
 

 

 

 كاربرد لوله پلي اتيلن در آبياري تحت فشار

 
 رانيا در آب تيوضع

 در يبارندگ متوسط. تيا متر يليم 250 آن يبارندگ متوسط و آمده حساب به جهان باران كم و خشك يكشورها از يكي رانيا
 .ميهست مواجه آم رفتن انيپا و ينيزم ريز آب سفره كاهش با ساالنه كه بوده متر يليم 100 تا 90 نيب زدي استان

 بهداشت و شرب صنعت در هيبق و شود يم مصرف يكشاورز بخش در ينيزم ريز آب يها سفره از شده برداشت آب درصد 80
 كشور، در آب كمبود به توجه با لذا شود، يم مصرف يكشاورز بخش در ياستحصال آب درصد 90 از شيب و گردد يم استفاده
 آب مصرف در ميتوان يم فشار تحت ياريآب يها ستميس از استفاده با ما كه باشد يم برخوردار يخاص تياهم از ييجو صرفه
  ميده شيافزا زين را كشت ريز سطح يحت و ميكن ييجو صرفه

با توجه به اهميت آب در كشاورزي و توليد محصول در آينده اي نزديك به جاي تعيين عملكرد محصول در هكتار، توليد 
 .ب مصرفي ارزشيابي خواهد گرديدمحصول به ازاي هر واحد آ

درصد گزارش شده است و ما بايد اين راندمان آبياري  35تا  33راندمان آب آبياري در بخش كشاورزي ايران در حال حاضر بين 
 .افزايش دهيم روش هاي مختلف آبياري تحت فشاررا به روش هاي گوناگون از جمله با استفاده از 

 صرف در آبياري تحت فشارشناخت انواع لوله هاي قابل م •

 لوله هاي قابل مصرف در سيستم آبرساني 
 ادوات سيستم هاي آبياري تحت فشارله هاي قابل مصرف در لو 

 

 آشنايي با سيستم هاي آبياري تحت فشار •

 آبياري باراني  
 سيستم آبياري خطي يا لينير   
 سيستم آبياري دوار مركزي يا سنترپيوت  
 سيستم آبياري قرقره اي ياگان 

  
 آبياري قطره اي  

 اي تجهيزات آبياري قطره 
 اي هاي آبياري قطره لوله 
 نكات ضروري در استفاده از سيستم آبياري قطره اي 
 اي مزاياي آبياري قطره  
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 شناخت انواع لوله هاي قابل مصرف در آبياري تحت فشار• 

 :لوله هاي قابل مصرف در سيستم آبرساني1-

 :HDPG لوله پلي اتيلن1-1-
 :عمده و شاخص لوله پلي اتيلن به شرح زير است مشخصات

هر چه ضريب هيزن ويليام لوله بيشتر باشد اصطحكاك آب در داخل (مي باشد  140ضريب هيزن ويليام اين لوله •
 )لوله كمتر است

 .محاسبه قطر لوله بر اساس قطر دهانه قطر دهانه خارجي لوله است و بر حسب ميلي متر مي باشد•
 .اتمسفر است 10- 6- 4-5/2آن  فشار كاركرد•
 .اتصاالت آن رزوه اي و جوشي است•
- 280- 250-225- 200- 180- 160- 140- 125-110- 90-75- 63-50- 40-32- 25- 20-16سايز لوله پلي اتيلن •

  .يلي متر استم 315
  :لوله آزبست1-2- 

  .است 140ضريب هيزن ويليام آن •
  .بر حسب ميلي متر استمحاسبه قطر لوله بر اساس قطر داخلي دهانه لوله و •
  .متري است 5متر و يا  4طول لوله آزبست •
  .اتمسفر است 15- 12- 9-6فشار كاركرد •
  .اتصاالت آن شامل مانشن، سوكت و اورينگ است•

  :PVC لوله پليكا1-3-
  .مي باشد 140ضريب هيزن ويليام اين لوله •
  .محاسبه قطر بر اساس قطر داخلي دهانه لوله و بر حسب اينچ است•
  .اتمسفر است 16- 14- 12- 10- 8- 6- 4-2فشار كاركرد آن •
  .اتصاالت آن نر و ماده، اورينگ و اتصاالت سري است•

  :AL لوله آلومينيوم1-4-
  .مي باشد 120ضريب هيزن ويليام اين لوله •
  .محاسبه قطر لوله بر اساس قطر داخلي لوله است و بر حسب اينچ مي باشد•
  .متري است 12- 9- 6ي طول شاخه هاي لوله آلومنيوم•
  .اتمسفر را تجمل مي كند 20تا فشار •
  .اتصاالت آن جوشي، بست و قالب، كمربند و اتصاالت سري است•

