ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ

ﻧﺼﺐ و راهاﻧﺪازى ﭘﻤﭗ
ﻫﺪفﻫﺎى رﻓﺘﺎرى :در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ:
۱ــ ﻣﺤﻞ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﻧﺼﺐ ﭘﻤﭗﻫﺎى ﻣﺤﻮر اﻓﻘﻰ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
۲ــ ﻣﺤﻞ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﻧﺼﺐ ﭘﻤﭗﻫﺎى ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮدى را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
۳ــ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﭘﻤﭗﻫﺎى ﺷﻨﺎور را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
۴ــ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﭘﻤﭗﻫﺎى ﮐﻒﮐﺸﻰ و ﻟﺠﻦﮐﺸﻰ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
۵ــ ﺷﺒﮑﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
۶ــ ﭘﻤﭗ ﻣﺤﻮر اﻓﻘﻰ را ﻫﻮاﮔﻴﺮى ﻧﻤﺎﻳﺪ.
۷ــ روشﻫﺎى اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻴﺮو ﺑﻪ ﭘﻤﭗ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.

۱ــ ۵ــ ﻧﺼﺐ ﭘﻤﭗ
۱ــ۱ــ۵ــ ﻧﺼﺐ ﭘﻤﭗﻫﺎى ﻣﺤﻮر اﻓﻘﻰ :ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﻰ ﭘﻤﭗﻫﺎى ﮔﺮﻳﺰ از ﻣﺮﮐﺰ را ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ
ﻧﺰدﻳﮏﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺎﻳﺎب ﻧﺼﺐ ﮐﺮد و ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ از ﻃﻮل ﻟﻮﻟﻪ ﻣﮑﺶ ﮐﺎﺳﺖ .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻰ را از ﻗﺒﻴﻞ
دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺳﺎده و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺗﺮدد در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻓﻀﺎى ﻻزم ،روﺷﻨﺎﻳﻰ ﮐﺎﻓﻰ ،ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻻزم ﺑﺮاى ﺑﺎزﺑﻴﻨﻰ ،ﻧﮕﻬﺪارى
و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﭘﻤﭗ ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻰ ﻗﺮار داد .اﻳﻦ ﭘﻤﭗﻫﺎ را ﻣﻰﺗﻮان ﺑﻪ روشﻫﺎى زﻳﺮ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮد:
اﻟﻒ( ﺳﻄﺤﻰ :در اﻳﻦ روش ﭘﻤﭗ و ﻣﻮﺗﻮر )اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر( در ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﻧﺼﺐ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و اﻳﻦ
در ﺻﻮرﺗﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﻔﺎع ﻣﮑﺶ از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻋﻤﻖ ﻣﺠﺎز )ﺟﺪول ۱ــ  (۵ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ۱ــ ۵
ﻣﻰﺗﻮان ﭘﻤﭗ و ﻣﻮﺗﻮر را روى ﻳﮏ ﭘﺎﻳﻪ ﻓﻠﺰى ﻳﺎ ﭼﻮﺑﻰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺴﺖ و ﭘﻤﭙﺎژ ﮐﺮد.

٦٧

ﺷﮑﻞ ١ــ  ٥ــ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ

ﺟﺪول ١ــ  ٥ــ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻋﻤﻖ ﻣﮑﺶ ﺑﺮ ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ
ارﺗﻔﺎع ﻣﺤﻞ
ردﻳﻒ
ﻧﺼﺐ ﭘﻤﭗ
از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﺮ

٦٨

ﻋﻤﻖ ﻣﮑﺶ ﻣﺎﮐﺰﻳﻤﻢ
۴۰°C ۳۴°C ۲۷/۵°C ۲۱°C ۱۵°C

١
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۶

۹۱۵

۶/۳۰ ۶/۴۰

۶/۲۵

۶/۰۵ ۶/۱۵

۷
۸
۹
۱۰

۱۲۲۰
۱۵۲۵
۱۸۳۰
۲۱۳۵

۶/۱۰
۵/۸۵
۵/۶۰
۵/۴۰

۶/۰۰
۵/۸۰
۵/۵۵
۵/۳۳

۵/۸۰
۵/۵۵
۵/۳۵
۵/۱۰

۶/۱۲
۵/۹۰
۵/۶۷
۵/۴۵

۵/۹۰
۵/۷۰
۵/۴۵
۵/۲۳

ب( ﻧﺼﺐ در ﭼﺎﻫﮏ ﻣﺠﺎور :در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ ارﺗﻔﺎع ﻣﮑﺶ از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻋﻤﻖ ﻣﺠﺎز ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻰﺗﻮان ﭘﻤﭗ را در ﭼﺎﻫﮏ ﺧﺸﮑﻰ در ﮐﻨﺎر ﭼﺎه اﺻﻠﻰ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮد .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ
ارﺗﻔﺎع ﻣﮑﺶ ،دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﭘﻤﭗ و ﺷﻴﺮآﻻت ﻣﺮﺑﻮط ،ﺑﺮاى ﺑﺎزرﺳﻰ و ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﮔﻴﺮد
)ﺷﮑﻞ ۲ــ .(۵

ﭼﺎﻫﮏ

ﭼﺎه

ﺷﮑﻞ ٢ــ  ٥ــ ﻧﺼﺐ ﭘﻤﭗ ﻣﺤﻮر اﻓﻘﯽ در ﭼﺎﻫﮏ ﻣﺠﺎور

ج( ﻧﺼﺐ ﮐﻤﺮﭼﺎﻫﻰ :ﮐﺎﻫﺶ ارﺗﻔﺎع ﻣﮑﺶ ﺑﺎ آوﻳﺰان ﮐﺮدن ﭘﻤﭗ ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪﻫﺎى ﻃﻮل ﭼﺎه ﻧﻴﺰ اﻣﮑﺎنﭘﺬﻳﺮ
اﺳﺖ .ﺑﺮاى ﻧﮕﻬﺪارى ﭘﻤﭗ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آن را ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ ﺗﮑﻴﻪﮔﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﭼﺎه ﻣﻬﺎر ﻧﻤﻮد .اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻧﺼﺐ
ﺑﻪ ﮐﻤﺮ ﭼﺎﻫﻰ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .در اﻳﻦ روش ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻄﺢ آب در ﭼﺎه ﻃﻰ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻰﺗﻮان ارﺗﻔﺎع
ﻣﮑﺶ را ﺑﺎ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺮدن ﭘﻤﭗ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﻮد.
۲ــ۱ــ  ۵ــ ﻧﺼﺐ ﭘﻤﭗﻫﺎى ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮدى :ﺑﺮاى ﭘﻤﭙﺎژ آب از ﭼﺎهﻫﺎى ﺳﻄﺤﻰ ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻴﻖ
و ﻋﻤﻴﻖ و ﻧﻴﺰ اﻧﺘﻘﺎل دﺑﻰ زﻳﺎد آب از ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎى آب ﺑﻪ ﻧﻬﺮﻫﺎى اﺻﻠﻰ آﺑﻴﺎرى و ﻳﺎ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻰ ﻓﺎﺿﻼب از
ﭘﻤﭗﻫﺎى ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮدى اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﮐﻪ روش ﻧﺼﺐ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ:
اﻟﻒ ــ ﭘﻤﭗﻫﺎى داﺧﻞ ﭼﺎﻫﻰ :اﻳﻦ ﭘﻤﭗﻫﺎ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ:
٦٩

۱ــ ﭘﻤﭗﻫﺎى ﺷﺎﻓﺖ و ﻏﻼﻓﻰ) :ﺷﮑﻞ ۳ــ (۵اﻳﻦ ﭘﻤﭗ در ﭼﺎه ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ از ﺳﻄﺢ اﻳﺴﺘﺎﺑﻰ ﻧﺼﺐ ﻣﻰﮔﺮدد
و ﻣﺤﻮر ﭘﻤﭗ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﮏ ﺷﺎﻓﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﻰ ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪهاى ﮐﻪ ﺳﺮ ﭼﺎه ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ورودى ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺤﺮک وﺻﻞ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ )ﺷﮑﻞ ۴ــ .(۵
اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر

ﻫﻮاﮐﺶ
ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ
ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺪار
ﺳﻄﺢ اﻳﺴﺘﺎﻳﯽ
ﻏﻼف
ﺷﺎﻓﺖ ﭘﻤﭗ
ﻃﺒﻘﺎت ﭘﻤﭗ

ﺷﮑﻞ ۴ــ ۵ــ ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻴﺎل در ﭘﻤﭗ ﺷﺎﻓﺖ و ﻏﻼﻓﻰ
ﺷﮑﻞ ۳ــ ۵ــ ﭘﻤﭗ ﺷﺎﻓﺖ و ﻏﻼﻓﻰ

۲ــ ﭘﻤﭗﻫﺎى ﺷﻨﺎور :اﻳﻦ ﭘﻤﭗ از اﺗﺼﺎل ﻳﮏ اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﭘﻤﭗ ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ از ﺳﻄﺢ اﻳﺴﺘﺎﺑﻰ داﺧﻞ ﭼﺎه ﻧﺼﺐ ﻣﻰﮔﺮدد )ﺷﮑﻞ  ۵ــ  (۵و ﺑﺮق از ﻃﺮﻳﻖ ﮐﺎﺑﻠﻰ ﺑﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﭘﻤﭗ را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﻰآورد )ﺷﮑﻞ  ۶ــ .(۵

ﺷﮑﻞ ۵ــ ۵ــ ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺼﺐ ﭘﻤﭗ ﺷﻨﺎور

٧٠

ﻫﻮاﮐﺶ
ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ

ﺳﻄﺢ اﻳﺴﺘﺎﻳﯽ
ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺪار
ﻟﻮﻟﻪ
ﺑﺮق ﮐﺎﺑﻞ
اﻟﮑﺘﺮوﭘﻤﭗ

ﺷﮑﻞ ۶ــ ۵ــ ﭘﻤﭗ ﺷﻨﺎور

ب ــ ﭘﻤﭗﻫﺎى ﻣﻠﺨﻰ :اﻳﻦ ﭘﻤﭗ داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪاى
ﮐﻪ در ﻣﺨﺰن آب ﻗﺮار دارد ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و آب را ﺑﺎ دﺑﻰ
زﻳﺎد ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﮐﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻰدﻫﺪ )ﺷﮑﻞ ۷ــ.(۵
ﺷﮑﻞ  ۷ــ ۵ــ ﻧﺼﺐ ﭘﻤﭗ ﻣﻠﺨﻰ در ﮐﺎﻧﺎل

ج ــ ﭘﻤﭗﻫﺎى ﮐﻒﮐﺶ و ﻟﺠﻦ ﮐﺶ :اﻳﻦ ﭘﻤﭗﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺳﻴﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﮔﻮدالﻫﺎ )ﺷﮑﻞ
۹ــ (۵و ﻳﺎ ﻣﺨﺎزن آب ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﭘﻤﭗﻫﺎى ﮐﻒﮐﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻤﭗ درون
ﭼﺎﻫﻰ )ﺷﮑﻞ  ۸ــ (۵ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﻤﭗﻫﺎى دﻳﮕﺮ درون ﭼﺎﻫﻰ داﺧﻞ ﭼﺎه
ﻧﺼﺐ ﻣﻰﮔﺮدد.
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ آب و ﺧﺎک ،ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ درﺳﺘﯽ ﺑﺮای دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺧﺮوﺟﯽ از
ﭘﻤﭗ ﻫﺎی ﮐﻒ ﮐﺶ )ﻣﻮاد ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﯽ ،ﭘﺎرﭼﻪ ای و …( اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻳﺎ در
ﺟﺎ ﻫﺎی وﻳﮋه ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﺷﺪه دﻓﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ از آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺷﻮد.
٧١

ﺷﮑﻞ  ۸ــ  ۵ــ ﻧﺼﺐ ﭘﻤﭗ ﮐﻒﮐﺶ در ﭼﺎﻫﮏ

ﺷﮑﻞ ۹ــ  ۵ــ ﻧﺼﺐ ﭘﻤﭗ ﮐﻒ ﮐﺶ در ﭼﺎﻟﻪ

☐ﮐﺎر ﮐﺎرﮔﺎﻫﻰ:ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺮﺑﻰ از ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻧﺼﺐ ﭘﻤﭗﻫﺎى ﺑﺎ ﻣﺤﻮر اﻓﻘﻰ و ﻋﻤﻮدى ﺑﺎزدﻳﺪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

۲ــ۵ــ راهاﻧﺪازى ﭘﻤﭗ
ﺑﻌﺪ از ﻧﺼﺐ ﭘﻤﭗ ﺑﺮاى راهاﻧﺪازى آن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
۱ــ۲ــ۵ــ ﺷﺒﮑﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ
ــ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﭘﻤﭗ :ﭘﻤﭗ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دو ﺳﺮى ﻟﻮﻟﻪ ،اﻣﮑﺎن اﺗﺼﺎل ﻣﻨﺒﻊ آب را ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰﺳﺎزد.
ــ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﮑﺶ :ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﻰ از ﭘﻤﭗﻫﺎى ﮔﺮﻳﺰ از ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ از ﺳﻄﺢ اﻳﺴﺘﺎﻳﯽ آب و ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﭘﻤﭗ ﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت آب ﺑﺎﻳﺪ ﻣﮑﻴﺪه ﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﻳﮏ
ﻟﻮﻟﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﭘﻤﭗ ﺑﺮﺳﺪ .ﻗﺴﻤﺖ ﻣﮑﺶ ﭘﻤﭗ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﻰ ﭼﻮن ﺻﺎﻓﻰ ،ﺷﻴﺮ ﻳﮏﻃﺮﻓﻪ ،ﮐﻮﭘﻠﻴﻨﮓﻫﺎى
ﻣﺨﺼﻮص و ﻟﻮﻟﻪ و ﭘﻤﭗ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻫﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ۱۰ــ ۵ﻧﺼﺐ ﻣﻰﮔﺮدد.
ــ ﻟﻮﻟﻪ راﻧﺶ :اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻮﻟﻪ و اﺗﺼﺎﻻﺗﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻤﭗ را ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ اﺻﻠﻰ وﺻﻞ ﻣﻰﮐﻨﺪ.
در ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺮوﺟﻰ ﭘﻤﭗ ﺷﻴﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺼﺐ ﻣﻰﺷﻮد .ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻳﻦ ﺷﻴﺮ ﻣﻰﺗﻮان دﺑﻰ و ﻓﺸﺎر ﻟﻮﻟﻪ اﺻﻠﻰ را
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد .ﺷﻴﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺒﻞ از روﺷﻦ ﺷﺪن ﭘﻤﭗ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﻰ ﮐﻪ ﻣﻰﺗﻮان ﭘﻤﭗ را ﻫﻮاﮔﻴﺮى
ﮐﺮد .ﭘﺲ از روﺷﻦ ﺷﺪن ﭘﻤﭗ ،ﺷﻴﺮ اﻧﺘﻘﺎل را ﺑﻪ آراﻣﻰ ﺑﺎز ﻣﻰﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ آب ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﺑﺪ .ﻗﺒﻞ از ﺷﻴﺮ اﻧﺘﻘﺎل،
ﻳﮏ ﺷﻴﺮ ﻳﮏﻃﺮﻓﻪ ﻧﺼﺐ ﻣﻰﺷﻮد.
٧٢

ﭘﻤﭗ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻫﻮا )آﺑﮕﻴﺮی(

ﺷﮑﻞ ۱۰ــ  ۵ــ اﺟﺰاى ﻣﮑﺶ ﭘﻤﭗ

ﺑﺎ ﻧﺼﺐ اﻳﻦ ﺷﻴﺮ آب ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﺎرج از ﭘﻤﭗ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ .اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﻴﺮى وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﻗﻌﻰ ﮐﻪ ﭘﻤﭗ ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ آب از ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻮﻟﻪ اﺻﻠﻰ ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﻤﭗ ﺑﺮﻣﻰﮔﺮدد و ﺑﺎﻋﺚ ﭼﺮﺧﺶ
ﻣﻌﮑﻮس ﭘﻤﭗ و اﻳﺠﺎد ﻓﺸﺎر در ﭘﻤﭗ و ﻣﻮﺗﻮر ﻣﻰﺷﻮد .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﭘﻤﭗ و ﻣﻮﺗﻮر ﺧﺴﺎرت وارد ﻣﻰﺷﻮد.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺮ روى ﻟﻮﻟﻪ و در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﭘﻤﭗ و ﺷﻴﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﮏ ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﻧﺼﺐ ﻣﻰﮔﺮدد .ﻣﻮﻗﻊ روﺷﻦﮐﺮدن
ﭘﻤﭗ ،ﻣﻮﺗﻮرﺑﺎن ﺑﺎ ﻧﮕﺎهﮐﺮدن ﺑﻪ درﺟﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﻤﭗ ﻫﻮاﮔﻴﺮى ﺷﺪه اﺳﺖ ﻳﺎ
ﺧﻴﺮ و اﻳﻦ ﮐﻪ آﻳﺎ ﭘﻤﭗ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ؟ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎزﮐﺮدن ﺷﻴﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻰﺗﻮان از درﺟﻪ
ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﺑﺮاى ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎر در ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻴﺎرى اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .در ﭘﻤﭗﻫﺎى ﻣﺘﺤﺮک ﺷﻴﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺷﻴﺮ ﻳﮏﻃﺮﻓﻪ ﻧﻴﺰ ﻋﻤﻞ ﻣﻰﮐﻨﺪ )ﺷﮑﻞ ۱۱ــ .(۵

ب

اﻟﻒ
ﺷﮑﻞ ۱۱ــ۵

٧٣

۲ــ۲ــ۵ــ ﻫﻮاﮔﻴﺮى :ﻫﻮاﮔﻴﺮى ﭘﻤﭗ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﭘﺮﮐﺮدن ﭘﻤﭗ و ﻟﻮﻟﻪ ﻣﮑﺶ از آب و ﺗﺨﻠﻴﻪ
ﻟﻮﻟﻪ ﻣﮑﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻫﻮاى ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻗﺒﻞ از راه اﻧﺪازى .ﻫﻮاﮔﻴﺮى ﭘﻤﭗﻫﺎى ﮔﺮﻳﺰ از ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻪ داراى ٔ
ﺑﻪ ﻳﮑﻰ از ﻃﺮق زﻳﺮ ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد.
ــ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﮏ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻰ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﮑﺶ )ﻳﺎ ﭘﻤﭗ( ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮐﺮدن آن آب ﺑﻪ ﭘﻤﭗ و ﻟﻮﻟﻪ
ﻣﮑﺶ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ )ﺷﮑﻞ ۱۲ــ .(۵در اﻳﻦ روش ﺷﻴﺮ ﻳﮏﻃﺮﻓﻪ ﭘﺎﻳﺎب از ﺑﺮﮔﺸﺖ آب ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺎﻳﺎب
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻣﻰﮐﻨﺪ.
ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ آب ﺑﻴﺮوﻧﯽ

