیر آن (توب گااستته ستود تتا وستتیک     د. نسو
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زمتتتین تمتتتاس نداستتتته باستتتد و فرستتتوده نشتتتود. بتتترای جلتتتوگیری از  

هتتای فلتتزی دستتتگاه گتتریس مالیتتده ستتود.    قستتمتروی زدگتتی، زنتتگ

در جتتای خشتتک و خنتتک    ،ستتتیکی پتتس از جتتدا کتتردن  بنتتدهای وآب

 نگهداری سود.

 های کارخانه سازنده به دقت میالعه و امل سود.دستورالعمل 
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