  :لوله گالونيزه1-5- 
  .ضريب هيزن ويليام اين لوله و بر حسب اينچ است•
  .متر است 6طول لوله •
  .اتصاالت آن قفل، كمربند و برشن است•
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  :رف در ادوات سيستم هاي آبياري تحت فشارلوله هاي قابل مص .2 
  .قابل مصرف در لوله هاي آبده سيستم آبياري قطره اي و سيستم گان يا قرقره اي:لوله پلي اتيلن
  .قابل مصرف در سيستم آبياري غلطان و سيستم هاي آبياري باراني كالسيك:لوله آلومينيوم
  .و سيستم هاي آبياري خطي يا لينير پيوتآبياري سنترقابل استفاده در سيستم :لوله گالوانيزه

  
  آشنايي با سيستم هاي آبياري تحت فشار• 

  آبياري باراني1-

  :آبياري باراني كالسيك
  سيستم كامال متحرك .1
  سيستم نيمه متحرك .2
  سيستم ثابت با آب پاش متحرك .3
  .سيستم كامال ثابت .4

  
  :سيستم كامال متحرك

يي است و بيشتر جهت استفاده از آبياري تكميلي استفاده مي در اين روش كليه سيستم قابل انتقال و جابجا
  .شود

  :سيستم كالسيك ثابت با آبپاش متحرك

. در اين روش كليه لوله ها و بال ها ثابت است و فقط آبپاش ها كه روي رايزرها نصب مي شوند متحرك است
وش سهولت كار با آن و سادگي مزاياي اين ر. در اين روش كليه لوله ها را مي توان در زير خاك نصب كرد

  .سيستم است
  

  :سيستم كامال ثابت
  .در اين روش كل سيستم كامال ثابت است و بيشتر براي خزانه كاري و محصوالت خاصي استفاده مي شود

الزم به يادآوري است كه هنگاه عمليات كاشت و برداشت و در پايان فصل آبياري كليه لوله هاي روي سطح 
  .ع آوري نمودزمين را بايد جم

  
  :مزاياي آبياري باراني كالسيك

 صرفه جويي در مصرف آب و توزيع يكنواخت آب در مزرعه.  
 امكان آبياري در اراضي شيبدار و ناهموار.  
 توزيع يكنواخت سم و كود در مزرعه.  
 تميز شدن برگ گياهان و جلوگيري از سرمازدگي.  
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 كاهش علف هاي هرز در مزرعه.  
 كاهش هزينه هاي توليد.  

  
  
  

  :آبياري باراني مكانيزه2- 
  

 سيستم آبفشان غلطان يا ويلمو.  
 سيستم آبياري خطي يا لينير (Linear).  
 سيستم آبياري دوار مركزي يا سنترپيوت.  
 سيستم آبياري قرقره اي يا گان.  

  
  :سيستم آبفشان غلطان يا ويلمو -1-2
  

ان زراعي پا كوتاه كه حداكثر ارتفاعشان يك متر بيشتر نباشد، اين روش آبياري براي سطوح بزرگ و هموار و همچنين براي گياه
  :اين دستگاه شامل قسمت هاي زير است.شود استفاده مي

 متر است 12لوله هاي اصلي در اين سيستم از جنس آلومنيوم است كه طول هر شاخه آن  :لوله هاي اصلي .
به وسيله لوله خرطومي به شير هيدرانت يا  لوله هاي اصلي. متر باشد 372طول دستگاه يا بال مي تواند تا 

  .شيرهاي آبده وصل مي شوند
 آبپاش ها روي بال ها قرار دارند كه زير هر آبپاش يك سوپاپ تخليه آب است، كه بعد از اتمام كار  :آبپاش ها

آب  متر است، كه بعد از اتمام كار سيستم، 12فاصله آب پاش ها از هم . سيستم، آب دستگاه تخليه مي شود
  .متر است 12فاصله آبپاش ها از هم  .دستگاه تخليه مي شود

 متر انتخاب  60متر مي تواند باشد كه معموال محيط چرخ ها را كمتر از  6يا  5- 6/4محيط چرخ ها  :چرخ ها
  .متر است 12فاصله چرخ ها از هم ديگر  .مي كنند

 كه در وسط قرار دارد :موتور و شاسي.  
  