ﺷﻴﺮ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻫﻮا

U

ﺷﻴﺮ ﻳﮏ ﻃﺮﻓﻪ
ﺷﻴﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ

ﺷﻴﺮ ﭘﺎﻳﺎب

ﺷﮑﻞ ۱۲ــ  ۵ــ ﻫﻮاﮔﻴﺮى ﭘﻤﭗ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﮏ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻰ

ــ ﺑﺎ واردﮐﺮدن آب ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻄﻞ و ﺑﺎ دﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﻗﻴﻒ ﻣﺨﺼﻮص روى ﭘﻤﭗ.
ــ ﻣﮑﺶ ﻫﻮاى داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﮑﺶ و ﭘﻤﭗ ﺑﺎ ﻳﮏ ﭘﻤﭗ ﺧﻼ ٔ.
ــ ﻧﺼﺐ ﻳﮏ ﺗﺎﻧﮏ ﻫﻮاﮔﻴﺮى ﻗﺒﻞ از ﭘﻤﭗ ،در اﻳﻦ روش وﻗﺘﻰ ﭘﻤﭗ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد اﺑﺘﺪا آب
داﺧﻞ ﺗﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﭘﻤﭗ ﮐﺸﻴﺪه و در آن اﻳﺠﺎد ﺧﻼ ٔ ﻣﻰﺷﻮد .اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﮑﺶ آب ﺑﻪ داﺧﻞ ﺗﺎﻧﮏ از
ﭼﺎه ﻣﻰﮔﺮدد )ﺷﮑﻞ ۱۳ــ .(۵ﮔﻔﺘﻨﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻮل ﻟﻮﻟﻪ ﻣﮑﺶ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺠﻢ
ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺎﻳﻊ و اﻧﺘﻬﺎى آن ﺣﺪاﻗﻞ  ۳ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺠﻢ
ﺗﺎﻧﮏ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮرى در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ٔ
ﻟﻮﻟﻪ ﻣﮑﺶ ﺑﺎﺷﺪ.
٧٤

ﻟﻮﻟﻪ راﻧﺶ

ﺗﺎﻧﮏ
ﻫﻮاﮔﻴﺮی

ﻟﻮﻟﻪ ﻣﮑﺶ

ﭘﻤﭗ

ﭼﺎه

ﺷﮑﻞ ۱۳ــ  ۵ــ ﻫﻮاﮔﻴﺮى ﭘﻤﭗ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺎﻧﮏ ﻫﻮاﮔﻴﺮى

ــ ﻳﮏ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﻮاﮔﻴﺮ ﺧﻮدﮐﺎر در ﺷﮑﻞ ۱۴ــ ۵ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻴﭻ ﻧﻴﺎزى ﺑﻪ
ﺷﻴﺮ ﭘﺎﻳﺎب ﻧﺪارد .ﻫﻮاى داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﮑﺶ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻤﭗ و ﻗﻄﻊﮐﻨﻨﺪه ﺧﻼ ٔ ﻣﻰﮔﺬرد و در ﻧﻬﺎﻳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ
ﺷﻴﺮ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺧﺎرج ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﻰﺷﻮد.
در ﭘﻤﭗﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ از ﺳﻄﺢ آزاد آب ﭘﺎﻳﺎب ﻧﺼﺐ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻫﻮاﮔﻴﺮى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺻﻮرت
ﻣﻰﮔﻴﺮد .ﺑﺎ راه اﻧﺪازی درﺳﺖ و ﻫﻮاﮔﻴﺮی ﺻﺤﻴﺢ ﭘﻤﭗ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﭘﻤﭗ ﺑﻄﻮر ﺑﻬﻨﻴﻪ )ﺑﺎ ﺑﺎزده ﺑﺎﻻ( اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﻮد و از ﻣﺼﺮف ﺑﯽ ﻣﻮرد اﻧﺮژی ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﮐﺮد.
ﮐﻠﻴﺪ
ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪه

ﺷﻴﺮ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻫﻮا
ﺗﺨﻠﻴﻪ

ﺷﻴﺮ ﻫﻮاﮔﻴﺮی
ﮐﻠﻴﺪ

ﭘﻤﭗ ﻫﻮاﮔﻴﺮی

ﺷﻴﺮ ﻳﮏ ﻃﺮﻓﻪ
ﮐﻠﻴﺪ ﭘﻤﭗ

ﺷﮑﻞ ۱۴ــ ۵ــ ﻫﻮاﮔﻴﺮى ﺧﻮدﮐﺎر ﭘﻤﭗ

☐)ﮐﺎر ﮐﺎرﮔﺎﻫﻰ :ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺮﺑﻰ ﻳﮏ ﭘﻤﭗ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺑﺎ ﻣﺤﻮر اﻓﻘﻰ را ﻫﻮاﮔﻴﺮى ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ(.
٧٥

۳ــ۲ــ۵ــ ﺗﺄﻣﻴﻦ و اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻴﺮو ﺑﻪ ﭘﻤﭗﻫﺎ :ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوى ﭘﻤﭗﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎى اﺣﺘﺮاﻗﻰ
و ﻳﺎ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻰ ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد .ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه و ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﺎت ﭘﻤﭗﻫﺎ ﻣﻰﺗﻮان از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻗﺪرتﻫﺎى
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .ﺷﮑﻞ ۱۵ــ ۵ﭘﻤﭙﻰ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻳﮏ ﻣﻮﺗﻮر اﺣﺘﺮاﻗﻰ از ﻧﻮع دﻳﺰل ﺑﻪ
ﮐﺎر ﻣﻰاﻓﺘﺪ.
ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﺣﺘﺮاﻗﯽ ﺑﺮای راهاﻧﺪازی ﭘﻤﭗ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﺮوﻳﺲ و ﻧﮕﻬﺪاری و
راه اﻧﺪازی ﭘﻤﭗ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﺎ آﻟﻮده ﮐﺮدن ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازد.

اﻟﻒ

ب
ﺷﮑﻞ ۱۵ــ ۵ــ ﭘﻤﭗ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر اﺣﺘﺮاﻗﻰ

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎى ﻣﻮﺗﻮر اﺣﺘﺮاﻗﻰ از ﻳﮏ ﻣﻮﺗﻮر اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻰ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد )ﺷﮑﻞ ۱۶ــ .(۵
در ﺷﮑﻞ ۱۷ــ  ۵ﭘﻤﭗ و ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﻴﻞﮔﺎردان ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﻬﺖ و ﻣﻴﺰان
دوران ﭘﻤﭗ و ﻣﻮﺗﻮر ﻳﮑﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻞ ﮔﺎردان ﺑﺎﻋﺚ
آﺳﺎن ﺷﺪن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺤﻮرى ﻣﻰﮔﺮدد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮﻳﺪن ﺷﺎﻓﺖ
را در اﺛﺮ ﺧﻄﺎى ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ .در ﻣﻮرد ﭘﻤﭗﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ در
ﭼﺎهﻫﺎى ﻋﻤﻴﻖ ﻧﺼﺐ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻴﺮو از ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﭘﻤﭗ ﺗﻮﺳﻂ
ﺷﺎﻓﺖ )ﻣﺤﻮر( ﺑﻠﻨﺪ ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد .اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺤﻮر از ﻣﻴﻠﻪﻫﺎى
ﻓﻮﻻدی ﺳﻪ ﻣﺘﺮى ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻮشﻫﺎى ﻓﻮﻻدى ﺑﻪ ﻫﻢ
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ﺷﮑﻞ ۱۶ــ ۵ــ ﭘﻤﭗ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺤﻮرى ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﻮﺗﻮر اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻰ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﻰآﻳﺪ.

ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در داﺧﻞ ﭘﻮﺷﺸﻰ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻏﻼف
ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻏﻼف ﭘﺮ از روﻏﻦ ﺑﻮده ﺗﺎ ﮔﺮدش
ﻣﺤﻮر ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد .ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی
از آﻟﻮدﮔﯽ ﺧﺎک ﺑﺎ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻧﻔﺘﯽ در ﻫﻨﮕﺎم
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻘﺪار روﻏﻦ ﺑﺮای ﭘﻤﭗﻫﺎی ﺷﺎﻓﺖ و
ﻏﻼﻓﯽ دﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ روﻏﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎد وارد
آب ﻧﮕﺮدد .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﯽ ﺧﺎک و ﺣﺘﯽ
ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻫﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻤﭗﻫﺎى دﻳﮕﺮى ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً
و ﺑﺪون واﺳﻄﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﻣﺘﺼﻞ
ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ ﻣﻰﺗﻮان اﻟﮑﺘﺮوﭘﻤﭗﻫﺎى ﺷﻨﺎور را
ﻧﺎم ﺑﺮد .در اﻳﻦ ﻧﻮع اﺗﺼﺎل ،ﭘﻤﭗ ﺗﻮرﺑﻴﻨﻰ ﭼﻨﺪ
ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً روى ﻳﮏ ﻣﻮﺗﻮر اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻰ ﺑﻪ
ﻗﻄﺮ ﮐﻢﺳﻮار ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﮏ ﭘﺎرﭼﻪ در
زﻳﺮ آب و ﺗﻪ ﭼﺎه ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ.

ﭘﻤﭗ ﻫﻔﺖ ﻃﺒﻘﻪ

ﻣﻮﺗﻮر اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ

ب

اﻟﻒ
ﺷﮑﻞ ۱۷ــ۵

اﻟﻒ :ﻣﻮﺗﻮر اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻤﭗﻫﺎى ﺷﻨﺎور
ب :ﻣﻮﺗﻮر اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻤﭗ ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه
و ﺗﺸﮑﻴﻞ اﻟﮑﺘﺮو ﭘﻤﭗ ﺷﻨﺎور دادهاﻧﺪ.
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ﺷﮑﻞ ۱۸ــ ۵ﻧﻤﺎى ﻧﺼﺐ ﻳﮏ اﻟﮑﺘﺮوﭘﻤﭗ ﺷﻨﺎور را در ﭼﺎه ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ.
ﺑﺮاى ﻧﺼﺐ اﻳﻦ ﭘﻤﭗﻫﺎ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﻃﺮح ﺷﺪه در ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ راﻫﻨﻤﺎى ﻧﺼﺐ و ﻧﮕﻬﺪارى ﭘﻤﭗ ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ دﻗﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ در ﻣﻮﻗﻊ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻴﺮو ،ﺳﺮﻋﺖ و ﻳﺎ ﺟﻬﺖ دوران را ﻋﻮض ﮐﻨﻴﻢ از واﺳﻄﻪ
اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻴﺮو اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﮐﻨﻴﻢ .از اﻧﻮاع واﺳﻄﻪﻫﺎى اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻴﺮو ﻣﻰﺗﻮان ﺗﺴﻤﻪ و ﭘﻮﻟﻰ و ﻳﺎ ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه را ﻧﺎم
ﺑﺮد .ﺷﮑﻞ ۱۹ــ ۵اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻴﺮو ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺴﻤﻪ و ﭘﻮﻟﻰ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ.

ﺷﮑﻞ ۱۸ــ ٥

ﺷﮑﻞ ۱۹ــ  ۵ــ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻴﺮو ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺴﻤﻪ و ﭘﻮﻟﻰ

اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺳﻄﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻴﺮو ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ .در ﻣﻮرد ﭼﺎه ﻫﺎى ﻋﻤﻴﻖ
ﮐﻪ از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎى ﺳﺮﭼﺎﻫﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﮔﺮدد ،ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﭼﺮﺧﺶ اﻓﻘﻰ ﻣﺤﻮر ﻣﻮﺗﻮر را ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ
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ﻋﻤﻮدى ﻣﺤﻮر ﭘﻤﭗ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﻨﺪ .ﺷﮑﻞ ۲۰ــ ۵ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه را ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ .ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪهﻫﺎ ،داراى
اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎى ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ از اﻧﻮاع ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪهﻫﺎ ﻣﻰﺗﻮان ﺟﻌﺒﻪدﻧﺪهﻫﺎى ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ
 ۳:۴ ، ۳:۲ ،۱:۱و  ۵:۶را ﻧﺎم ﺑﺮد .ﺑﺮاى ﻣﺜﺎل در ﻣﻮرد ﺿﺮﻳﺐ  ۵:۶ﺑﻪ ازاى ﻫﺮ  ۵دور ﭼﺮﺧﺶ ﻣﺤﻮر
ﻣﻮﺗﻮر ،ﻣﺤﻮر ﭘﻤﭗ  ۶دور ﻣﻰ زﻧﺪ.
ﭘﻤﭗﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺮوﻳﺲ ﺷﻮﻧﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﺷﻤﺮده ﺷﻮد ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻟﯽ در
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﻤﭗ ﻫﺎ از آن آﮔﺎﻫﯽ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮای رﻓﻊ ﻋﻴﺐ اﻗﺪام ﺷﻮد ﺗﺎ درﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ.

اﻟﻒ

ب ــ اﺗﺼﺎل ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﭘﻤﭗ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه
ﺷﮑﻞ ۲۰ــ ۵ــ ﮐﺎرﺑﺮد ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه ﺑﺮای ﺗﻐﻴﻴﺮ دور و ﺟﻬﺖ آن

"ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﯽ
۱ــ روشﻫﺎى ﻧﺼﺐ ﭘﻤﭗﻫﺎى ﻣﺤﻮر اﻓﻘﻰ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
۲ــ ﻫﻮاﮔﻴﺮى ﭘﻤﭗ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
۳ــ ﭘﻤﭗﻫﺎى ﺷﻨﺎور را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
۴ــ از ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه در ﺳﺮ ﭼﺎه در ﭘﻤﭗﻫﺎى ………… اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد.
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ﺑﺨﺶ ۲
ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎی آﺑﻴﺎری

٨٠

ﮐﻠﻴﺎت
ّ
از ﻣﺠﻤﻮع ﻳﮏ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻫﮑﺘﺎر زﻣﻴﻦ زﻳﺮﮐﺸﺖ در دﻧﻴﺎ ﺗﻨﻬﺎ دوﻳﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﮑﺘﺎر آن آﺑﻴﺎری ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ،ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﺪار زﻣﻴﻦ ﺣﺪود  ٪۴۰ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی دﻧﻴﺎ را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی اﻳﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ آﺑﻴﺎری ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﻮﻧﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ
ﻣﺴﺄﻟﻪ آب و آﺑﻴﺎری در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻢﺑﺎران و ﮐﻢآﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﻳﺮان ،ﻫﻤﻮاره ﻣﺸﮑﻞآﻓﺮﻳﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮐﺎرﺑﺮد روشﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ آﺑﻴﺎری و ﻣﺼﺮف ﺑﻬﻴﻨﻪ آب در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ دارای اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ ،ﻟﺬا
اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﺧﺎص آﺑﻴﺎری اﻣﺮی اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
روشﻫﺎی آﺑﻴﺎری ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺛﻘﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﮐﺎرآﻳﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻴﺶ
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.اﻣﺎ در آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﮐﻪ آب در ﺷﺒﮑﻪای از
از اﻧﺪازه آب و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎﻻ ،اﻗﺘﺼﺎدی
ّ
ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺟﺮﻳﺎن دارد ،اﻣﮑﺎن ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﻠﻔﺎﺗﯽ ﺑﺮای آب وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﮐﺎرآﻳﯽ آﺑﻴﺎری،
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻨﻴﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد و ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻤﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﻌﺮﻳﻒ آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر :ﺳﻴﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ در آن آب در ﺷﺒﮑﻪای از ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ
در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً در اﺧﺘﻴﺎر ﮔﻴﺎه ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد »آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر«ﻧﺎﻣﻴﺪه
ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻧﻮاع روشﻫﺎی آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر :آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ آب در اﺧﺘﻴﺎر
ﮔﻴﺎه ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ،روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ
از:
اﻟﻒ( آﺑﻴﺎری ﻗﻄﺮهای :۱در اﻳﻦ روش ﺗﺄﻣﻴﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎک ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻪ از ﮔﺴﻴﻠﻨﺪهﻫﺎی
ﻧﺼﺐ ﺷﺪه روی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آﺑﺪه ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﯽ ﺑﺮ زﻳﺮ و ﻳﺎ ﺳﻄﺢ ﺧﺎک ﭼﮑﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ب( آﺑﻴﺎری ﺑﺎراﻧﯽ :۲در اﻳﻦ روش آب ﺑﻪﺻﻮرت ﻗﻄﺮات رﻳﺰ ﺑﺎران ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﮔﻴﺎه ﺑﺎرﻳﺪه و
در اﺧﺘﻴﺎر آن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد.
ج( آﺑﻴﺎری زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽ ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی روزﻧﻪدار :۳در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ آب از ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی روزﻧﻪداری ﮐﻪ
در ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎه ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد ﺑﻪ ﺧﺎک ﺗﺮاوش ﮐﺮده و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮﻃﻮب ﺷﺪن آن ﻣﯽﺷﻮد.

