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      بارانی آبیاری

  مقدمه 

 در آب میدرررت  و آبییاری . باشید  میی  محصول تولید و گیاه استفاده برای خاک در نفوذ جهت زمین روی آب پخش معنی به آبیاری

 متخصصان از بسیاری. رود می شمار به کشاورزی عملیات تررن مشکل از عبارتی به و تررن پیچیده از هم هنوز سادگی عین در مزرعه

  .کنند می قلمداد فن رک را آن برخی و ، علم تا دانند می هنر رک را آبیاری کشاورزی

  بارانی آبیاری مزایای

  .شیب پر زمنیهای در استفاده امکان    •

  .مزرعه نقاط تمام در آبیاری آب رکنواخت توزرع    •

  .گیاهان اطراف محیط کردن لطیف با گیاهان بهتر رشد به کمک    •

  بارانی آبیاری معایب

  .شورد می برگها روی از را کش قارچ و کش آفت سموم    •

  .آبیاری روشهای از نوع ارن در آب رکنواخت توزرع در باد نامطلوب تاثیر    •

  .زراد نسبتا اولیه گذاری سرماره هزرنه    •

  بارانی آبیاری روشهای انواع

 و نمارنید  میی  پخیش  زمین سطح در و آورده در باران ررز قطرات صورت به پاشها آب توسط را آب که است آبیاری روشهای از رکی

: شیوند  میی  تقسییم  دسیته  چهیار  بیه  آبییاری  بال حرکت نوع اساس بر بارانی آبیاری روشهای. شود می تامین گیاه نیاز مورد رطوبت

  .مداوم جابجاری با بارانی آبیاری ، متناوب جابجاری با بارانی آبیاری ، ثابت نیمه بارانی های سیتم ، ثابت بارانی آبیاری های سیستم

  ثابت بارانی آبیاری
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 فصیل  طیول  در آبپاشها و آبیاری بالهای جابجاری به احتیاجی بطوررکه دارد وجود آبپاش و آبیاری بال کافی تعداد به ، روش ارن در

 در بالهیا  ارین  ریا  شیود  گذاشیته  کیار  زمیین  زرر در ثابت صورت به آبیاری بالهای است ممکن ثابت های سیستم در. باشد نمی زراعی

  .شوند جمع رشد فصل انتهای در و شود چیده زمین روی رشد فصل ابتدای

  ثابت نیمه بارانی آبیاری

 کیار  ارین . شیوند  میی  جابجا آبیاری بال برروی آبپاشها فقط آبیاری هر از پس و گیرند می قرار زررزمین آبیاری بالهای ، روش ارن در

  .گیرد می صورت شده نصب آبیاری بالهای روی که خودکاری شیرهای توسط

  متناوب جابجایی با بارانی آبیاری

 اسقرار محل به و شده جابجا آبیاری هر انجام از پس باشند، می ثابت آبیاری بال روی پاشها آب حالیکه در آبیاری بال ، روش ارن در

 انتقیال  روش براسیاس . شود می منتقل بعدی محل به و شده جدا اصلی لوله از آبیاری بال ، آبیاری هر از پس. شوند می منتقل بعدی

  .شوند می تقسیم دسته سه به متناوب جابجاری با بارانی آبیاری های سیستم آبیاری بال

  دست با جابجایی بارانی آبیاری سیستم

 شیده  نصب پاشهای آب همراه به آبیاری هر از پس آبیاری بالهای ولی بوده ثابت آبیاری فصل طول در اصلی های لوله ، روش ارن در

  .شوند می جابجا دست توسط آنها روی

  کوچک ای قطره بارانی آبیاری سیستم

. شیود  میی  نصب اصلی لوله روی معینی فواصل در و شده پیچیده ای قرقره دور به که است هاری لوله شامل آبیاری بال ، روش ارن در

 کشییده  زمیین  انتهیای  بیه  آبییاری  ابتیدای  در آبپاشیها  ارین   اند، شده وصل کوچک ارابه توسط آبپاشها ، ها لوله از رک هر انتهای در

  .است شده باز کامال قرقره زمان ارن در بطوررکه شوند می

  غلتان آبفشان بارانی آبیاری
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 فلیزی  چرخهیای  روی آبیاری بال رک مجموعه که تفاوت ارن با است دست با جابجاری بارانی آبیاری سیستم شبیه سیستم نوع ارن

  .است بنزرنی موتور رک دارای مجموعه ارن کل و شده سوار

  مداوم جابجایی با بارانی آبیاری سیستم

 سیستم دسته سه شامل آبیاری سیستم ارن. است پیوسته و مداوم حرکت رک دارای آبیاری عمل موقع در آبیاری بال روش ارن در

  .است ای قرقره آبفشان و خطی آبفشان ، دوار آبفشان بارانی آبیاری

  دوار آبفشان بارانی آبیاری سیستم

 نقطیه  حیول  و گرفتیه  قرار گیاه از بلندتر ارتفاع در برجکهاری توسط که است فلزی بزرگ سازه رک شامل آبیاری بال ، روش ارن در

 بیه  میزارع  آبیاری ، آبیاری بال دورانی حرکت نوع به توجه با. کند می دوران است اصلی لوله به بال اتصال نقطه همان در که مرکزی

  .گیرد می صورت شکل ای دارره صورت

  خطی آبفشان بارانی آبیاری سیستم

 زمیین  کنیار  در اصلی لوله خط ، روش ارن در که تفاوت ارن با است دوار آبفشان بارانی آبیاری سیستم شبیه ظاهری شکل لحاظ از

  .دارد برگشتی و رفت حرکت آن کنار در آبیاری بال و گرفته قرار

  ای قرقره آبفشان بارانی آبیاری سیستم

 بزرگیی  ارابیه  به درگر طرف از و شده پیچیده بزرگ قرقره رک دور به طرف رک از که است لوله رک شامل آبیاری بال روش ارن در

 لولیه  از آب شیر که جاری و زمین کنار به را ارابه و قرقره معموال ، آبیاری شروع برای. شود می متصل گرفته قرار آن روی آبپاش که

 .دهند می انتقال زمین انتهای به و کشیده تراکتور توسط را ارابه ، آب شیر به قرقره اتصال از پس و کرده منتقل دارد وجود اصلی

 بیه  را ارابه و شود می جمع قرقره دور به شیلنگ ، موتور توسط لوله جرران شدن برقرار با. شود می باز قرقره دور از لوله حالت ارن در

 .گیرد می انجام زمین عرض از کامل نوار رک آبیاری ، قرقره طرف به زمین انتهای از ارابه حرکت با کشد می قرقره طرف
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