  :لمويو اي غلطان آبفشان ستميستفاده از نكات قابل توجه در اس 

 دستگاه را بايد با ترمز مخصوص يا كيسه شن در مزرعه ثابت نگه داشت.  
  در مواقع جابجايي سيستم بايد شير فلكه را بست و لوله رابط خرطومي را از دستگاه جدا كرد و

  .ترمز را آزاد كرد
 آب لوله ها يا بال ها بايد تخليه گردد.  
 ر حركت نباشدمانعي در مسي.  
 كنترل و سرويس موتور دستگاه انجام شود.  

  
  :(Linear) سيستم آبياري خطي يا لينير -2-2
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در اين روش آبگيري از كانال وسط مزرعه يا از طريق لوله هاي زيرزميني و شير هيدرانت هاي كنار مزرعه انجام مي 
 .شود

انتهاي مزرعه برسد سپس بايد در همين مسير  در سيستم خطي، دستگاه به صورت مستقيم حركت مي كند تا به
برگردد حال براي اينكه در مواقع برگشتن قسمت انتهاي مزرعه گل آلود است بهتر است، دستگاه نصف مزرعه را 
آبياري كند سپس تا انتهاي مزرعه بدون انجام آبياري حركت كند و در زمان برگشت انتهاي مزرعه را آبياري كند و 

  .رعه كه قبال آبياري شده بوده بدون آبياري حركت كندقسمت ابتداي مز

 
  :سيستم آبياري دوار مركزي يا سنترپيوت -3-2

اين سيستم در حال حاضر يكي از مكانيزه ترين سيستم هاي آبياري تحت فشار است كه براي آبياري در سطوح بزرگ 
مساحت تحت . صورت دايره اي آبياري مي كندو يكپارچه و براي اراضي نسبتا سبك استفاده مي گردد و مزرعه را به 

  : قسمت هاي مختلف دستگاه سنترپيوت عبارتند از .هكتار است 60تا  25پوشش اين سيستم بين 

اين برج در محل برداشت آب مستقر است و تابلوي كنترل كامپيوتري در اين سكو نصب است و :برج ثابت مركزي 
  .سيستم به دور اين برج مي چرخد

  
در انتهاي بال ها . متر است و تعداد آن ها بستگي به وسعت مزرعه دارد 5/52طول بال ها حدود :Spam ا يابال ه 

خودكار  شير تخليه آب وجود دارد كه وقتي دستگاه خاموش مي شود فشار آب داخل لوله ها كاهش مي يابد و شير
انتهاي لوله باز شده و آب درون بال ها را تخليه مي كند و برعكس موقعي كه دستگاه را روشن مي كنيم و فشار آب در 

  .داخل بال ها زياد مي شود شيرها به طور اتوماتيك و خودكار بسته شده و در نتيجه آب از آب پاش ها خارج مي شود
  

ر از يكديگر روي بال ها نصب گرديده است و در اين سيستم مي توان از دو مت 3كه به فاصله ها   آب پاش:آب پاش ها
  :نوع آبفشان استفاده كرد

  آبفشان با فشار كم كه آب را به صورت اسپري روي محصول مي پاشد كه بيشتر در
  .رود مي اراضي شني به كار

 تر  آبفشان ضربه اي كه به فشار بيشتري نياز دارد و براي خاك هاي نسبتا سنگين
  .استفاده مي شود

. ضمنا آب پاش هاي دورتر از برج مركزي داراي آبدهي بيشتري نسبت به آب پاش هاي نزديك برج هستند
  .زيرا آب پاش هاي دورتر مساحت بيشتري را تحت پوشش قرار مي دهند

  

  .ي كنندمتر در دقيقه حركت م 2برج هاي متحرك كه داراي دو چرخ هستند و با سرعتي حدود :برج متحرك 

اين بال براي آبياري گوشه هاي مزرعه استفاده مي شود و در مواقع ضروري بر روي دستگاه نصب مي :بال اضافي 
  .گردد
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  :سيستم آبياري قرقره اي ياگان-4-2

اين سيستم بيشتر براي تكميلي و در اراضي ديم استفاده مي شود و تشكيل گرديده از قرقره، شاسي، لوله پلي اتيلن، 
  .ان گان و غيرهآبفش

  :گانوري در مورد استفاده از سيستم يانكات ضر 
  

  استفاده از اين سيستم در موقع سبز كردن محصول باعث كوبيدگي خاك و عدم سبز شدن محصول مي
تا  60عرض پاشش آب در گان . شود و مي بايستي در ابتداي كاشت از سيستم مه پاش استفاده كرد

  .متر است 70
  روش در ارضي رسي و سنگين و يا براي كشت گياهاني كه داراي بذر زير هستند بايد با استفاده از اين