 Trickle irrigationــ١
 Sprinkler irrigationــ٢
 Subirrigation with porous pipeــ٣
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ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ

آﺑﻴﺎری ﻗﻄﺮه ای
ﻫﺪفﻫﺎى رﻓﺘﺎرى :در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ:
۱ــ آﺑﻴﺎری ﻗﻄﺮه ای را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﺪ.
۲ــ اﻧﻮاع ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی آﺑﻴﺎری ﻗﻄﺮه ای را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
۳ــ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی آﺑﻴﺎری ﻗﻄﺮه ای را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
۴ــ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در آﺑﻴﺎری ﻗﻄﺮه ای را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.
۵ــ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻴﺎری ﻗﻄﺮه ای را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
۶ــ اﺟﺰای ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻴﺎری ﻗﻄﺮه ای را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
۷ــ اﻧﻮاع ﮔﺴﻴﻠﻨﺪه ﻫﺎ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
 ٨ــ ﻧﺤﻮه اﺗﺼﺎل ﮔﺴﻴﻠﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ٔ
٩ــ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﮔﺴﻴﻠﻨﺪه ﻫﺎ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
١٠ــ ﺷﺒﮑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ آب را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
١١ــ ﻧﺤﻮه اﺗﺼﺎل ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
۱۲ــ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻳﺴﺘﮕﺎه ﮐﻨﺘﺮل را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
١٣ــ ﺷﺒﮑﻪ آﺑﻴﺎری ﻗﻄﺮه ای را راه اﻧﺪازی ﮐﻨﺪ.
١٤ــ ﻗﻄﺮه ﭼﮑﺎن ﻫﺎ را ﺗﻤﻴﺰ و ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮐﻨﺪ.
١٥ــ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻴﺎری ﻗﻄﺮه ای را ﺳﺮوﻳﺲ ﮐﻨﺪ.
ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻴﺎری ﻗﻄﺮه ای ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺷﺒﮑﻪ وﺳﻴﻌﯽ از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺎرﻳﮏ ﮐﻪ آب ﺗﺼﻔﻴﻪ
ﺷﺪه را ﺑﻪ ِ
ﺧﺎک ﻧﺰدﻳﮏ ﮔﻴﺎه ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻃﯽ آن ،آب ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﮐﻢ از ﻃﺮﻳﻖ روزﻧﻪ ﻳﺎ وﺳﻴﻠﻪ ای ﺑﻪ

٨٢

ﻧﺎم ﮔﺴﻴﻠﻨﺪه ۱از ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺎرج و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﺮاﺗﯽ در ﭘﺎی ﺑﻮﺗﻪ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .آﺑﻴﺎری ﻗﻄﺮه ای ﺗﺠﺎرﺗﯽ
از اواﺳﻂ دﻫﻪ  ۱۹۶۰و ﺑﻌﺪ از ﭘﻴﺪاﻳﺶ و وﻓﻮر ﺷﻴﻠﻨﮓ ﻫﺎ و ﺿﻤﺎﻳﻢ ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﯽ ارزان ﻗﻴﻤﺖ آﻏﺎز ﺷﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﻴﺎری ﻗﻄﺮه ای ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزده ﺑﺎﻻی آن )ﺣﺪود  (٪۸۵ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدی ﻣﺼﺮف آب را در
ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﮐﺸﺖ ﮐﺎﻫﺶ داده و ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﻘﺪار آب ﻣﻮﺟﻮد زﻣﻴﻦ ﻫﺎی وﺳﻴﻊ ﺗﺮی را زﻳﺮ ﮐﺸﺖ ﺑﺮد و در
ﻣﺼﺮف آب ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﯽ ﮐﺮد.

۱ــ ۶ــ اﻧﻮاع ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﻴﺎری ﻗﻄﺮهاى
۱ــ۱ــ ۶ــ آﺑﻴﺎری ﻗﻄﺮهﭼﮑﺎﻧﯽ :۲ﭘﺨﺶ آﻫﺴﺘﻪ آب ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺧﺎک ﺑﻪﺻﻮرت ﻗﻄﺮات ﻣﺠﺰا ﻳﺎ
ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ،ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎی ﺑﺎرﻳﮏ از روزﻧﻪﻫﺎی رﻳﺰ را آﺑﻴﺎری ﻗﻄﺮهﭼﮑﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.

ﺷﻜﻞ ١ــ ۶ــ آﺑﻴﺎری ﻗﻄﺮه ای

٢ــ۱ــ ۶ــ آﺑﻴﺎری زﻳﺮ ﺑﺴﺘﺮی :۳در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺮﻳﺎن آب وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻳﮏ ﻓﻀﺎی
رﻃﻮﺑﺘﯽ ﻣﻼﻳﻢ و ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ در اﻃﺮاف ﻟﻮﻟﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
١ــ ) Distributerﮔﺴﻴﻠﻨﺪه( وﺳﺎﻳﻞ آﺑﺪهرﻳﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل دﺑﯽ در ﻧﻘﺎط ﻣﺠﺰا ﻳﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻴﺎری ﻗﻄﺮهای ﺑﻪﮐﺎر
ﻣﯽروﻧﺪ.
 Drip irrigationــ٢
 Subsurface irrigationــ٣
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ﺷﻜﻞ ۲ــ ۶ــ آﺑﻴﺎری زﻳﺮﺑﺴﺘﺮی

در اﻳﻦ روش ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ اﺳﻔﻨﺠﯽ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺧﻴﻠﯽ ﮐﻢ ) ۰/۶ﺗﺎ  ۰/۸ﺑﺎر( آب از دﻳﻮاره ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺮاوش
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از اﻳﺠﺎد ﻳﮏ ﻓﻀﺎی رﻃﻮﺑﺘﯽ ﺑﺎ اﻃﺮاف ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﻣﯽرﺳﺪ و ﺑﻪ ﻣﻴﺰاﻧﯽ ﮐﻪ رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎه آب را
ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﺪ آب از ﻟﻮﻟﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻮﺟﻪ :در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺒﺨﻴﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد.
اﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع ﮔﻴﺎه و ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﯽ و اﻗﻠﻴﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .از ﻣﺰارع ﺑﺰرگ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺗﺎ ﺑﺎغﻫﺎ ،ﭘﺎرکﻫﺎ و ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ،ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،زﻣﻴﻦﻫﺎی ورزﺷﯽ ،ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺑﺎﻏﭽﻪﻫﺎی ﻣﻨﺎزل و
ﺣﺘﯽ ﮔﻠﺪانﻫﺎی ﮐﻨﺎر ﭘﻨﺠﺮه و ﮔﻠﺪانﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و … ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ
دو ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ و ﻣﮑﺎﻧﻴﺰه در زﻣﻴﻦ ﻗﺮار داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﻟﻒ( ﻧﺼﺐ دﺳﺘﯽ :ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﺮاﻧﺸﻪ ۱ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎ ﻋﻤﻖﻫﺎی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه
و ﺑﺎ ﻋﺮض ﺣﺪود  ۳۰ﺗﺎ  ۴۰ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﺣﻔﺮ ﮔﺮدﻳﺪه و ﭘﺲ از ﻗﺮاردادن ﻟﻮﻟﻪ ،روی آن را ﺑﺎ ﺧﺎک ﻣﻨﺎﺳﺐ و
ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ ﮐﻮد داﻣﯽ ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺘﺨﻠﺨﻠﯽ در اﻃﺮاف ﻟﻮﻟﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد.
ب( ﻧﺼﺐ ﻣﮑﺎﻧﻴﺰه :در اﻳﻦ روش ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﺎرﮐﻦ و ﻳﺎ زﻳﺮﺷﮑﻦﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮاﮐﺘﻮر
ﮐﺸﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﻴﺎر ﻟﻮﻟﻪ ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﺑﺎﻧﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
٣ــ١ــ  ٦ــ آﺑﻴﺎری ﻓﻮارهای :۲ﻋﺒﺎرت از آبﻓﺸﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آب را ﺑﻪﺻﻮرت ﭼﺘﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ در
١ــ ﺗﺮاﻧﺸﻪ :ﺷﻴﺎری ﮐﻪ در زﻣﻴﻦ ﺣﻔﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻟﻮﻟﻪ در آن ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
 Bubbler irrigationــ٢
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ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﮐﻨﺎر درﺧﺖ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻴﺎز آﺑﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص دادن ﻳﮏ آﺑﻔﺸﺎن ﺑﺮای ﻫﺮ درﺧﺖ
ﮐﺎﻣﻼ ً ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﯽﺷﻮد .دﺑﯽ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل از ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮی ﺧﺎک ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺣﺪاث ﻳﮏ
ﺗﺸﺘﮏ ﮐﻮﭼﮏ در ﭘﺎی درﺧﺖ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮزﻳﻊ آب ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
۴ــ١ــ  ٦ــ آﺑﻴﺎری ﻣﻪﭘﺎش :۱ﭘﺨﺶ آب ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﮏ اﻓﺸﺎﻧﮏ ۲ﻳﺎ ﻣﻪﭘﺎش ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ
ﺧﺎک را »آﺑﻴﺎری ﻣﻪﭘﺎﺷﯽ« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.

٢ــ ٦ــ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی آﺑﻴﺎری ﻗﻄﺮه ای
آﺑﻴﺎری ﻗﻄﺮه ای وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎﻳﯽ دارد ﮐﻪ در دﻳﮕﺮ روش ﻫﺎی آﺑﻴﺎری ﮐﻤﺘﺮ دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎ
را ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﮐﺮد:
ــ ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺎک ﻣﺮﻃﻮب ﺷﺪه و آﺑﻴﺎری ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ــ ﻣﻘﺪار دﺑﯽ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺸﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای آﺑﻴﺎری در ﺣﺪ ﮐﻢ و ﺿﻌﻴﻔﯽ اﺳﺖ.
ــ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺷﺒﮑﻪ آﺑﻴﺎری ﺧﻴﻠﯽ ﺳﺒﮏ اﺳﺖ و در ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﺛﺎﺑﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.
ــ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻴﺲ و ﻣﺮﻃﻮب ﺷﺪن ﺑﺮگ ﻫﺎ و ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد.
ــ روش ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰی ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﻳﺪ.
ــ از ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺮ روی ﮔﻴﺎه ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﻳﺮد ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ.
ــ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﺿﺮورت اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ ﮐﺮدن ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ )ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﺘﺮ
و دﻓﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد(.

۳ــ ٦ــ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻴﺎری ﻗﻄﺮه ای
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ،اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﻴﺎری ﻗﻄﺮه ای ــ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺰاﻳﺎﻳﯽ ﮐﻪ دارد ــ ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻮاﻣﻠﯽ
ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آورﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﺳﺖ:
ــ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری اوﻟﻴﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً زﻳﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺎﺣﻴﻪ رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎه وﺟﻮد دارد.
ــ ﺧﻄﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﻧﻤﮏ در ٔ
ــ ﻣﺠﺎری ﻗﻄﺮه ﭼﮑﺎن ﻫﺎ ﺑﺮاﺛﺮ وﺟﻮد ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﻳﺎ ﻣﺤﻠﻮل در آب آﺑﻴﺎری ﻣﺴﺪود ﻣﯽ ﮔﺮدد.
اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد
ــ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﯽ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در ﺷﺒﮑﻪ ،ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ٔ
 Spray irrigationــ١
 Sprayerــ٢

٨٥

و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ــ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﯽ )ﭘﻠﯽ اﺗﻴﻠﻦ( در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﺻﺤﺮاﻳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ــ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺗﺰرﻳﻘﯽ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روی ﺟﻨﺲ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی اﺛﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﮕﺬارد.
ــ اﮔﺮ اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ در ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ ۱ﺑﺮوز ﮐﻨﺪ ،ﻣﻮاد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ وارد ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ و ﺳﭙﺲ ﻗﻄﺮه ﭼﮑﺎن ﻫﺎ ﺷﺪه،
آن ﻫﺎ را ﻣﺴﺪود ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.

۴ــ ٦ــ اﺟﺰای ﻣﻬﻢ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻴﺎری ﻗﻄﺮه ای
اﺟﺰای ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻴﺎری ﻗﻄﺮهای ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی دﻳﮕﺮ آﺑﻴﺎری ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .زﻳﺮا در اﻳﻦ روش ﻣﯽﺑﺎﻳﺪ
ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺮدد .در ﺷﮑﻞ ٣ــ  ٦اﺟﺰای اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ
آب ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ در ﻳﮏ
ٔ
ﺻﻮرت ﺷﻤﺎﺗﻴﮏ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

واﻧﺘﻮری
ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ
ﻣﻨﺒﻊ آب

ﺳﻴﮑﻠﻮن

ﭘﻤﭗ

ﻓﻴﻠﺘﺮ
ﺗﻮری

ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ

ﺷﻴﺮ ﺗﺨﻠﻴﻪ
ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﻨﯽ

ﺷﻴﺮ ﺳﺎﭼﻤﻪ ای

ﻗﻄﺮه ﭼﮑﺎن
ﺷﻴﺮ ﻫﻮاﮔﻴﺮی

ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺮﻋﯽ

ﻟﻮﻟﻪ اﺻﻠﯽ

ﺷﻜﻞ ۳ــ ۶ــ اﺟﺰای ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﻴﺎری ﻗﻄﺮه ای

١ــ ﻣﻌﺎدل ﻓﺎرﺳﯽ اﻳﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﭘﺎﻻﻳﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺑﺴﺖ اﻧﺘﻬﺎی ﻟﻮﻟﻪ

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه اﺳﺖ:
ﺧﻂ اﺻﻠﯽ :ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭘﻤﭗ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻓﺸﺎر در ﺳﻴﺴﺘﻢ ،اﻧﮋﮐﺘﻮر ﮐﻮدﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﺗﺰرﻳﻖ
ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ درﺷﺖ از آب ،ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ در دو ﻃﺮف ﻓﻴﻠﺘﺮ
ﮐﻮد ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ،ﻓﻴﻠﺘﺮ اوﻟﻴﻪ ﺑﺮای ﺟﺪا ﮐﺮدن ّ
ﺑﺮای ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ زﻣﺎن ﺷﺴﺖ و ﺷﻮی آن از روی ﻣﻘﺪار اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ،ﺷﻴﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺟﺮﻳﺎن و دﺑﯽ ﺳﻨﺞ آﺧﺮﻳﻦ
ﺟﺰء ﺧﻂ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ.
ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻴﻤﻪ اﺻﻠﯽ :ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺛﺎﻧﻮی ﺑﺮای ﺟﺪا ﮐﺮدن ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ رﻳﺰ ،ﺷﻴﺮﻫﺎی ﺳﻠﻮﻧﻮﺋﻴﺪ ۱از ﻧﻈﺮ
ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺸﺎر ،۲ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ،۳ﺷﻴﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺟﺮﻳﺎن و در اﻧﺘﻬﺎی ﻗﺴﻤﺖ
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺎر ﮐﺮدن ﺳﻴﺴﺘﻢ ،ﺗﻨﻈﻴﻢ ٔ
ﻧﻴﻤﻪ اﺻﻠﯽ ﺷﻴﺮ ﺗﺨﻠﻴﻪ ۴ﻧﺼﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻳﮏ ﺑﺎر ﻣﻮاد ﺟﻤﻊ ﺷﺪه در ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮔﺮدد.
ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ :ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﻳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻴﻤﻪاﺻﻠﯽ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﺪه ،آب را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮔﺴﻴﻠﻨﺪهﻫﺎ
در ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺷﻜﻞ ۴ــ ۶ــ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻧﻴﻤﻪ اﺻﻠﯽ و ﺟﺎﻧﺒﯽ

ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻴﺎری ﻗﻄﺮه ای ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻄﻌﺎت زﻳﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
١ــ٤ــ  ٦ــ ﮔﺴﻴﻠﻨﺪه ﻫﺎ :در آﺑﻴﺎری ﻗﻄﺮه ای آب ﺑﻪ ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ ردﻳﻒ ﻫﺎی ﮐﺸﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ
و در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﮔﻴﺎه ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺣﺴﺐ اﻳﻨﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﻳﻊ آب ﺑﺎ دو وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد ﻳﺎ
ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻫﺮ دو وﻇﻴﻔﻪ را ﻳﮏ دﺳﺘﮕﺎه واﺣﺪ ﻋﻬﺪه دار ﺑﺎﺷﺪ ،دو ﺗﻴﭗ آﺑﻴﺎری ﻗﻄﺮه ای از ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ
 Solenoidــ١
 Regulatorــ٢
 Monometerــ٣
 By - passــ٤
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و ﺗﻔﮑﻴﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺎﻟﺖ اول :اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی آﺑﻴﺎری ﮐﻪ از ﺟﻨﺲ ﭘﻼﺳﺘﻴﮏ اﺳﺖ و ﮔﺴﻴﻠﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺮ
روی آن ﺑﻪ ﻓﻮاﺻﻞ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﻧﻮاع ﮔﺴﻴﻠﻨﺪه ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ :ﻗﻄﺮه ﭼﮑﺎن ﻫﺎ ،۱ﮔﺴﻴﻠﻨﺪه
وﮔﺴﻴﻠﻨﺪه ﺧﻴﻠﯽ رﻳﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ٔ
ﺣﺎﻟﺖ دوم :اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﻳﻊ آب ﺑﺎ ﻳﮏ وﺳﻴﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و آن ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی روزﻧﻪ دار
و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻏﻼف دار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻧﻮاع ﻗﻄﺮه ﭼﮑﺎن ﻫﺎ :ﻗﻄﺮه ﭼﮑﺎن ﻫﺎ را ﺑﻪ دو ﺻﻮرت دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ:
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻘﺪار دﺑﯽ )ﺑﺪه آﺑﯽ( :دﺑﯽ ﻗﻄﺮه ﭼﮑﺎن ﻫﺎ ﺑﻴﻦ  ١ﺗﺎ  ٨ﻟﻴﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ
ﺑﺪه آﺑﯽ ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮐﺎرﺑﺮد را دارد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
 ٢ﻟﻴﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮای ﺻﻴﻔﯽ ﺟﺎت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای و زﻳﺮ ﭘﻼﺳﺘﻴﮏ
 ٤ﻟﻴﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮای ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ،درﺧﺘﺎن ﻣﻴﻮه و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﺤﻮۀ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر :ﻗﻄﺮه ﭼﮑﺎن ﻫﺎ را ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮد:
ﻗﻄﺮه ﭼﮑﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺪار و ﻣﺴﻴﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ :۲در اﻳﻦ ﻧﻮع ﻗﻄﺮه ﭼﮑﺎن ﻫﺎ ،ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﻮﺟﻮد در
داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﻓﺖ اﻧﺮژی ﻣﺴﺘﻬﻠﮏ ﮔﺮدد ،آب ﻣﺴﻴﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﺣﺪود ۱ــ ۰/۱ﻣﺘﺮ را ﻃﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻳﻦ ﻧﻮع ﻗﻄﺮه ﭼﮑﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻣﺴﻴﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ و ﻣﺴﻴﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻏﻴﺮﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ )ﺷﮑﻞ ﻫﺎی  ٥ــ  ٦و  ٦ــ .(٦

ﺷﻜﻞ  ۵ــ ۶ــ ﮔﺬرﮔﺎه آب داﺧﻞ ﻳﮏ ﻗﻄﺮه ﭼﮑﺎن ﺑﺎ ﻣﺪار و ﻣﺴﻴﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ )ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ(
 Emitterــ١
 Long pathــ٢
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ورودی آب ﻣﺠﺮای آﺑﮕﺬری ﺧﺮوﺟﯽ

اﻟﻒ

ﻟﻮﻟﮥ ﻓﺮﻋﯽ ﺑﺪﻧﮥ ﻗﻄﺮه ﭼﮑﺎن
ب
ﺷﻜﻞ  ۶ــ ۶ــ ﮔﺴﻴﻠﻨﺪه ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺴﻴﺮ ﻧﻮع ) Legoﻏﻴﺮﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ(

ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺗﻔﺼﻴﻠﯽ

ﻗﻄﺮه ﭼﮑﺎن ﺑﺎ ﻣﺪار و ﻣﺴﻴﺮ ﮐﻮﺗﺎه :در اﻳﻦ ﻧﻮع ،آب از ﻳﮏ
ﻣﺠﺮا و ﺳﻮراخ رﻳﺰ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﺣﺎﺻﻠﻪ در
داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ آﺑﻴﺎری ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد و آب ﺑﺎ ﻃﻮل ﭘﺮﺗﺎب
ﺧﻴﻠﯽ ﮐﻢ و ﺿﻌﻴﻔﯽ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ ﻧﻮع
ﻗﻄﺮه ﭼﮑﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ زﻳﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ،دارای
ﺗﻨﻮع و ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ ﺗﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺷﮑﻞ ۷ــ .(٦
ﻗﻄﺮهﭼﮑﺎنﻫﺎی ﭼﻨﺪ دﻫﺎﻧﻪای :در ﺑﺎغ ﻫﺎ و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ،
ﺳﻴﺴﺘﻢ رﻳﺸﻪ ﻫﺎی ﮔﻴﺎه ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ و ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ آب در
ﺷﻜﻞ  ۷ــ ۶ــ ﺑﺮش ﻃﻮﻟﯽ ﻳﮏ
آن ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎً زﻳﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاردی ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ
ﻗﻄﺮه ﭼﮑﺎن ﺑﺎ ﻣﺪار و ﻣﺴﻴﺮ ﮐﻮﺗﺎه
ﮔﻴﺎه ﻧﻘﺎط آﺑﻴﺎری زﻳﺎد ﺗﺮی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﺮای آﺑﻴﺎری اﻳﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﺮه ﭼﮑﺎن ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﺧﺮوﺟﯽ دارﻧﺪ راﻳﺞ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﻳﻴﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻌﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد )ﺷﮑﻞ  ٨ــ .(٦

ﺷﻜﻞ  ۸ــ ۶ــ ﻗﻄﺮه ﭼﮑﺎن ﭼﻨﺪ دﻫﺎﻧﻪ ای

٨٩

ــ ﮔﺴﻴﻠﻨﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ :اﻳﻦ ﻧﻮع ﮔﺴﻴﻠﻨﺪه ﻫﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺳﻮراخ ﮐﺎﻟﻴﺒﺮه و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺖ
)ﻗﻄﺮ ﺑﻴﻦ  ۱/۲ﺗﺎ  ۲/۲ﻣﻴﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ( ﮐﻪ روی ﻟﻮﻟﻪ آﺑﻴﺎری ﺑﻪ ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻨﻈﻢ ) ۲/۵ﺗﺎ  ۶/۵ﻣﺘﺮ( ﻧﺼﺐ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﻳﮏ ﭘﻮﺷﺶ و ﮐﻼﻫﮏ ،آب را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﻮدری ﻗﻄﺮه ای ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .آب
ﺧﺮوﺟﯽ در داﺧﻞ ﻧﻬﺮﻫﺎی ﺣﻮﺿﭽﻪای ﺷﮑﻞ و ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﮔﺴﻴﻠﻨﺪه در ﮐﻒ آن ﻗﺮار دارد رﻳﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﺑﯽ ۱آن ﺑﻴﻦ  ۳۵ﺗﺎ  ١٠٠ﻟﻴﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ ٩ــ .(٦

ﺗﻴﻐﻪ و ﻓﻀﺎی ﺑﻴﻦ ﻧﻬﺮﭼﻪ ﻫﺎ

ﻏﻼف و ﺣﻠﻘﻪ دور ﮔﺴﻴﻠﻨﺪه

اﻟﻒ

ب

ج
ﺷﻜﻞ ۹ــ ۶ــ آﺑﻴﺎری ﺑﺎ ﮔﺴﻴﻠﻨﺪه ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ
 Dischargeــ١

٩٠

ــ ﮔﺴﻴﻠﻨﺪه ﺧﻴﻠﯽ رﻳﺰ :اﻳﻦ ﻧﻮع ﮔﺴﻴﻠﻨﺪه ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺑﭙﺎش ﻫﺎی آﺑﻴﺎری ﺑﺎراﻧﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در
ﺣﺪود  ۰/۳ﺗﺎ  ۰/۵ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻی ﺳﻄﺢ ﺧﺎک ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آب را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﻮدری و ﺑﺎراﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ
ﻣﯽﭘﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﮔﻴﺎه ﻟﮑﻪﻫﺎی ﻣﺮﻃﻮب آن ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻃﻮل ﭘﺮﺗﺎب اﻳﻦ ﻧﻮع ﮔﺴﻴﻠﻨﺪهﻫﺎ
ﺑﻴﻦ ﻳﮏ ﺗﺎ دو ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ و ﻓﺮم ﺳﻄﺢ ﻣﻮرد آﺑﻴﺎری ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﮐﻼﻫﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود ﻣﺘﻐﻴﺮ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )ﺷﮑﻞ ۱۰ــ .(٦
ﻧﻴﻤﺪاﻳﺮه
ﺷﮑﻞ ﻗﻠﻢ ﻣﻮﻳﯽ

داﻳﺮه ﮐﺎﻣﻞ

ﺷﮑﻞ ﭘﺮواﻧﻪ ای

ﮐﻼﻫﮏ

ﭘﺎﻳﻪ

ﺳﻮراخ آب
ﺷﻜﻞ  ۱۰ــ ۶ــ اﺟﺰای ﺗﺸﮑﻴﻞ دﻫﻨﺪه و ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻄﺢ ﻣﻮرد آﺑﻴﺎری در ﮔﺴﻴﻠﻨﺪه رﻳﺰ

ــ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻏﻼف دار :ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻏﻼف دار ،از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ
ﻫﺪاﻳﺖ و اﻧﺘﻘﺎل آب ﻧﻘﺶ ﺗﻮزﻳﻊ آن را در ِ
ﺳﺮ زﻣﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .دو ﻏﻼف ﺑﻬﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﻳﮑﯽ دارای
ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ آن اﻧﺘﻘﺎل آب در ﻃﻮل ﻟﻮﻟﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺳﻮراخ ﻫﺎﻳﯽ آب را ﺑﻪ داﺧﻞ ﻏﻼف ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ و دﻳﮕﺮی ﺑﺎ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ آب را ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﺑﺮای ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﻴﺎه ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )ﺷﮑﻞ ١١ــ .(٦
٩١

روزﻧﻪ ﺧﺮوﺟﯽ

روزﻧﻪ ورودی

اﻟﻒ

ب

ج

د

ﻫـ
ﺷﻜﻞ ۱۱ــ ۶ــ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻏﻼف دار

ــ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی روزﻧﻪ دار :اﻳﻦ ﻧﻮع
ﮔﺴﻴﻠﻨﺪهﻫﺎ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از ﻳﮏ ﺳﺮی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی
ﮐﻢﻗﻄﺮ و ﻣﺸﺒﮏ ﮐﻪ آب در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻃﻮل آن،
ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﻧﺸﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ً
در ﻋﻤﻖ  ٢٠ﺗﺎ  ٥٠ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ در دل ﺧﺎک
ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
٩٢

ﺷﻜﻞ ۱۲ــ۶

ــ ﻧﺤﻮه اﺗﺼﺎل ﮔﺴﻴﻠﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ :ﮔﺴﻴﻠﻨﺪه ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ داﺧﻞ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ آﺑﺪه و ﻳﺎ
ﺧﺎرج از آن ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﮔﺴﻴﻠﻨﺪه ﻫﺎی داﺧﻞ ﺧﻂ ﻳﺎ داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ای ۱از دو ﻃﺮف ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺘﺼﻞ
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺮدد .از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻤﺎم آب
ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ از داﺧﻞ ﮔﺴﻴﻠﻨﺪه ﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ ،ﻓﺸﺎر در ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺎرزی اﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮔﺴﻴﻠﻨﺪه ﻫﺎی ﺧﺎرج ﺧﻂ ﺑﺎ ﺧﺎرج ﻟﻮﻟﻪ ای ۲آن ﻫﺎﻳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ روی ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﺧﺎرج از آن
ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ ﮔﺴﻴﻠﻨﺪه ﻫﺎ ﻓﻘﻂ آب ﺟﺎری در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ را ﻣﻨﺤﺮف ﮐﺮده ،از ﺳﻮراخ ﺧﻮد
ﺧﺎرج ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .در ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی آﺑﻴﺎری ﻗﻄﺮه ای از اﻳﻦ ﻧﻮع ﮔﺴﻴﻠﻨﺪه ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮔﺴﻴﻠﻨﺪه ﻫﺎی ﺧﺎرج ﻟﻮﻟﻪ ای ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻪ ۳ﻋﻤﻮدی ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﺑﮑﺎر
ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ زﻳﺮ زﻣﻴﻦ دﻓﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﻧﻮاع ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﮔﺴﻴﻠﻨﺪه ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪ در ﺷﮑﻞ
١٣ــ  ٦دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻗﻄﺮه ﭼﮑﺎن

اﻟﻒ

ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ
ﻗﻄﺮه ﭼﮑﺎن

ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺮﻋﯽ

ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ
ب

ﻗﻄﺮه ﻫﺎی آب
ﻗﻄﺮه ﭼﮑﺎن
ﺳﻄﺢ ﺧﺎک

ﻗﻄﺮه ﻫﺎی آب

ﭘﺎﻳﻪ ﻗﻄﺮه ﭼﮑﺎن

ج

ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ
ﺷﻜﻞ  ۱۳ــ ۶ــ روش ﻫﺎی اﺗﺼﺎل ﻗﻄﺮه ﭼﮑﺎن ﻫﺎ
 In - lineــ١
 On - lineــ٢
 Riserــ٣

٩٣

ــ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﮔﺴﻴﻠﻨﺪه ﻫﺎ :ﮔﺴﻴﻠﻨﺪه ﻫﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ازاﻳﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺪ از وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی
ﻣﻌﻴﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ:
ّ
ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ در آن رﺳﻮب ﻧﻤﺎﻳﺪ(.
١ــ دﺑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ را از ﺧﻮد ﻋﺒﻮر دﻫﺪ) .ﻧﻪ زﻳﺎد و ﻧﻪ آﻧﻘﺪر ﮐﻢ ﮐﻪ ّ
٢ــ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺸﺎر ﺳﻴﺴﺘﻢ ،دﺑﯽ آن زﻳﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮑﻨﺪ.
٣ــ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺎﺑﺶ آﻓﺘﺎب ،ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﺪ.
٤ــ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎده ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺎی اوﻟﻴﻪ ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﺗﻤﻴﺰ ﮐﺮدن ،ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺑﺎزدﻳﺪ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 ٥ــ ارزان ﻗﻴﻤﺖ و ﺑﺎ دوام ﺑﺎﺷﺪ.
ــ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﮔﺴﻴﻠﻨﺪه ﻫﺎ :ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ آﺑﻴﺎری و زه ﮐﺸﯽ ﭘﻴﺮاﻣﻮن وﺳﺎﻳﻞ آﺑﻴﺎری
ﻗﻄﺮه ای اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﮐﻪ از روش ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ آﺑﻴﺎری
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرگ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﮔﺴﻴﻠﻨﺪه ﻫﺎ وﺟﻮد دارد .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی از اﻳﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺳﻌﯽ
ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ اﻧﺪازه ای ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻓﺎﻳﻖ آﻳﻨﺪ.
ﻋﻮاﻣﻠﯽ را ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﮔﺴﻴﻠﻨﺪه ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ،ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ و
ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮد.
ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ :ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ذرات ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در اﺑﺘﺪای ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺒﻮر آب
رخ ﻣﯽ دﻫﺪ و در اﻳﻦ ﺻﻮرت دﺑﯽ ﮔﺴﻴﻠﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻗﻄﻊ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ.
دﻳﻮاره ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺒﻮر آب ازﮔﺴﻴﻠﻨﺪه ﻫﺎ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺗﻐﻴﻴﺮ دﺑﯽ
رﺳﻮب ﺗﺪرﻳﺠﯽ ﻣﻮاد ﺑﺴﻴﺎر رﻳﺰ در
ٔ
ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻨﺪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .ﺣﺎﻟﺖ اول ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﮔﺴﻴﻠﻨﺪه ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺴﻴﺮ و ﺣﺎﻟﺖ دوم در ﮔﺴﻴﻠﻨﺪه ﻫﺎی
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺴﻴﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.
ﺟﻠﺒﮏ ،ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻳﺎ ﺑﻘﺎﻳﺎی ﻏﻴﺮزﻧﺪه آن ﻫﺎ ،اﺳﭙﻮر ﻳﺎ ﺗﺨﻢ و ﻻرو ﺟﺎﻧﻮران ،ﺣﻠﺰون ،ﻗﻄﻌﺎت ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﯽ
ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه در زﻣﺎن ﻧﺼﺐ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻳﺎ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﮔﺴﻴﻠﻨﺪه ﻫﺎ ﮔﺮدد.
ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ :اﮔﺮ آب آﺑﻴﺎری از ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﮔﺴﻴﻠﻨﺪهﻫﺎ از ﻧﻮع
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،زﻳﺮا اﻳﻦ آب ﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺣﺎوی ﻣﻘﺪار زﻳﺎدی ﻧﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺮﻳﻦ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﮔﺴﻴﻠﻨﺪه ﻫﺎ را ﮐﺮﺑﻨﺎت ﻫﺎ و ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻫﺎی ﮐﻠﺴﻴﻢ ﻳﺎ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ :ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ و ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺟﺎﻧﺒﯽ آن ﻫﺎ در آب آﺑﻴﺎری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺰرﮔﯽ را در ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻴﺎری ﻗﻄﺮه ای ﺑﻮﺟﻮد آورد .ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت آﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻣﯽ آﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻮﺑﺎت ﻟﺰﺟﯽ در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی آﺑﺪه و ﮔﺴﻴﻠﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﯽ ﻣﺎﻧﻊ
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اﻓﺰاﻳﺶ آن ﻫﺎ ﻧﺸﻮد ﺗﻤﺎم ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﺧﺮاب و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﺗﮑﺜﻴﺮ ﻣﻮاد آﻟﯽ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻧﺸﻮد ،ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻟﺠﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ ﭘﻴﻮﻧﺪﻧﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮاﮐﻢ و ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاد ﻟﺰج و ﻟﺠﻨﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد آﻫﻦ دار ،ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﻣﻨﮕﻨﺰ ،ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﮔﻮﮔﺮد ،ﻣﻮاد
ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ دﻳﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
٢ــ٤ــ  ٦ــ ﺷﺒﮑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ آب :در ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻴﺎری ﻗﻄﺮه ای ،ﺷﺒﮑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ
آب ﻣﺮﮐﺐ از اﺟﺰای زﻳﺮ اﺳﺖ:
ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ
ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻧﻴﻤﻪ اﺻﻠﯽ
ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ
اﻟﻒ( ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ :ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺑﺎرﻳﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺴﻴﻠﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺮ روی آن ﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و
آب را از ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺮﻋﯽ درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﮔﺴﻴﻠﻨﺪه ﻫﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .اﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻮادی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ اﻻﺳﺘﻴﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮔﺴﻴﻠﻨﺪه ﻫﺎ در آن ﻫﺎ ﻓﺮو ﻣﯽ ﺷﻮد اﻃﺮاف آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد
آب ﺑﻨﺪی ﮔﺮدﻧﺪ .از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﻌﻄﺎف آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺶ
ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﻳﺨﺒﻨﺪان ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺮای ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻫﺎ از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﭘﻠﯽ اﺗﻴﻠﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .اﺳﺘﻔﺎده
از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی  PVCو ﻳﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﭘﻠﯽ ﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ ﺑﻨﺪرت ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.
ب( ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻧﻴﻤﻪ اﺻﻠﯽ :ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آب را از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﻧﻘﺶ اﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ آب و ﻓﺸﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻫﺎﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺲ ،ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻳﺎ در داﺧﻞ آن
ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ
ّ
دﻓﻦ ﮔﺮدد.
ج( ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ :اﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﯽ آب را در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در
زﻳﺮ زﻣﻴﻦ ﮐﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺟﻨﺲ اﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً از ﻣﻮاد ﻣﻘﺎوم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﮓ زدﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﻧﻈﺮ ﮔﺴﻴﻠﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺴﺪود ﺷﺪن ﺑﺴﻴﺎر دارای اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ .راﻳﺠﺘﺮﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﻳﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از :ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﭘﻠﯽ اﺗﻴﻠﻦ ،ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﭘﻠﯽ وﻳﻨﻴﻞ
ﻳﺎ ﭘﯽ وی ﺳﯽ ).(PVCﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻧﻮع آزﺑﺴﺖ ،اﭘﻮﮐﺴﯽ و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺪه ﺑﺎ
اﭘﻮﮐﺴﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﺤﻮۀ اﺗﺼﺎل ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی آزﺑﺴﺖ ﺳﻴﻤﺎن :۱ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع اﺗﺼﺎل ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی آزﺑﺴﺖ ﺳﻴﻤﺎن ﮐﺎرﺑﺮد
 cement pipesـ  Asbestosــ١
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ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻧﺸﻮن ۱ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ ۱۴ــ  ٦ــ اﻟﻒ اﺳﺖ .در ﻳﮏ ﻣﺎﻧﺸﻮن ﮐﻪ ﺧﻮد از ﺟﻨﺲ آزﺑﺴﺖ ﺳﻴﻤﺎن اﺳﺖ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺳﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﻻﺳﺘﻴﮑﯽ ﻗﺮار دارد .ﺣﻠﻘﻪ ﻻﺳﺘﻴﮑﯽ ﻣﻴﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺑﺮﺧﻮرد دو ﻟﻮﻟﻪ و ﺗﺄﻣﻴﻦ
اﻧﻘﺒﺎض و اﻧﺒﺴﺎط آن ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ آب ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .دو ﺣﻠﻘﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﻴﻞ آب ﺑﻨﺪی ﻫﺮ ﻳﮏ از دو ﻟﻮﻟﻪ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﻗﺮاردادن ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﻻﺳﺘﻴﮑﯽ ﻣﺰﺑﻮر در ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﺧﻮد ،آن ﻫﺎ را ﭘﻴﺶ از
ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﻪ روﻏﻦ ﻫﺎﻳﯽ از ﻗﺒﻴﻞ ﭘﺮﻓﻴﺖ و ﮔﺮﻳﺲ و ﻳﺎ ﺻﺎﺑﻮن آﻏﺸﺘﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻮن در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ
ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی آزﺑﺴﺖ ﺳﻴﻤﺎن ،ﺷﻴﺮﻫﺎ و ﻗﻄﻌﻪ ﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ دﻳﮕﺮ )ﻓﻴﺘﻴﻨﮓ ﻫﺎ( ۲ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻓﻠﺰی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﻣﻌﻤﻮﻻ ً
ﭼﺪﻧﯽ( و اﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﻫﺎ دارای ﺳﭙﺮ )ﻓﻠﻨﭻ( ۳ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﻴﻮﻧﺪ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی آزﺑﺴﺖ ﺳﻴﻤﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ
١٤ــ ٦ــ ب اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺣﻠﻘﻪ ﻻﺳﺘﻴﮑﯽ