  .دقت كافي انجام گيرد تا بتوان از اين سيستم استفاده نمود
  در مناطق گرم اگر مدت طوالني آب در لوله باشد و سپس دستگاه را روشن نمود ممكن است آب داغي

خساراتي در روي محصول مي گردد، بنابراين بايد بعد از كه روي محصول ريخته مي شود موجب بروز 
  .انجام آبياري آب داخل لوله را تخليه نمود

 
در اين روش لوله پلي اتيلن روي قرقره اي پيچيده شده است كه به تراكتور در مزرعه جابجا مي شود و انتهاي لوله پلي 

  .اتيلن آبفشان ياگان قرار دارد
  

  آبياري قطره اي • 
  .روش بيشترين راندمان آبياري وجود دارد و در اكثر باغات مورد استفاده قرار مي گيرد در اين

  :تجهيزات آبياري قطره اي عبارتند از
 سيستم كنترل مركزي  
 لوله هاي اصلي و فرعي  
 قطره چكان ها  

  
  سيستم كنترل مركزي

  پمپ تامين كننده فشار آب -1

ارد سيكلون است و آب از پهلو وارد دستگاه شده و پس از اولين مخزني كه بعد از پمپ قرار د:سيكلون - 2
چرخش و دوران شن هاي موجود در آب به مخزن پايين سيكلون سقوط مي كند و آب از مجراي خروجي 

  .درصد رسوبات در سيكلون ته نشين مي گردد 80. باالي سيكلون خارج مي شود

دستگاه سه اليه شن روي يك فيلتر يا صفحه مشبك در اين . فيلتر شن بعد از سيلكون قار دارد:فيلتر شن3-
قرار دارد كه آب از باال وارد دستگاه شده و پس از عبور از اليه هاي شن و جدا شدن ذرات معلق و مواد 

براي شستن و تميز كردن شن ها بايد شير فلكه .اضافي آب از مجراي خروجي پايين دستگاه خرج مي شود

www.p
ar

se
th

yle
ne

-k
ish

.c
om



 

 

 4را باز كرد تا جريان آب حالت عكس پيدا كرده و رسوبات از دهانه شماره  4و  2را بست و شيرهاي  3و  1
  .سيستم كار كند را باز نمود تا 3و  1خارج مي شود و در حالت كار بايد شير 

اين فيلتر از دو فيلتر داخل هم تشكيل شده و تصفيه نهايي توسط اين فيلتر انجام مي گيرد و :فيلتر توري4-
  .تبه اين توري ها را تميز كردبايد هفته اي دو مر

اين مخزن بين فيلتر شن و فيلتر توري قرار دارد و كودهاي قابل حل در آب در اين مخزن :مخزن كود5-
  .ريخته و سپس وارد سيستم مي شود

  .كودهاي ميكروو  كلرور پتاس،  سولفات آمونيوم،  نيترات آمونيوم،  اوره:كودهاي قابل حل در آب عبارتند از

قابل توجه اينكه شلينگ ورودي آب به مخزن كود بايد تا نزديكي انتهاي تانك برسد تا كود با آب به خوبي نكته 
طريقه كود دادن به اين نحو است كه كود قابل حل در آب را بايد طبق نظر كارشناس و با توجه به نوع . مخلوط گردد

ببنديم كه اختالف فشار بين دو نقطه ورود و خروج آب گياه در تانك كود ريخت و شير فلكه زير تانك كود را آن قدر 
  .خ نسبت معين وارد آب آبياري مي گردديمتر باشد بنابراين كود  5در داخل تانك حدود 

  :لوله هاي آبياري قطره اي 

  .لوله هاي اصلي كه آب را از ايستگاه پمپاژ به مزرعه مي برد .1
  .گرفته و به لوله هاي فرعي مي رساندلوله هاي نيمه اصلي كه آب را از لوله هاي اصلي  .2
  .لوله هاي فرعي كه قطره چكان ها روي آنها نصب است و در سطح باغات و روي زمين قرار دارند .3

  
  :قطره چكان ها 

  
  .ساختمان قطره چكان ها كه جلو فشار آب اضافي را گرفته و در مقابل سرما و گرما مقاوم مي باشند

تك خروجي و چند خروجي  – روي خط تنظيم شونده –ند مانند قطره چكان در خط قطره چكان ها انواع مختلفي دار
گاهي در آبياري قطره اي به جاي قطره چكان از آبفشان هم استفاده مي . كه بر حسب نياز از آنها استفاده مي شود

  .شود كه انواع مختلفي دارد
  

 كه آب را به صورت مه پخش مي كند: مه پاش.  
 صورت چندين رشته باريك پخش مي كند آب را به: ميكروجت  
 كه آب را به صورت فواره مانند پخش مي كند: بابلر.  