ﻏﻼف )ﺑﻮش(

ب

اﻟﻒ

ﺷﻜﻞ ۱۴ــ ۶ــ ﺿﻤﺎﻳﻢ اﺗﺼﺎل ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی آزﺑﺴﺖ و ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﯽ

ﻧﺤﻮه اﺗﺼﺎل ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﯽ :ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻫﻤﻴﺘﯽ ﮐﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﭘﻠﯽ اﺗﻴﻠﻦ در اﻣﺮ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ دارد ،در
اﻳﻨﺠﺎ ﺷﻴﻮه اﺗﺼﺎل اﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺷﺮح ﻣﯽ دﻫﻴﻢ.
ﻟﻮازم و اﺑﺰار ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز :اﻧﻮاع اﺗﺼﺎﻻت ﻻزم،
ﮐﻤﺎن ّاره ،ﺳﻮﻫﺎن ،ﮔﺮﻳﺲ ﻳﺎ آب ﺻﺎﺑﻮن ،ﭘﻴﭻ ﮔﻮﺷﺘﯽ و
آﭼﺎر ﺷﻼﻗﯽ ﻳﺎ آﭼﺎر ﮐﻼﻏﯽ.
روش ﮐﺎر:

ــ ﻟﻮﻟﻪ را از ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﮐﻤﺎن ّاره ﺑﺒﺮﻳﺪ،
دﻗﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﺮش ﮐﺎﻣﻼ ً ﺻﺎف و ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه
ﮐﺎﻣﻼ ً ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻃﻮل ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺷﻜﻞ  ۱٥ــ۶

) Joint (manchanــ١
 Fittingــ٢
 Flangeــ٣

ــ ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ١۵ــ ،٦ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﺳﻮﻫﺎن ﺻﺎف ﮐﻨﻴﺪ.
ــ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺴﺖ را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﮐﺮده ،ﺳﺮ
ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ را وارد ﺳﺮﭘﻴﭻ و ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .دﻗﺖ
ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺰرگ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺮﻳﺪﮔﯽ ﻟﻮﻟﻪ
و ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻮﭼﮏ آن ﺑﻪ ﻃﺮف داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ و ﺑﻪ ﻃﺮف
ﺳﺮﭘﻴﭻ اﺗﺼﺎل ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻜﻞ  ۱۶ــ۶

ــ ﻟﻮﻟﻪ را ﺑﺎ ﻓﺸﺎر و ﮐﻤﯽ ﭼﺮﺧﺶ در ﺑﺪﻧﻪ
ﺑﺴﺖ داﺧﻞ ﮐﻨﻴﺪ .ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎﻳﺪ از ﺣﻠﻘﻪای ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﯽ ﮐﻪ
در داﺧﻞ ﺑﺪﻧﻪ ﻗﺮار دارد ﻋﺒﻮر ﮐﺮده ،ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﺑﺴﺖ
ﺑﺮﺳﺪ .در ﻣﻮرد اﺗﺼﺎﻻت ﺑﺰرگ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺪری
ﺳﺮ ﻟﻮﻟﻪ و واﺷﺮ ﻻﺳﺘﻴﮑﯽ را ﭼﺮب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .در اﻳﻦ
ﻣﻮرد از آب ﺻﺎﺑﻮن ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

ﺷﻜﻞ  ۱۷ــ۶

ــ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺨﺮوﻃﯽ را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺪﻧﻪ آورده ،ﺑﻪ
ﺑﺴﺖ ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﻴﺪ .ﺑﺮای ﺳﻬﻮﻟﺖ ﮐﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﺷﮑﺎف
روی ﺣﻠﻘﻪ را ﺑﺎ ﭘﻴﭻ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﻗﺪری ﺑﺎز ﮐﻨﻴﺪ.
ﺷﻜﻞ  ۱۸ــ۶

ــ ﺳﺮﭘﻴﭻ را ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺪﻧﻪ ﭘﻴﭻ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﺑﺮای
اﺗﺼﺎﻻت ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از آﭼﺎر ﺷﻼﻗﯽ و ﻳﺎ
ﻫﺮآﭼﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﺮای ﭘﻴﭽﺎﻧﺪن ﺳﺮﭘﻴﭻ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺪﻧﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.

ﺷﻜﻞ  ۱۹ــ۶
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ــ روش ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ :ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ در روشﻫﺎی آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در
ﺧﺎک دﻓﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ ﺿﺮوری اﺳﺖ:
ــ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻞ :ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ را در ﮐﻨﺎر ﺟﺎده ﻫﺎ و ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آن ﻫﺎ
اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ــ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻤﻖ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری :ﻋﻤﻖ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ درﺟﻪ ﺳﺮﻣﺎ و ﮔﺮﻣﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ از آﺳﻴﺐ ادوات و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﻟﺤﺎظ ﺣﺪاﻗﻞ
ﺑﺎﻳﺪ در ﻋﻤﻖ  ۸۰ــ  ۶۰ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮی ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﻧﺪ.
ــ ﮐﻨﺪن ﺗﺮاﻧﺸﻪ :ﮐﻨﺪن ﺷﻴﺎر ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺬاری ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻴﻞ ﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .ﺧﺎک ﻫﺎی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﮐﻨﺪن ﺗﺮاﻧﺸﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  ۰/۴ﻣﺘﺮ اﻃﺮاف ﺷﻴﺎر رﻳﺨﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻳﻌﻨﯽ در ﻫﺮ ﻃﺮف ﺷﻴﺎر ﻓﺎﺻﻠﻪ  ۰/۴ﻣﺘﺮ ﺑﺮای ﭘﻴﺎده روی و ﮐﺎرﮐﺮدن ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ــ ﮐﺎرﮔﺬاری ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ :در ﻣﻮﻗﻊ ﮐﺎرﮔﺬاری و ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ ﮐﻪ درون
ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺗﻤﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرت ﻟﺰوم اﻳﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﺑﺮس ﻓﻠﺰی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﺎﻳﻖ ﺑﻴﺮوﻧﯽ آن ﺻﺪﻣﻪ
ﻧﺒﻴﻨﺪ .در ﻣﻮرد ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻓﻠﺰی ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ) ،ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﯽ ،آزﺑﺴﺖ ﺳﻴﻤﺎن و ﻏﻴﺮه( ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻳﮏ
ﺳﻴﻢ ﻣﺴﯽ ﮐﻨﺎر آن ﻫﺎ ﻗﺮار داده ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻌﺪ ًا در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری ،ﺑﺘﻮان ﺑﺎ
ﮐﻤﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ردﻳﺎب ﻣﺴﻴﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد.
ﭘﻴﺶ از ﮐﺎرﮔﺬاری ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺗﺎ ﻗﻄﺮ  ۳۰۰ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻘﺪار  ۱۰ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺎﺳﻪ و ﺑﺮای
ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺗﺎ ﻗﻄﺮ  ۴۰۰ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  ١٥ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﺑﺮای ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻘﺪار  ۲۰ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺎﺳﻪ زﻳﺮ آن و در
ﮐﻒ ﺗﺮاﻧﺸﻪ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻓﺸﺎرﻫﺎی وارد ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدد.
ﭘﻴﻮﻧﺪ دادن ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺑﺎ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻧﺮ و ﻣﺎده و ﮐﻢ ﻗﻄﺮ )ﻗﻄﺮﻫﺎی  ۶۰ﺗﺎ  ١٢٥ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ( ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دو ﻧﻔﺮ و
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎﺻﻴﺖ اﻫﺮم اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .ﭘﻴﻮﻧﺪ دادن ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ) ۱۵۰ﺗﺎ  ٦٠٠ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ( ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ ﻳﮏ ﻋﺪد ﺟﺮاﺛﻘﺎل دﺳﺘﯽ و ﭘﻴﻮﻧﺪ دادن ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺑﺰرگ ) ۷۰۰ﺗﺎ  ١٠٠٠ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ
٢٠ــ ٦ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو ﻋﺪد ﺟﺮاﺛﻘﺎل دﺳﺘﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.
ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﺮاﺛﻘﺎل

ﺷﻜﻞ ۲۰ــ ۶ــ روش ﭘﻴﻮﻧﺪ دادن ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺑﺰرگ
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آزﻣﺎﻳﺶ ﻓﺸﺎر :ﭘﺲ از اﺗـﻤﺎم ﮐﺎر ﭘﻴـﻮﻧﺪﻫﺎ و اﻃﻤﻴﻨﺎن از آب ﺑﻨـﺪی آن ﻫﺎ و ﭘﻴﺶ از ﭘـﺮﮐﺮدن
ﺗﺮاﻧﺸﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺒﮑـﻪ زﻳﺮ آزﻣـﺎﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﻧﺘﻴـﺠﻪ ﻣﺜﺒﺘﯽ را ﻧﺸﺎن دﻫـﺪ .آزﻣـﺎﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﻃﺒـﻖ اﺳﺘﺎﻧـﺪارد
) (Din Norm 4279ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
اﻟﻒ( ﺑﺎ واردﮐﺮدن آب ﺑﻪ داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ،ﻫﻮای آن را ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ب( ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﻠﻤﺒﻪ ،ﮐﻢ ﮐﻢ ﻓﺸﺎری ﺑﺮاﺑﺮ  ۵kg/cm۲ﺑﻴﺶ از ﻓﺸﺎر اﺳﻤﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
۲
اﻫﻤﻴﺖ ﻟﻮﻟﻪ ،ﻃﻮل و ﻗﻄﺮ آن ۰/۵ ،ﺗﺎ  ٢٤ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺎﻳﺪار ﻧﮕﻪ داﺷﺖ.
ج( ﻓﺸﺎر  ۵kg/cmرا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ّ
د( ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ّﻣﺪت  ٢٤ﺳﺎﻋﺖ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﻧﺒﺎﻳﺪ از ۰/۱
ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺮﮐﺮدن ﺗﺮاﻧﺸﻪ :ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻓﺸﺎر و اﻃﻤﻴﻨﺎن از آب ﺑﻨﺪی ﺷﺒﮑﻪ روی ﻟﻮﻟﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت
زﻳﺮﺧﺎﮐﺮﻳﺰی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﺑﺘﺪا اﻃﺮاف و روی ﻟﻮﻟﻪ را ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع  ٢٠ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺮای ﻟﻮﻟﻪ ﭼﺪﻧﯽ ﻓﻮﻻدی و ﺑﺘﻦ آرﻣﻪ و ٣٠
ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺮای ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی آزﺑﺴﺖ ﺳﻴﻤﺎن ،ﺧﺎک ﺳﺮﻧﺪ ﺷﺪه رﻳﺨﺘﻪ ،ﺑﺎ ﺗﺨﻤﺎق ﻫﺎی دﺳﺘﯽ و ﻳﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎی
زﻣﻴﻦ ﮐﻮب ﺳﺒﮏ ﻣﯽ ﮐﻮﺑﻨﺪ .و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روی آن ﺗﺎ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ،ﺧﺎک ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﮔﻮدﺑﺮداری را در
ﻗﺸﺮﻫﺎی  ٣٠ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﯽ رﻳﺰﻧﺪ و ﻣﯽ ﮐﻮﺑﻨﺪ.

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺁﺯﺍﺩ
ــ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎر ﻻزم ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ازﺷﺒﮑﻪ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻳﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺗﻮزﻳﻊ
آب ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺴﻴﻠﻨﺪهﻫﺎ و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻓﺸﺎر ﮐﺎرﮐﺮد ﻻزم آنﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﺳﺎزﻧﺪه ،در ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ﮔﺴﻴﻠﻨﺪه درج ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻻزم اﺳﺖ ﺿﻤﻦ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻠﻴﻪ
اﻓﺖ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ،ﻣﻘﺪار ﻓﺸﺎر ﻻزم ﺑﺎ ﭘﻤﭗ ﻳﺎ ﻣﻨﺒﻊ آب ﻫﻮاﻳﯽ را ﺑﺪﺳﺖ آورد.
ﺑﺮای دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻓﺸﺎر ﻻزم در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از ﺷﺒﮑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دو ﻃﺮﻳﻖ
اﻗﺪام ﻧﻤﻮد:
اﻟﻒ( اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﻫﻴﺪروﻟﻴﮑﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮاح آن ،ﻃﺮح و ﺗﺮﺳﻴﻢ
ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ و ﻗﺮاﺋﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای
ﮔﺴﻴﻠﻨﺪه ﻫﺎ اﺑﺘﺪای ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ،اﺑﺘﺪای ﻟﻮﻟﻪ ﻧﻴﻤﻪ اﺻﻠﯽ و ﻗﺒﻞ از ﻫﺮﮐﺪام از اﺟﺰای
ﺷﺒﮑﻪ ،ﻓﺸﺎر ﻻزم را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﻮد.
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ب( ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎ
ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﻓﺸﺎر ﻻزم در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
در ﺣﺎﻟﺖ )ب( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺸﺎر ﻻزم در اﺑﺘﺪای ﻟﻮﻟﻪ را ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ رﮔﻮﻻﺗﻮر
ﻓﺸﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻴﻢ.
ﻟﻮﻟﻪ ﻧﻴﻤﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ــ در ﻳﮏ ﮔﺮوه از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﮐﻪ از ﻳﮏ ٔ
ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺗﺮﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ )ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ،ﻟﻮﻟﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺮ
ﻳﺎ ﺗﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻧﻴﻤﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ(.
ــ ﻓﺸﺎر ﻻزم در اﺑﺘﺪای ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ.
ــ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮔﺴﻴﻠﻨﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ﻣﺮﺑﻮط و ﻳﺎ ﺟﺪول ١ــ  ،٦ﻣﻘﺪار
ﻓﺸﺎر ﻻزم ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﺮد آن را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و آن را  Peﻣﯽ ﻧﺎﻣﻴﻢ.
اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع دو ﺳﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ در روی زﻣﻴﻦ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ،آن را EL
ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻴﻢ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ و دﺑﯽ ﻻزم در ﻧﻘﻄﻪ ورودی آن و ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ از
ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻟﻮﻟﻪ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮده ،آن را  Hfﻣﯽ ﻧﺎﻣﻴﻢ.
Hf =۰/۴۷۸ * L * D - ۴/۷۵ * Q۱/۷۵
ﮐﻪ در آن:
 = Hfاﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ
 = Lﻃﻮل ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﺮ
 = Dﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ
 = Qدﺑﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﻪ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ )دﺑﯽ ﻳﮏ ﮔﺴﻴﻠﻨﺪه × ﺗﻌﺪاد ﮔﺴﻴﻠﻨﺪه ﻫﺎی
ﺟﺎﻧﺒﯽ( ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ آب از ﮔﺴﻴﻠﻨﺪه ﻫﺎ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم
ﻣﻘﺪار  Qﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر واﻗﻌﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ) (Hfﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺼﺤﻴﺢ » «Fﺿﺮب ﻣﯽ ﺷﻮد اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﺴﻴﻠﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﻪ در
ﺟﺪول ٢ــ  ٦درج ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ:
Pf = F * Hf
ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﻳﺪ:
ﻓﺸﺎر ﻻزم در اﺑﺘﺪای ٔ
3
1
× Pf ± × EL
4
2

١٠٠

Pi = Pe +

ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮای ﺳﺮﺑﺎﻻﻳﯽ و ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮای ﺳﺮازﻳﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ــ ﻓﺸﺎر ﻻزم در اﺑﺘﺪای ﻟﻮﻟﻪ ﻧﻴﻤﻪاﺻﻠﯽ را ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﻴﻢ.
ﻓﺸﺎر ﻻزم در اﺑﺘﺪای ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺤﺮاﻧﯽ را ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ Pi
ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻴﻢ.
اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع دو ﺳﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺮﻋﯽ را  ELﻣﯽ ﻧﺎﻣﻴﻢ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺮﻋﯽ و دﺑﯽ ﻻزم در اﺑﺘﺪای آن و ﻗﻄﺮ آن ،از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﻓﺖ
ﻓﺸﺎر ﺳﺮﺗﺎ ﺳﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺮﻋﯽ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ:
Hf =۰/۴۷۸ * L * D - ۴/۷۵ * Q۱/۷۵
ﮐﻪ در آن:
 = Qدﺑﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺮﻋﯽ ﺑﻪ ﻟﻴﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ )ﻣﺠﻤﻮع دﺑﯽ ﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺮﻋﯽ ﻣﺬﮐﻮر(
 = Dﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺮﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﯽ ﻣﺘﺮ
در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ٢ــ  ٦و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻌﺪاد ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺿﺮﻳﺐ
 Fرا اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ و
Pf = F * Hf
ﻓﺸﺎر ﻻزم در اﺑﺘﺪای ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺮﻋﯽ از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد:
3
1
× Pf ± EL
4
2

PS = Pi +

ﺟﺪول ١ــ  ٦ــ ﺣﺪود ﻓﺸﺎر ﻻزم ﺑﺮای اﻧﻮاع ﮔﺴﻴﻠﻨﺪه ﻫﺎ
ردﻳﻒ
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹

ﻧﻮع ﮔﺴﻴﻠﻨﺪه
ﻗﻄﺮه ﭼﮑﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﻴﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻏﻴﺮاﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ
ﻗﻄﺮه ﭼﮑﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﻴﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ
ﻗﻄﺮه ﭼﮑﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﻴﺮ ﮐﻮﺗﺎه و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻏﻴﺮاﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ
ﻗﻄﺮه ﭼﮑﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﻴﺮ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ
ﮔﺴﻴﻠﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﻏﻴﺮاﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ
ﮔﺴﻴﻠﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ
ﮔﺴﻴﻠﻨﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻏﻴﺮاﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ
ﮔﺴﻴﻠﻨﺪه ﻏﻼف دار ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻏﻴﺮاﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ
ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺳﻮراخ دار

ﻓﺸﺎر اﺳﻤﯽ )اﺗﻤﺴﻔﺮ(
١
٤ــ ۰/۵
۱
٤ــ ۰/۵
۱
 ٦ــ١
۱
۰/۷
۰/۲

١٠١

رﮔﻮﻻﺗﻮر ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در اﺑﺘﺪاى ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺮﻋﻰ را ﺑﺮاى ﻓﺸﺎر  PSﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻴﻢ.
ﻧﮑﺘﻪ  :۱ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ رﮔﻮﻻﺗﻮر ﺑﺮﺣﺴﺐ واﺣﺪﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﻓﺸﺎر ﻣﺪرج
ﺷﺪه اﺳﺖ و  PSﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ۳ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ارﺗﻔﺎع آب ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس
ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ۳ــ ،۶ﺗﺒﺪﻳﻞ واﺣﺪ ﻻزم اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﻧﮑﺘﻪ  :۲ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺮاى ﺗﻨﻈﻴﻢ رﮔﻮﻻﺗﻮر ،ﭘﻴﭽﻰ در ﺑﺎﻻى آن ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﭽﺎﻧﺪن آن
ﻣﻰﺗﻮان ﻓﺸﺎر آب در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﺑﺮاى ﻣﻘﺪار دﻟﺨﻮاه ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﻮد.
اﻳﻦ ﻋﻤﻞ و ﮐﻨﺘﺮل آن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل رﺳﻴﺪن ﺟﺮﻳﺎن آب در ﻟﻮﻟﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد.
ﺟﺪول ٢ــ  ٦ــ ﺿﺮاﻳﺐ ﺗﺼﺤﻴﺢ  Fﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﺧﺮوﺟﯽ ﻟﻮﻟﻪ
ﺗﻌﺪاد ﺧﺮوﺟﯽ

F

ﺗﻌﺪاد ﺧﺮوﺟﯽ

F

ﺗﻌﺪاد ﺧﺮوﺟﯽ

F

١

۱

۷

۰/۴۳

۳۰ــ٢١

۰/۳۷

۲

۰/۶۴

۸

۰/۴۲

< ۳۰

۰/۳۶

۳

۰/۵۴

۹

۰/۴۱

۴

۰/۴۹

۱۱ــ۱۰

۰/۴۰

۵

۰/۴۶

۱۵ــ۱۲

۰/۳۹

۶

۰/۴۴

۲۰ــ۱۶

۰/۳۸

ﺟﺪول ٣ــ  ٦ــ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻓﺸﺎرﺑﺮﺣﺴﺐ ارﺗﻔﺎع آب ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی دﻳﮕﺮ
ﻧﻮع واﺣﺪ Psi
ﺿﺮﻳﺐ

mmHg atm bar ft water in Hg Lb/ft۲

۲/۸۹ ۲۰۴/۶۴ ۱/۴۲

۳/۲۸

۰/۰۹۷

Pa

۹۷۹۹/۳ ۷۳/۵

ﻣﺜﺎل:
ﻣﺤﻞ آزﻣﺎﻳﺶ :ﻣﺰرﻋﻪ
ﻧﻮع ﮔﺴﻴﻠﻨﺪه :ﻗﻄﺮهﭼﮑﺎن ﻣﺴﻴﺮ ﻃﻮﻻﻧﻰ ﻏﻴﺮﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ )(NET AFIM
دﺑﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻄﺮهﭼﮑﺎن ۴ :ﻟﻴﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ
ﻧﻮع ﮔﻴﺎه :اﻧﮕﻮر ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﺷﺖ  ۲/۵ * ۲/۵ﻣﺘﺮ
ﻃﻮل ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺎﻧﺒﻰ ۳۰۰ :ﻣﺘﺮ
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ﻃﻮل ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺮﻋﻰ ۱۲۵ :ﻣﺘﺮ
ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺎﻧﺒﻰ ۲۵ :ﻣﻴﻠﻰﻣﺘﺮ
ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺮﻋﻰ ۶۳ :ﻣﻴﻠﻰﻣﺘﺮ
اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع دوﺳﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺎﻧﺒﻰ :ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع دوﺳﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺮﻋﻰ ( -۰/۶۵) :ﻣﺘﺮ
ﺣﻞ:
۱ــ ﻃﺒﻖ ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻓﺸﺎر ﻻزم در اﺑﺘﺪاى ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺎﻧﺒﻰ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻰﮐﻨﻴﻢ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ۱ــ ۶ﻓﺸﺎر ﮐﺎرﮐﺮد اﻳﻦ ﻗﻄﺮهﭼﮑﺎن  ۱اﺗﻤﺴﻔﺮ اﺳﺖ.
اﻟﻒ( ﺑﺎ ّ
ﻣﺘﺮ آب ۱atm = ۱۰/۳۴
EL = ۰
ب( اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع دو ﺳﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﻰ:
L = ۳۰۰m
ج( اﻓﺖ ﻓﺸﺎر
 =۲۱mmﻗﻄﺮ داﺧﻠﻰ و  =۲۵mmﻗﻄﺮ ﺧﺎرﺟﻰ ﻟﻮﻟﻪ
300
×Q = 4
ﻟﻴﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ = 480
2/ 5

Hf =۰/۴۷۸ * ۳۰۰ * (۲۱) -۴/۷۵ * (۴۸۰) ۱/۷۵
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ۲ــ،۶

300
= 120⇒ F = 0/ 36
2/ 5

=

Hf =۳/۷m
ﺗﻌﺪاد ﻗﻄﺮهﭼﮑﺎن

آب Pf =۰/۳۶ * ۳/۷ =۱/۳۳۲m
د( ﻓﺸﺎر ﻻزم در اول ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺎﻧﺒﻰ

3
1
Pi = 10/ 34 + × 1/ 332 + ×0
4
2

آب Pi =۱۱/۳۳۹ m
۲ــ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺸﺎر در اﺑﺘﺪاى ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺮﻋﻰ )ﻧﻴﻤﻪ اﺻﻠﯽ(
اﻟﻒ( دﺑﻰ ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺮﻋﻰ
ﻃﻮل ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺮﻋﯽ
_______________ = ﺗﻌﺪاد ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺎﻧﺒﻰ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ
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ﺗﻌﺪاد ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺎﻧﺒﻰ
١٠٣

 = ۵۰ *۲=۱۰۰ﭼﻮن از دو ﻃﺮف ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺮﻋﻰ اﺗﺼﺎل دارد
ﺗﻌﺪاد * دﺑﻰ ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺎﻧﺒﻰ = دﺑﻰ ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺮﻋﻰ
ﻟﻴﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ  Q = ۴۸۰ * ۱۰۰ =۴۸۰۰۰ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺮﻋﻰ
ب( اﻓﺖ ﻓﺸﺎر در ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺮﻋﻰ
Hf =۰/۴۷۸ *۱۲۵ * (۵۷) -۴/۷۵ * (۴۸۰۰۰) ۱/۷۵
Hf =۴۲/۴۷
 ⇒ F=۰/۳۶ﺟﺪول ۲ــ = ۱۰۰⇒ ۶ﺗﻌﺪاد ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺮﻋﻰ
آب Pf = ۴۲/ ۴۷ *۰/۳۶ = ۱۵ /۲۹ m
ج( ﻓﺸﺎر در اﺑﺘﺪاى ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺮﻋﻰ
3
1
× 15 / 29 − ×0/ 65
4
2

PS = 11/ 339 +

آب PS = ۲۲/۴۸ m
د( ﺗﻨﻈﻴﻢ رﮔﻮﻻﺗﻮر :ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ رﮔﻮﻻﺗﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮﺣﺴﺐ  Psiدرﺟﻪﺑﻨﺪى
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس و ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ۳ــ.۶
Psi = ۱/۴۲ * H۲O
Psi = ۱/۴۲*۲۲/۴۸ = ۳۱/۹۲ ~۳۲
ﭘﻮﻧﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﭻ ﻣﺮﺑﻊ
ﻓﺸﺎر ﻻزم ﺑﺮاى ﺗﻨﻈﻴﻢ رﮔﻮﻻﺗﻮر
۳ــ۴ــ۶ــ ﺷﻴﺮ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﺟﺮﻳﺎن :ﺷﻴﺮﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ،ﺗﻨﻈﻴﻢ
و ﻳﺎ ﺑﺮداﺷﺖ آب ﻳﺎ ﻫﻮا در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
اﻳﻦ ﺷﻴﺮﻫﺎ ﺑﺮاى ﻗﻄﻊ ﺟﺮﻳﺎن در ﻳﮏ ﻟﻮﻟﻪ و ﻳﺎ ﻳﮏ ﻗﺴﻤﺖ از ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮑﺎر ﻣﻰروﻧﺪ .ﺷﻴﺮﻫﺎى ﻗﻄﻊ و
وﺻﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻓﻰ و در ﻧﻘﺎط ﻣﻮرد ﻟﺰوم ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﮔﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪﻃﻮرى ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ آنﻫﺎ ،ﻫﺮ ﺑﺨﺶ
را در ﺷﺒﮑﻪ از ﺑﻘﻴﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎى آن ﺟﺪا ﻧﻤﻮد .در ﻃﻮلﻫﺎى ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺑﺪون اﻧﺸﻌﺎب ،ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺮ ۳۰۰
ﺗﺎ  ۵۰۰ﻣﺘﺮ ﻳﮏ ﺷﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻻزم ﻧﺸﻮد ﺗﻤﺎم ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ را از آب ﺧﺎﻟﻰ ﮐﺮده،
دوﺑﺎره ﭘﺮ ﻧﻤﻮد .ﺷﻴﺮﻫﺎى ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ داراى اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻴﺮ ﮐﺸﻮﻳﻰ ،ﺷﻴﺮ ﻣﺨﺮوﻃﻰ،
ﺷﻴﺮ ﺳﻤﺎورى ،ﺷﻴﺮ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻤﻰ ،ﺷﻴﺮ ﺣﺒﺎﺑﻰ ،ﺷﻴﺮ ﭘﺮواﻧﻪاى و ﺷﻴﺮﻫﺎى اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻰ .ﭘﺮﻣﺼﺮفﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع
ﺷﻴﺮﻫﺎى ﻳﺎدﺷﺪه ،ﺷﻴﺮﻫﺎى ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﮐﺸﻮﻳﻰ و ﭘﺮواﻧﻪاى ﻫﺴﺘﻨﺪ.
١٠٤

ﺷﻴﺮﻫﺎى ﮐﺸﻮﻳﻰ :ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺷﻴﺮ ﮐﺸﻮﻳﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ
ﭘﻮﺳﺘﻪ
۲۱ــ ۶ﺑﺎ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﮐﺸﻮى دروﻧﻰ آن اﻧﺠﺎم ﻣﻰﺷﻮد.
ٔ
ﺑﻴﺮوﻧﻰ اﻳﻦ ﺷﻴﺮﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﭼﺪﻧﻰ و ﮐﺸﻮى دروﻧﻰ آنﻫﺎ از آﻟﻴﺎژﻫﺎﻳﻰ
ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺮﻧﺞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد.
ﺷﻴــﺮﻫﺎى ﭘـﺮواﻧﻪاى :ﺷﻴﺮﻫـﺎى ﭘـﺮواﻧﻪاى ،ﺑـﻪﮐﻤـﮏ
ﺟﻌﺒﻪدﻧﺪهاى ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ ﺷﻴﺮﻫﺎ داراى ارﺗﻔﺎع و ﭘﻬﻨﺎى
ﮐﻤﺘﺮى ﻫﺴﺘﻨﺪ .از اﻳﻦرو ،در ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻳﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺣﻮﺿﭽﻪﻫﺎى
ﻣﺤﻞ ﺷﻴﺮ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻰ ﻣﻰﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻨﮑﻪ ﻓﻠﺰ ﮐﻤﺘﺮى در
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آنﻫﺎ ﺑﮑﺎر ﻣﻰرود ﻏﺎﻟﺒ ًﺎ ﺑﻬﺎى اﻳﻦ ﺷﻴﺮﻫﺎ ،ﮐﻤﺘﺮ از ﺷﻴﺮﻫﺎى
ﺷﻜﻞ ۲۱ــ ۶ــ ﺷﻴﺮ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﺟﺮﻳﺎن
ﮐﺸﻮﻳﻰ اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﺟﻌﺒﻪدﻧﺪه در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳﻦ
ﺷﻴﺮﻫﺎ ﻧﮕﻬﺪارى و روﻏﻦﮐﺎرى آنﻫﺎ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺷﻴﺮﻫﺎى ﮐﺸﻮﻳﻰ ﺿﺮورت دارد.
ﺷﻴﺮﻫﺎى اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻰ :اﻳﻦ ﺷﻴﺮﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ داﺷﺘﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﺴﺎس ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﮑﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ ﺑﺎز و
ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰى ﮐﻠّﻰ ﺷﺒﮑﻪ را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻧﻘﺎط ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ در ﺷﺒﮑﻪ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﻧﺪ .در ﺷﮑﻞ ۲۲ــ ۶ﻧﻤﻮﻧﻪاى از اﻳﻦ ﺷﻴﺮﻫﺎ دﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮد.

ﺷﻜﻞ۲۲ــ ۶ــ ﺷﻴﺮ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ

١٠٥

۴ــ۴ــ۶ــ ﮐﻨﺘﻮر آب :ﮐﻨﺘﻮرﻫﺎى آب ،وﺳﺎﻳﻠﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎى آﺑﺮﺳﺎﻧﻰ ﺷﻬﺮى ﺑﺮاى
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺠﻢ آب ﻣﺼﺮﻓﻰ ﻣﺸﺘﺮﮐﻴﻦ ﻳﺎ در ﻣﺰارع ﺑﺮاى ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺠﻢ آب ﻣﺼﺮﻓﻰ آﺑﻴﺎرى ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺣﺠﻢ ﺗﺠﻤﻌﻰ آب ﻣﺼﺮﻓﻰ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ دارﻧﺪ .ﺳﺎدهﺗﺮﻳﻦ آن ﮐﻨﺘﻮر
ﺻﻔﺤﻪاى اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ ۲۳ــ.(۶

ﮐﻨﺘﻮر ﭘﺮواﻧﻪ ای

ﮐﻨﺘﻮر ﺻﻔﺤﻪ ای
ﺷﻜﻞ ۲۳ــ ۶ــ اﻧﻮاع ﻛﻨﺘﻮرﻫﺎى آب

در اﻳﻦ ﮐﻨﺘﻮرﻫﺎ ،ﺻﻔﺤﻪ در ﺣﻮل ﻗﻄﺮ ﺧﻮد در اﺛﺮ ﻓﺸﺎر آب دوران ﻣﻰﮐﻨﺪ و آب ورودى ﺑﻪ ﮐﻨﺘﻮر
را ﺑﻪﺳﻮى ﻣﺠﺮاى ﺧﺮوﺟﻰ آن ﻣﻰراﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻤﻮاره ﻧﻴﻤﻰ از ﻓﻀﺎى ﮐﻨﺘﻮر درﺣﺎل ﭘﺮﺷﺪن و ﻧﻴﻢدﻳﮕﺮ
درﺣﺎل ﺗﺨﻠﻴﻪ اﺳﺖ .دوران ﺻﻔﺤﻪ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭼﺮخدﻧﺪهﻫﺎى ﮐﻨﺘﻮر را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآورده ،ﺣﺠﻢ ﺗﺠﻤﻌﻰ
آب ﻣﺼﺮﻓﻰ در روى ﺻﻔﺤﻪاى ﮐﻪ در ﺑﺎﻻى دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮار دارد ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ ارﻗﺎم ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻰﮔﺮدد.
ﻧﻮع دﻳﮕﺮ از ﮐﻨﺘﻮرﻫﺎ ،ﮐﻨﺘﻮر ﭘﺮواﻧﻪاى اﺳﺖ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﺷﺒﮑﻪ و ﻳﺎ در دﻫﺎﻧﻪﻫﺎى ورودى و ﻳﺎ در ﻟﻮﻟﻪﻫﺎى
راﻳﺰر ﻧﺼﺐ ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ.
۵ــ۴ــ۶ــ ﻓﻴﻠﺘﺮ)ﭘﺎﻻﻳﻪ( :ﺟﺪىﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﻧﮕﻬﺪارى ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻴﺎرى ﻗﻄﺮهاى ،ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ
ﮔﺴﻴﻠﻨﺪهﻫﺎﺳﺖ .روزﻧﻪﻫﺎى ﮔﺴﻴﻠﻨﺪهﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺎزل آﺑﭙﺎشﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻮﭼﮏ و ﺧﻄﺮ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ آن ﺑﺎ
ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ آب و ﺣﺘﻰ ﺑﺎﮐﺘﺮىﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد در آب ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺮﺳﻴﺪن آب ﮐﺎﻓﻰ
ﺑﻪ ﮔﻴﺎه ﻣﻰﺷﻮد ﮐﻪ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺴﺎرات زﻳﺎدى ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل وارد ﻣﻰآﻳﺪ .ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس آﺑﻴﺎرى ﻗﻄﺮهاى
ﺑﺪون ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻴﻠﺘﺮ و ﺻﺎﻓﻰ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
١٠٦