  
  :عواملي كه باعث گرفتگي قطره چكان ها مي شود 

 عوامل فيزيكي مانند شن و ماسه  
 عوامل شيميايي مانند رسوبات سولفات كلسيم و منيزيم  
 عوامل بيولوژيكي مانند باكتري و جلبك  
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  :استفاده از سيستم آبياري قطره اي نكات ضروري در 

 استفاده از صافي در مجراي خروجي آب از استخر يا كانال هاي آبياري  
 سيستم را در پايان فصل آبياري جرم گيري و شستشو داد و آب لوله ها را تخليه نمود.  
 ي اگر در طول فصل از آب شور استفاده شده بهتر است در فصل زمستان خاك را به وسيله آبيار

  .غرقابي شستشو داد
  

  :مراقبت و سرويس هاي الزم از دستگاه هاي آبياري قطره اي
 هفته اي يك مرتبه دريچه پايين مخزن سيلكون را باز كرده و رسوبات :طريقه تميز كردن سيكلون

  .ته نشين شده در اين مخزن را تخليه مي كنيم
 ر فلكه ورود آب در باال و شير طريقه تميز كردن فيلتر شن به اين روش است كه شي:فيلتر شن

ورود آب به مخزن كود يا فيلتر صافي را بسته و سپس شير فلكه ورود آب در جهت عكس جريان 
دقت شود كه هر ساله .قبلي حركت كند و امالح و رسوبات ته نشين شده را به خارج هدايت كند

  .بايستي شن داخل مخزن را تعويض و يا خارج نمود و شستشو داد
 در داخل محفظه فيلتر صافي دو عدد فيلتر توري وجود دارد كه بايد در هر نوبت :صافي فيلتر

  .آبياري بازديد و تميز نمود
  
  :سرويس هاي الزم در شروع فصل آبياري 

 قبل از شروع فصل آبياري كليه فيلتر ها بازديد شود تا در صورت پارگي آنها را تعويض نمود.  
 يا شستشوي آن تعويض شن داخل مخزن فيلتر شن و.  
 سرويس موتور پمپ.  
 دقت شود كه انتهاي لوله و كليه شيرها بسته شود.  
  در صورت پارگي تعميير يا تعويض گردد(بازديد از كليه لوله ها(  

  
  :سرويس ها و مراقبت هاي الزم در حين كار 

  روز يك مرتبه به طور مرتب بازديد و تميز كرد 3فيلترها را بايد حداقل.  
 له هاي آبده را هر ماه بازديد و سعي كنيد حداقل ده دقيقه آب از انتهاي آن خارج شود انتهاي لو

 .تا رسوبات لوله ها شسته شود
  هر دو ماه يك بار شير انتهاي لوله هاي اصلي كه خاك بيرون گذاشته است را باز كنيد و اجازه

ار در لوله ها رسوب ايجاد دهيد حداقل ده دقيقه آب انتهاي لوله ها خارج شود تا در اثر اين ك
  .نشود

  
  :سرويس ها و مراقبت هاي الزم در پايان فصل آبياري 

 كليه شيرهاي ساده و اتوماتيك را باز كنيد.  
 در قسمت كنترل مركزي مهره ها و ماسوره ها را شل كنيد.  

www.p
ar

se
th

yle
ne

-k
ish

.c
om



 

 

 كامل  شيرهاي تخليه تانك كود، فيلتر صافي، فيلتر شن و سيكلون را باز كنيد تا آب آنها به طور
  .تخليه شود

  انتهاي لوله هاي اصلي و آبرسان را باز كنيد تا آب داخل لوله ها و مركز كنترل به خوبي تخليه
  .شود

 در فصل سرد توصيه مي شود اطراف شير فلكه ها و شيرهاي اتوماتيك را با گوني ببنديد.  
  :مزاياي آبياري قطره اي

  صرفه جويي در مصرف آب .1
  كاهش هزينه هاي كاري .2
  ان آبياري در اراضي شيبدار و ناهموارامك .3
  لف هاي هرزعكاهش رويش  .4
  استفاده از منابع آب باد بي كم .5
  افزايش سطح زير كشت .6
  عدم ايجاد فرسايش خاك .7
  افزايش كيفيت و كميت محصول .8
  امكان دادن عناصر غذايي همراه با آب آبياري .9

 كنترل زمان و دور آبياري .10
 
 
 
 

 بازار بزرگ كشاورزي ايران :منبع
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