ﺷﮑﻞ ۲۴ــ ٦

اﻧﺪازه ﻓﻴﻠﺘﺮ و ﺻﺎﻓﻰﺑﻪ ﻧﻮع ﮔﺴﻴﻠﻨﺪهﻫﺎ و درﺟﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺗﻌﺪاد و
ٔ
ﺑﺴﺘﮕﻰ دارد و ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪﺟﺎى داﺷﺘﻦ ﻳﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺰرگ از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻮازى
ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ وﺻﻞ ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﺳﺖ:
ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﻨﻰ :۱ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﻨﻰ ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻳﮏ ﺗﺎﻧﮏ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﮐﻪ در درون ﺧﻮد ﻻﻳﻪﻫﺎى
ﺿﺨﻴﻢ از ﻣﺎﺳﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد را ﺟﺎى داده ،ﮐﺎر ﺟﺪاﺳﺎزى ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ و ﻣﻌﻠﻖ آب آﺑﻴﺎرى را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد.
ﻣﺎﺳﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎﺳ ٔﻪ
ﻣﺎﺳﻪاى ﮐﻪ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﮐﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ از ﻧﻮع ﮔﺮد و ﺑﺎداﻣﻰ و ﻳﺎ ٔ
ﺑﺎداﻣﻰ داراى ﻗﻄﺮ ﻳﮏ اﻧﺪازه و ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ اﺳﺖ و ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖﺗﺮى اﻧﺠﺎم ﻣﻰﺷﻮد.
ﻻﻳﻪﺑﻨﺪى ﻣﺎﺳﻪ در ﺗﺎﻧﮏ از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ از ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ درﺷﺖﺗﺮ ﺑﻪ رﻳﺰﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﻰ ﺟﺮﻳﺎن آب از
ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﻰﺷﻮد )ﺷﮑﻞ ۲۵ــ.(۶

ﺷﻜﻞ ۲۵ــ  ۶ــ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﻨﯽ و ﻻﻳﻪﺑﻨﺪی
ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ درون آن
اﻟﻒ

ب
 Gravel filterــ١

١٠٧

ﺟﺪاره ﻓﻴﻠﺘﺮدار
ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺗﻮرىدار :۱ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺗﻮرى ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻳﮏ ﺗﺎﻧﮏ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﮐﻪ ﺣﺎوى
ٔ
و ﻳﺎ ﺗﻮرى از ﺟﻨﺲ ﭘﻼﺳﺘﻴﮏ و ﻳﺎ ﻓﻮﻻد ﺿﺪزﻧﮓ اﺳﺖ .ﻗﻄﺮ اﻳﻦ ﺟﺪارهﻫﺎ ﺑﻴﻦ  ۸۰ﺗﺎ  ۱۵۰ﻣﻴﮑﺮون
در ﻧﻮﺳﺎن ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪﻳﻦﺗﺮﺗﻴﺐ ذراﺗﻰ ﮐﻪ ﻗﻄﺮ آنﻫﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻗﻄﺮ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺟﻤﻊآورى
ﻣﻰﺷﻮد ،از ورود آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ آﺑﻴﺎرى ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﺑﻪﻋﻤﻞ ﻣﻰآﻳﺪ )ﺷﮑﻞ ۲۶ــ .(۶ﺻﺎﻓﻰﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻗﻄﺮ
ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﺪدى ﺑﻪﻧﺎم ﺷﻤﺎره ﻣﺶ ۲ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ .در ﺟﺪول ۴ــ ۶ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى
ﺷﻤﺎره ﻣﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺻﺎﻓﻰﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ در آﺑﻴﺎرى ﻗﻄﺮهاى ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﻣﻰﺷﻮد ﻏﺎﻟﺒ ًﺎ
ﺻﺎﻓﻰﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ
ٔ
از ﻣﺶ ﺷﻤﺎره  ۱۰۰ﻳﺎ  ۲۰۰درﺳﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدرﻧﺪ ﻣﻮادى را ﮐﻪ ﻗﻄﺮ ﻣﻌﺎدل آنﻫﺎ  ۱۵۰ﻳﺎ  ۷۵ﻣﻴﮑﺮون
ﺑﺎﺷﺪ از آب ﺟﺪا ﺳﺎزﻧﺪ.
ﺟﺪول٤ــ٦ــ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺻﺎﻓﯽﻫﺎ و اﻧﺪازۀ ذرات
ﺷﻤﺎره ﻣﺶ

ﻗﻄﺮ ﻣﻌﺎدل )ﻣﻴﮑﺮون(

ﻧﻮع ذرات

ﻗﻄﺮ ﻣﻌﺎدل )ﻣﻴﮑﺮون(

١٦

۱۱۸۰

ﺷﻦ درﺷﺖ

>۱۰۰۰

٢٠

٨٥٠

ﺷﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ

۵۰۰ــ٢٥٠

٣٠

٦٠٠

ﺷﻦ ﺧﻴﻠﯽ ﻧﺮم

۲۵۰ــ۵۰

۴۰

٤٢٥

ﺳﻴﻠﺖ

٥٠ــ٢

۱۰۰

۱۵۰

رس

<٢

۱۴۰

۱۰۶

ﺑﺎﮐﺘﺮی

٢ــ۰/۴

۱۷۰

٩٠

وﻳﺮوس

<۰/۴

۲۰۰

۷۵

۲۷۰

٥٣

٤٠٠

٣٨

 Screen filterــ١
 Meshــ٢

١٠٨

ﺷﻜﻞ ۲۶ــ ۶ــ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻳﮏ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺗﻮرىدار

ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژى ﺳﻴﮑﻠﻮن :۱اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻳﮏ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻧﻴﺴﺖ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ از ﻣﺨﺰﻧﻰ
ﮐﻪ درون آن آب داراى دو ﻧﻮع ﺣﺮﮐﺖ دوراﻧﻰ )ﺳﻴﮑﻠﻮﻧﻰ( ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ــ در ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎرﭘﻴﭽﯽ آب ،ذرات ﻣﻌﻠﻖ در آب ) ≥ ۱,۱ﺗﺮاﮐﻢ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻦ از آن ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد.
ــ آب ﺗﻤﻴﺰ ﺷﺪه از ذرات ،ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺻﻌﻮدى ﺑﻪ ﻳﮏ ﺧﺮوﺟﻰ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻی ﻣﺨﺰن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﺷﻮد.
آﺑﮕﺬرى ﻫﺮﮐﺪام از ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﻣﻰﺑﺎﻳﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار
ﺑﺪه آب اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد .در ﺷﮑﻞ ۲۷ــ ۶ﻧﺤﻮه ﺣﺮﮐﺖﻫﺎى ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه دﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮد.
) Centrifugal sand separator (HYDROCYCLONEــ١

١٠٩

ﺧﺮوﺟﯽ
ورودی

ﻣﺨﺰن ﺷﻦ
ﺷﻜﻞ ۲۷ــ ۶ــ ﻧﺤﻮه ﻛﺎر ﺳﻴﻜﻠﻮن و ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی آن

 ۵ــ۶ــ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﻴﺎه از ﻃﺮﻳﻖ آﺑﻴﺎرى ﻗﻄﺮهاى
ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎى آﺑﻴﺎرى ﻗﻄﺮهاى ﮐﻪ آب را ﻣﺴﺘﻘﻴﻤ ًﺎ در اﺧﺘﻴﺎر رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎه ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﭘﺨﺶ
ﮐﻮدﻫﺎى ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐاﻧﺪ .ﺑﻪﻃﻮرى ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﻮد را در آب ﻣﺤﻠﻮل ﮐﻨﻴﻢ .ﺑﺪون ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ
و اﻧﺮژى اﺿﺎﻓﻰ ،ﮐﻮد در ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺨﺶ ﻣﻰﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ و ﻧﻮع ﮐﻮد ﺑﺎﻋﺚ
ﺧﻮردﮔﻰ ﺟﺪار ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﻧﺸﻮد.
ﭘﻤﭗ

ﻟﻮﻟﻪ اﺻﻠﯽ

+

درﻳﭽﻪ

ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﻟﻮﻟﻪ
ﻣﺤﻠﻮل

ﻣﮑﺶ

ﺗﺎﻧﮏ
ب

اﻟﻒ
ﻟﻮﻟﻪ اﺻﻠﯽ

واﻧﺘﻮری
ﭘﻤﭗ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ

ﺗﺎﻧﮏ
ج

١١٠

ﺷﻜﻞ ۲۸ــ ۶ــ روشﻫﺎى ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﻮد ﻳﺎ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ

ﻣﺰاﻳﺎ
ــ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻰﺗﻮان ﮐﻮددﻫﻰ ﻧﻤﻮد و ﮐﻤﺒﻮد ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﻳﻰ را ﺟﺒﺮان ﮐﺮد.
ــ ﺑﺎ ﮐﻮددﻫﻰ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﻢ و دﻓﻌﺎت زﻳﺎد از آﺑﺸﻮﻳﻰ ﮐﻮد در ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﺧﺎک ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻧﻤﻮد.
ــ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮدﮐﺎر ﮐﻮد اﻣﮑﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.
ﻣﻼﺣﻈﺎت
ــ ﺗﺰرﻳﻖ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻮد در ﺷﺒﮑﻪ آﺑﻴﺎرى ﻣﻰﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺗﻮرى ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد.
ــ وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﺰرﻳﻖ ﮐﻮد ﻣﻰﺑﺎﻳﺪ ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ و ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻄﻠﻮﺑﻰ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
ــ ﻣﻮاد ﺗﺰرﻳﻘﻰ ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﺷﺒﮑﻪ رﺳﻮب ﮐﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮردﮔﻰ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺟﺪارهﻫﺎى آن ﺷﻮد.
ــ ﺷﺒﮑﻪ اﺻﻠﻰ ﺑﺎﻳﺪ داراى درﻳﭽﻪ ﻳﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﻰ ﻣﻨﺒﻊ آب ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻧﻤﺎﻳﺪ.
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎى ﺗﺰرﻳﻖ :ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎى آﺑﻴﺎرى ﻗﻄﺮهاى ﺑﻪ ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺠﻬﺰاﻧﺪ.
اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪدو ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪﮐﺎر ﻣﻰروﻧﺪ:
ــ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎى ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﻳﻊ آب ﺑﺮاى از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻣﻴﮑﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎ
و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از رﺳﻮب آنﻫﺎ و ﺣﻞ ﮐﺮدن ﻣﻮاد ﻏﻴﺮآﻟﻰ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاى ﮐﻪ ﺑﺘﻮان آنﻫﺎ را ﺷﺴﺖوﺷﻮ داد و از
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺎرج ﻧﻤﻮد.
ــ ﺗﺰرﻳﻖ ﮐﻮد ﺑﻪ داﺧﻞ آب آﺑﻴﺎرى ﺑﺮاى ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻰ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﮔﻴﺎﻫﺎن
ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺳﻪ روش ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﮑﺎر ﻣﻰرود )ﺷﮑﻞ ۲۸ــ  (٦ﮐﻪ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
ــ اﺗﺼﺎل ﺗﺎﻧﮏ ﮐﻮد ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﮑﺶ
ــ ﭘﻤﭗ ﮐﺮدن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ داﺧﻞ ﺟﺮﻳﺎن آب آﺑﻴﺎرى
ــ اﺳﺘﻔﺎده از اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر در ﺳﻴﺴﺘﻢ

 ۶ــ۶ــ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺮﻗﻰ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎى ﭘﻤﭙﺎژ
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در اﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎى ﭘﻤﭙﺎژ ﺑﺎ ﺷﺮط ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدن اﻧﺮژى اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻰ از اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮرﻫﺎى
ﺳﻪﻓﺎز ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺘﻨﺎوب )اﻏﻠﺐ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎى اﻟﻘﺎﺋﻰ ﻗﻔﺲ ﺳﻨﺠﺎﺑﻰ( ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد زﻳﺎدى دارﻧﺪ ﺑﺮای ﮔﺮداﻧﺪن
ﭘﻤﭗﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد.
ﺑﺮاى راهاﻧﺪازى ،ﮐﻨﺘﺮل و ﺧﺎﻣﻮش و روﺷﻦ ﮐﺮدن اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر از ﮐﻠﻴﺪ راهاﻧﺪاز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد.
١١١

ﮐﻠﻴﺪ راهاﻧﺪاز ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻤﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر در ﻣﻘﺎﺑﻞ دو ﻓﺎز ﺷﺪن ،ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻰ ﻓﺎزﻫﺎ ،اﻓﺖ وﻟﺘﺎژ و ﮔﺮم
ﺷﺪن اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر را ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﮐﻠﻴﺪ راهاﻧﺪازﻫﺎى ﺧﺸﮏ و ﻳﺎ روﻏﻨﻰ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﮐﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد .اﮔﺮ ﻗﺪرت اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر از  ۱۵ﮐﻴﻠﻮوات ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ از ﮐﻠﻴﺪﻫﺎى راهاﻧﺪاز ﻳﮏ ﺣﺎﻟﺘﻪ و اﮔﺮ
ﻗﺪرت آن از  ۱۵ﮐﻴﻠﻮوات ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ از ﮐﻠﻴﺪﻫﺎى راهاﻧﺪاز ﺳﺘﺎره ــ ﻣﺜﻠﺚ )دوﺣﺎﻟﺘﻪ( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد.
ﺑﺮاى ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﻮاع اﺗﺼﺎل ﮐﻮﺗﺎه و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺮقرﺳﺎن از ﻓﻴﻮز در
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد.
ﺑﺮاى اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق از ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ از ﮐﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻄﺢ
ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎﺑﻞ ﻣﻰﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻗﺪرت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻤ ًﺎ در ﺗﺮاﻧﺸﻪاى
ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺣﺪود ﻳﮏ ﻣﺘﺮ دﻓﻦ ﺷﻮد .ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺑﺮاى اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق ﺳﻪﻓﺎز از ﮐﺎﺑﻞﻫﺎى ﭼﻬﺎر رﺷﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻰﺷﻮد ﺗﺎ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﻢ ﻧﻮل ﺑﺮاى ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻳﮏ ﻓﺎز ﺑﺮاى روﺷﻨﺎﻳﻰ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺑﻌﻀﻰ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎى آﺑﻴﺎرى ﺧﻮدﮐﺎر ،ﻗﻄﻌﺎت دﻳﮕﺮى در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد .ﺑﺮاى ﻣﺜﺎل
در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎى آﺑﻴﺎرى ﺑﺎراﻧﻰ ﻣﻰﺗﻮان ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﮐﻠﻴﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﻓﺸﺎر روى ﻟﻮﻟﻪ راﻧﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﻧﻴﻤﻪﺧﻮدﮐﺎر ﮐﺮد.
در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎى آﺑﻴﺎرى ﻗﻄﺮهاى ﻧﻴﺰ ﺑﺮاى ﺧﻮدﮐﺎر ﮐﺮدن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻰﺗﻮان ﺑﻪﺟﺎى ﺷﻴﺮﻫﺎى دﺳﺘﻰ
ﺑﺮاى ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺷﻴﺮﻫﺎى ﺑﺮﻗﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﺗﻮﺳﻂ ﻳﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰ ،۱زﻣﺎن ﺑﺎز ﺑﻮدن و ﺑﺴﺘﻪﺑﻮدن
ﺷﻴﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن زﻣﺎن آﺑﻴﺎرى ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در اﻳﻦﺻﻮرت در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ﻳﮏ ﮐﺎرﮔﺮ
ﻓﻘﻂ ﺑﺮاى ﻧﻈﺎرت ﺑﻪ ﮐﺎر ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

۷ــ۶ــ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺑﻪﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻴﺎرى ﻗﻄﺮهاى
ــ ﺷﻴﺮﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار و ﻳﺎ ﺳﺎﻋﺖ آﺑﻴﺎرى ﺑﺎز ﮐﻨﻴﺪ.
ــ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
ــ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق را از ﻧﻈﺮ اﻣﮑﺎن اﺗﺼﺎل اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻴﺪ و ﻣﻮﺗﻮر ﭘﻤﭗ را
روﺷﻦ ﮐﻨﻴﺪ )در ﻣﻮاردى ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﭘﻤﭗ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺷﻴﺮ ﮐﻨﺘﺮل اﺻﻠﻰ را ﺑﺎز ﮐﻨﻴﺪ(.
ــ ﭘﺲ از ﺷﺮوع آﺑﻴﺎرى و ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪن ﻓﺸﺎر آب در ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ،ﻓﺸﺎر ﺳﻤﺖ ﻓﻴﻠﺘﺮ را ﺑﺎ ﮔﺮداﻧﺪن دﺳﺘﻪ
ﺷﻴﺮ ﺳﻪﻃﺮﻓﻪ ﺑﻪﻃﺮف ﻓﻴﻠﺘﺮ اﻧﺘﻬﺎﻳﻰ روى ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ .اﻳﻦ ﻓﺸﺎر را ﺑﺎ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮدن ﺷﻴﺮ اﺻﻠﻰ
ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺤﺪود ٔه ۱۸ــ ۱۰ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع آب ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻴﺪ .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪﺧﻮﺑﻰ ﮐﺎر ﻣﻰﮐﻨﺪ.
۱ــ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰ در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ راﻳﺎﻧﻪای اﺳﺖ.

١١٢

 ۸ــ۶ــ ﺳﺮوﻳﺲ و ﻧﮕﻬﺪارى ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻴﺎرى ﻗﻄﺮهاى
۱ــ  ۸ــ۶ــ رﻓﻊ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﮔﺴﻴﻠﻨﺪهﻫﺎ :ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺷﺒﮑﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺨﻠﻴﻪ آن ،اﺟﺰاى ﺷﺒﮑﻪ
ﺗﻮزﻳﻊ آب ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮع و ﮐﻴﻔﻴﺖ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪﺧﻮد دارﻧﺪ.
ــ رﻓﻊ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻓﻴﺰﻳﮑﻰ :در ﻣﻮاﻗﻌﻰ ﮐﻪ ﻣﻮاد درﺷﺖداﻧﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ رﺳﻮب ﮐﻨﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﮐﺎر ﺗﻬﻴﻪ ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .ﻟﺬا ﻣﻰﺑﺎﻳﺪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻰ ،در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز اﻗﺪام
ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻮع ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻧﻤﻮد )ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﻨﻰ ﻳﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺗﻮرى(.
ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﻰ از ﻧﻮع ﻣﻄﻠﻮب و ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻊ از رﺳﻮب ﺗﺪرﻳﺠﻰ ﻣﻮاد
رﻳﺰداﻧﻪ آب ﻧﻤﻰﺷﻮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ آب از ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮاى ﺟﺪاﺳﺎزى ﻣﻮاد رﺳﻮﺑﻰ ﮐﺎﻓﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﻰﺑﺎﻳﺪ ﺗﺨﻠﻴﻪ
از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻓﺸﺎرى ﻣﻌﺎدل  ۲ﺗﺎ  ۳اﺗﻤﺴﻔﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﮔﺴﻴﻠﻨﺪه ﻣﺴﺪود ﺷﺪه را ﺑﺎ ﺑﺎز ﮐﺮدن اﺟﺰاى
ﺗﺸﮑﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮد ﻳﺎ آنﻫﺎ را ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮐﺮد )ﺷﮑﻞ ۲۹ــ.(۶

ﮐﻼﻫﮏ

ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺮم

ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺎرﭘﻴﭽﯽ

ب
ﺑﺪﻧﻪ
ﭼﻨﮕﻪ
اﻟﻒ

ﺷﻜﻞ ۲۹ــ ۶ــ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﮏ ﻗﻄﺮهﭼﻜﺎن ﺻﻔﺤﻪاى

رﻓﻊ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮاد رﺳﻮﺑﻰ از ﻧﻮع رس و ﻟﻴﻤﻮن ،ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻪ ﻓﺮم ﺳﻴﻤﺎﻧﻰ درآﻣﺪه
ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺟﺰاى ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﻳﻊ آب )ﮔﺴﻴﻠﻨﺪه( ﺑﺮ اﺛﺮ رﺳﻮب آﻫﮑﻰ )رﺳﻮب ﺳﻔﻴﺪ( ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﻻزم اﺳﺖ اﻳﻦ اﺟﺰای ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻳﮏ اﺳﻴﺪ ﻗﻮى ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ ﮔﺮدد .ﻧﺤﻮه ﺷﺴﺖ وﺷﻮ و ﻧﻈﺎﻓﺖ
١١٣

ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﮏ ﺗﺠﺎرﺗﻰ )ﻏﻠﻈﺖ  ۳۶ﮔﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ و وزن ﻣﺨﺼﻮص  (۱/۳۳و
ﻳﺎ اﺳﻴﺪﮐﻠﺮﻳﺪرﻳﮏ ﺧﺎﻟﺺ  ۲ﺗﺎ  ۵در ﻫﺰار ) ۲ﺗﺎ  ۵ﻟﻴﺘﺮ در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ آب( ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻘﺪار و اﻫﻤﻴﺖ
ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻰﮔﺮدد .ﺿﺮورﺗﻰ ﻧﺪارد ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﻦ ﻣﺼﺮف ﮔﺮدد ﭼﻮن
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮى ﻋﺎﻳﺪ ﻧﻤﻰﺷﻮد .درﺟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ در ﻣﺪّ ت ده دﻗﻴﻘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰﮔﺮدد
ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻰﺗﻮان از ﺗﺎﻧﮏ ﮐﻮد ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
رﻓﻊ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻣﻮاد آﻟﻰ :ﻣﻮاد آﻟﻰ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ و اﺑﻌﺎد ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ ﺑﺰرگ )ﺑﻘﺎﻳﺎى ﮔﻴﺎﻫﻰ ،ﺟﻠﺒﮏﻫﺎ ،رﺳﻮﺑﺎت
ﺑﺎﮐﺘﺮىﻫﺎ( ﮐﻪ در آب ﻣﻌﻠّﻖ ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ ﻋﻤﻮﻣ ًﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ ﺟﻤﻊآورى ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ اﻣﺎ آبﻫﺎى آﺑﻴﺎرى در اﻏﻠﺐ
اوﻗﺎت ﺣﺎوى ﻣﻘﺪارى ﻣﻴﮑﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ )اﺳﭙﻮرﻫﺎ ،ﮐﻴﺴﺖﻫﺎ ،ﺑﺎﮐﺘﺮىﻫﺎ و ﺟﻠﺒﮏﻫﺎى رﻳﺰ( ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از
ﻻﺑﻼى ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ در داﺧﻞ ﺷﺒﮑﻪ و ﻳﺎ ﺳﻮراخﻫﺎى ﮔﺴﻴﻠﻨﺪهﻫﺎ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﻰﻳﺎﺑﻨﺪ.
راهﻫﺎى ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻴﮑﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن آب ﮐﻠﺮدار ﺑﻪﺻﻮرت آب ژاول رﻗﻴﻖ و ﻳﺎ ﮐﻠﺮ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ
 ۱ﺗﺎ  ۵ﻣﻴﻠﻰﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻮردى )ﻫﺮ  ۱۵روز ﻳﮏﺑﺎر( ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ دوره آﺑﻴﺎرى ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
در ﺟﺪول  ۵ــ ۶ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎى ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى و اﻧﺪازه ﻏﻠﻈﺖ و زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺪول ۵ــ٦ــ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﻓﻊ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻗﻄﺮهﭼﮑﺎنﻫﺎ
ﻧﻮع ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ

اﻫﻤﻴﺖ

ﻣﻮاد ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده

»دز«
اﻧﺪازه ُ

ﻧﻮع ﺗﺰرﻳﻖ

ﻃﻮل دوره
ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ

زﻣﺎن و ﻣﻮﻗﻊ
ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ

ِ
رﺳﻮب ﮐﺮﺑﻨﺎت
ﮐﻠﺴﻴﻢ ﺑﺮﺣﺴﺐ
اﻫﻤﻴﺖ آن در
آب آﺑﻴﺎری

ﺿﻌﻴﻒ ١٠٠
ﻣﻴﻠﯽ ﮔﺮم در ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ

اﺳﻴﺪ ﻗﻮی

٪۰/۲

ﭘﻤﭗ ﺑﺎ اﻧﺪازه
ﻣﺸﺨﺺ

ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ

 ٢ﺗﺎ  ٣ﺑﺎر در ﻫﺮ
ﻓﺼﻞ

ﻣﺘﻮﺳﻂ  ١٠٠ﺗﺎ٢٠٠
ﻣﻴﻠﯽ ﮔﺮم در ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ

اﺳﻴﺪ ﻗﻮی

٪۰/۵

ﭘﻤﭗ ﺑﺎ اﻧﺪازه
ﻣﺸﺨﺺ

ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ

ﻳﮑﺒﺎر در ﻫﺮ ١٥
روز

ﻗﻮی  ٢٠٠ﻣﻴﻠﯽ ﮔﺮم
در ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ

اﺳﻴﺪ ﺑﻌﻼوه
آب ژاول

٪١

ﭘﻤﭗ ﺑﺎ اﻧﺪازه و
ﺣﺠﻢ ﻣﺸﺨﺺ

ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ در
ﺷﺮوع آﺑﻴﺎری

ﺣﺴﺐ اﻫﻤﻴﺖﻳﮑﺒﺎر
در ﻫﻔﺘﻪ و ﻳﺎﺑﻴﺸﺘﺮ

ﺣﻀﻮر ﺿﻌﻴﻒ

آب ژاول

 ١ p.p.mﺗﺎ ٢

ﭘﻤﭗ ﺑﺎ اﻧﺪازه
ﻣﺸﺨﺺ

درﺧﻼل ﻳﮏ
ﻧﻮﺑﺖ آﺑﻴﺎری

ﻫﻔﺘﻪ ای ﻳﮑﺒﺎر

ﺣﻀﻮر ﻗﻮی و ﻣﻬﻢ

آب ژاول
ﺑﻌﻼوه اﺳﻴﺪ ﺑﺎ
 pHﻣﻌﺎدل ٦

۵p.p.m

ﭘﻤﭗ ﺑﺎ اﻧﺪازه و
ﺣﺠﻢ ﻣﺸﺨﺺ

ﺣﻀﻮر ﺟﻠﺒﮏ ﻫﺎ
در ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺮوﺟﯽ
ﻗﻄﺮه ﭼﮑﺎن ﻫﺎ

آب ژاول

۱p.p.m

ﭘﻤﭗ ﺑﺎ اﻧﺪازه
ﻣﺸﺨﺺ

ﺑﺎﮐﺘﺮی و آﻫﻦ

ﺟﻠﺒﮏ ﻫﺎ
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ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ

در ﺧﻼل ﻳﮏ
ﻧﻮﺑﺖ آﺑﻴﺎری

ﻫﻔﺘﻪ ای ﻳﮑﺒﺎر

۲ــ  ٨ــ  ٦ــ ﺳﺮوﻳﺲ و ﻧﮕﻬﺪارى دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎى ﺑﺮﻗﻰ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ  :ﮐﻠﻴﺪﻫﺎى راهاﻧﺪاز
ﻣﻰﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع آﺑﻴﺎرى ﺳﺮوﻳﺲ ﺷﺪه و ﭘﻼﺗﻴﻦﻫﺎى آنﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻮرد ﺑﺎزدﻳﺪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻣﻮرد ﮐﻠﻴﺪﻫﺎى روﻏﻨﻰ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻰﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﺳﻄﺢ روﻏﻦ در ﻣﺨﺰن ﮐﻠﻴﺪ وارﺳﻰ ﺷﺪه و در
ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻳﮑﺒﺎر روﻏﻦ آن ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﻮد.
ﭼﻮن در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎى ﮔﺮدان اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ از ﺑﻠﺒﺮﻳﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻰﺑﺎﻳﺴﺘﻰ در ﺳﺎﻋﺘﻬﺎى
ﻗﻴﺪ ﺷﺪه در دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﮔﺮﻳﺴﮑﺎرى ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺪﻧﻪ ﺧﺎرﺟﻰ اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﻣﻰﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻞ ﺧﻨﮏﮐﻨﻨﺪﮔﻰ ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﻰ داﺧﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮرى اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ از روى اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﻧﮑﻨﺪ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن رﻳﺰش
آب از اﺗﺼﺎﻻت روى ﺑﺪﻧﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
۳ــ  ۸ــ۶ــ ﺳﺮوﻳﺲ و ﻧﮕﻬﺪارى ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ :ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﮐﻪ ﻣﻮاد در درون ﻓﻴﻠﺘﺮ رﺳﻮب ﻣﻰﮐﻨﺪ.
ﺗﻠﻔﺎت ﻓﺸﺎر از ﻻﺑﻼى ﻓﻴﻠﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﺑﺨﺶ ﺧﺮوﺟﻰ آب ،اﻓﺖ ﻓﺸﺎر اﻳﺠﺎد ﻣﻰﮔﺮدد.
ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻳﻨﮑﻪ اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر در ورودی و ﺧﺮوﺟﻰ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ از  ۰/۵اﺗﻤﺴﻔﺮ ) ۵ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع آﺑﻰ( ﺑﻴﺶ ﺗﺮ
ﮐﺮد ،ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺿﺮورى اﺳﺖ .ﻧﻮع ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻳﻦ ﮐﻪ از ﻧﻮع ﺷﻨﻰ ﻳﺎ ﻧﻮع ﺗﻮرى ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﻨﻰ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺷﺴﺖوﺷﻮى ﺑﺮﻋﮑﺲ آب ﺻﻮرت ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد )ﺷﮑﻞ ۳۰ــ.(۶

ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺗﻮری

ﺳﻴﺴﺘﻢ

ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﻨﯽ

ﺷﺴﺖ و ﺷﻮی ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ
ﺷﻜﻞ ۳۰ــ ۶ــ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﻨﻰ و ﺗﻮرى در ﺷﺒﻜﻪ
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ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻋﺒﻮر آب در ﺟﻬﺖ ﻋﮑﺲ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻳﮏ درﻳﭽﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد و ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻰﻫﺎ ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ آب ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻴﺮون ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻰﮔﺮدد .ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎى ﺗﻮرى ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮس زدن و ﻣﺎﻟﺶ دادن
ﺗﻮرى اﻧﺠﺎم ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد .ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻰﮔﺮدد ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد از ﺑﺮسﻫﺎى ﻓﻠﺰى اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮕﺮدد زﻳﺮا اﻣﮑﺎن
دارد ﺳﻮراخﻫﺎى ﺗﻮرى را ﺧﺮاش داده ،ﭘﺎره ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎى ﺷﻨﻰ و ﺗﻮرى ،ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮدﮐﺎر ﮐﺮدن ﻧﻈﺎﻓﺖ
ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻳﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر در ﺑﺨﺶ ورودى و ﺧﺮوﺟﻰ آن ﺻﻮرت ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد و ﻳﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻳﮏ
ﺗﺎﻳﻤﺮ )ﻧﻈﺎﻓﺖ در زﻣﺎنﻫﺎى ﻣﺸﺨﺺ( اﻧﺠﺎم ﻣﻰﺷﻮد .ﺗﻤﻴﺰ ﮐﺮدن ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺮط
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﮏ ﻓﻴﻠﺘﺮ اﺿﺎﻓﻰ در ﺗﺠﻬﻴﺰات ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺮﮐﺰى ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
۴ــ  ٨ــ۶ــ ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎى ﻻزم در ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ آﺑﻴﺎرى:
ــ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ آﺑﻴﺎرى ﮐﻠﻴﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎزدﻳﺪ ﺷﻮﻧﺪ .در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﭘﺎرﮔﻰ در ﺗﻮرىﻫﺎ
ﺑﺎﻳﺪ آن را ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻧﻤﻮد و ﻳﺎ در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﻣﺤﻞ ﭘﺎرﮔﻰ را ﺗﻌﻤﻴﺮ ﮐﺮد.
ــ در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﻨﻰ در دﺳﺘﮕﺎه ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت داﺧﻞ آن را ﺗﻌﻮﻳﺾ
ﻧﻤﻮد.
ــ در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ در دﺳﺘﮕﺎه از ﻣﻮﺗﻮر ﭘﻤﭗ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺮوﻳﺲ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮد و ﻗﻄﻌﺎت
ﺧﺮاب آن را ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮐﺮد.
ــ اﻧﺘﻬﺎى ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و ﮐﻠﻴﻪ ﺷﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ــ ﮐﻠﻴﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻧﻤﻮد در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺎرﮔﻰ و ﻳﺎ ﻧﺸﺘﻰ ،ﺗﻌﻤﻴﺮ و اﺻﻼح آن
ﺿﺮورى اﺳﺖ.
 ۵ــ  ٨ــ۶ــ ﺳﺮوﻳﺲ و ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎى ﻻزم در ﺣﻴﻦ ﮐﺎر:
ــ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﻴﺰ ﻧﻤﻮد )ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺮﺳﻪ روز ﻳﮑﺒﺎر(.
ــ اﻧﺘﻬﺎى ﻟﻮﻟﻪﻫﺎى ﻓﺮﻋﻰ آﺑﺪﻫﻰ را ﻫﺮ ﻳﮏ ﻣﺎه ﻳﮑﺒﺎر ﺑﺎز ﻧﻤﻮد و اﺟﺎزه داد ﺣﺪاﻗﻞ ده دﻗﻴﻘﻪ از
اﻧﺘﻬﺎى آنﻫﺎ آب ﺧﺎرج ﺷﻮد .ﻧﺨﺴﺖ آب ﮐﺜﻴﻒ از اﻧﺘﻬﺎى آن ﺧﺎرج ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ وﻟﻰ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ
آب ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻰﺷﻮد.
ــ ﻫﺮدو ﻣﺎه ﻳﮑﺒﺎر اﻧﺘﻬﺎى ﻟﻮﻟﻪﻫﺎى اﺻﻠﻰ را ﮐﻪ از ﺧﺎک ﺑﻴﺮون ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎزﮐﻨﻴﺪ و اﺟﺎزه
دﻫﻴﺪ ﺣﺪّ اﻗﻞ ده دﻗﻴﻘﻪ از اﻧﺘﻬﺎى آن آب ﺧﺎرج ﺷﻮد.
۶ــ  ٨ــ۶ــ ﺳﺮوﻳﺲ و ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎى ﻻزم در ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ:
ــ ﮐﻠﻴﻪ ﺷﻴﺮﻫﺎى ﺳﺎده و ﺧﻮدﮐﺎر را ﺑﺎزﮐﻨﻴﺪ.
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ــ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ،ﻣﻬﺮه ﻣﺎﺳﻮرهﻫﺎ را ﺷﻞ ﮐﻨﻴﺪ.
ــ ﺷﻴﺮﻫﺎى ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﺨﺰن ﮐﻮد و ﻓﻴﻠﺘﺮ را ﺑﺎز ﻧﻤﻮده ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درب ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﮔﺮﻳﺰ از ﻣﺮﮐﺰ و ﺷﻨﻰ
را ﮐﺎﻣ ًﻼ ﺑﺎز ﮐﻨﻴﺪ و اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ ﺗﻤﺎم آنﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از آب ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ــ اﻧﺘﻬﺎى ﻟﻮﻟﻪﻫﺎىاﺻﻠﻰ و آﺑﺮﺳﺎن را ﺑﺎزﻧﻤﻮدهﺗﺎ آبداﺧﻞﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪﺧﻮﺑﻰﺗﺨﻠﻴﻪ
ﺷﻮد.
ﺗﻮﺟﻪ:
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﮐﻪ در ﻧﻘﺎط ﺳﺮدﺳﻴﺮ اﻃﺮاف ﺷﻴﺮﻓﻠﮑﻪﻫﺎ و ﺷﻴﺮﻫﺎى ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻰ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ
ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ از ﺻﺪﻣﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﺳﺮﻣﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﺑﻌﻤﻞ آﻳﺪ.

"ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﯽ
۱ــ اﻧﻮاع روشﻫﺎى آﺑﻴﺎرى ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ؟
۲ــ ﭘﺨﺶ آب ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ ﻳﮏ …… ﻳﺎ …… ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺧﺎک را آﺑﻴﺎرى ﻣﻪﭘﺎﺷﻰ
ﻣﻰﻧﺎﻣﻨﺪ.
۳ــ ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻴﮑﻠﻮن در ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻴﺎرى ﻗﻄﺮهاى ﮐﺠﺎ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ؟
۴ــ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎى روزﻧﻪدار ﻳﮏ ﺳﺮى ﻟﻮﻟﻪﻫﺎى …… و …… ﮐﻪ آب در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻃﻮل
آن ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﻧﺸﺖ ﻣﻰﮐﻨﺪ.
۵ــ ﻋﻮاﻣﻠﻰ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﮔﺴﻴﻠﻨﺪهﻫﺎ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﮐﺪاماﻧﺪ؟
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