
الف. سرویس هاى مربوط به سیستم کنترل مرکزى 
یا فیلتراسیون  

کنترل  سیستم  یک  از  آب  فیزیکى  تصفیه  منظور  به 
آب  با  همراه  ریز  ذرات  تا  شود  مى  استفاده  مرکزى 
شامل شن و ماسه، جلبکها و ذرات معلق همراه با آب 
شوند  چکانها  قطره  گرفتگى  موجب  است  ممکن  که  را 
زیر  اجزاء  شامل  عموما  سیستم  این  نماید.  جدا  آب  از 

مى باشد:
ذرات  سازى  جدا  آن  کار  که  هیدروسیکلون:   .1
آنها  حجمى  جرم  که  است  ذراتى  دیگر  و  ماسه  و   شن 
اثر  در  که  ترتیب  بدین  باشد.  مى  آب  از  تر  سنگین 
چرخش آب و سرعت گرفتن ذرات شن در سیکلون، این 
ذرات در اثر نیروى گریز از مرکز بر روى جداره چسبیده 
و به پایین (درون مخزن) سقوط مى کنند و پس از پر 
است  خاموش  سیستم  هنگامیکه  در  باید  مخزن  شدن 
درپوش پایین مخزن را باز نموده و شن جمع شده در آن 
را تخلیه کرد. فاصله زمانى تخلیه مخزن بسته به میزان 
وجود ذرات شن و ماسه در آب فرق مى کند اما عموما 
براى سیستمهایى که دائما در حال کار مى باشند حدود 
در  که  است  ذکر  به  الزم  باشد.  مى  بار  یک  هفته  یک 
جاهایى که استخر وجود دارد و شن و ماسه مى توانند ته 

نشین شوند احتیاجى به نصب سیکلون نمى باشد . 
و  درشت  شنهاى  از  پر  مخازنى  شامل  شنى:  فیلتر   .2
از  و  شده  آن  وارد  باال  از  آب  که  است  شده  بندى  دانه 
پایین آن خارج مى شود. این فیلتر ها مى توانند ذرات 
سبکتر از آب مثل جلبکها، برگ و ذرات چوب را از آب 
جدا نمایند. براى تمیز نمودن این فیلتر ها مى توان با 
بر عکس نمودن جریان در یک فیلتر، ذرات جمع آورى 

شستشو  مخصوص  که  باال  خروجى  از  را  شنها  در  شده 
مى باشد خارج نمود. بدیهى است بعد از این عمل باید 
خود  کار  به  فیلتر  تا  گرداند  بر  اول  حالت  به  را  شیرها 
باشد  داشته  وجود  شنى  فیلتر  یک  چنانچه  دهد.  ادامه 
از  آب  مستقیم  انتقال  براى  اضافى  راه  یک  حتما  باید 
در  معکوس  شستشوى  جهت  شنى  فیلتر  زیر  به  پمپ 
را  شنى  فیلتر  خروجى  ضرورى  مواقع  در  و  گرفت  نظر 
بسته و شیر باال را جهت شستشو باز نموده و آب پمپ 
را به پایین (ورودى مخصوص) وصل کرد و پس از چند 
ثانیه شیر شستشو را بسته و جریان را در فیلتر به حالت 

اول برگرداند.
نکته حائز اهمیت آن است که در زمستان یا فصلى که 

از این فیلترها استفاده نمى شود باید شنها را از دریچه 
پایین تخلیه نموده و تمیز نمود و در فصل آبیارى دوباره 
به  شنها  گیرى  قرار  ترتیب  ریخت.  فیلتر  داخل  را  آنها 
ترتیب از پایین به باال شامل درشت، متوسط و ریز حتما 
باید رعایت گردد. ضمنا از اختالف فشار بوجود آمده بین 
فشار سنجهاى ورودى و خروجى این فیلترها مى توان 
فهمید که فیلتر کثیف شده و منافذ بین شنها مسدود 
اختالف  صورتیکه  در  دارد.  شستشو  به  احتیاج  و  شده 
کثیف  فیلتر  برسد  متر   5 یا  بار   0,5 از  بیش  به  فشار 

شده است.
دیسکى  و  تورى  جنس   از  میکرونى:  فیلترهاى   -3
مى باشند. فیلتر هاى تورى شامل استوانه هاى مشبک 
(در  ریز  بسیار  سوراخهاى  با  توریهایى  از  شده  پوشیده 
براى  که  هستند  کوچکتر)  ویا  میلیمتر  دهم  یک  حد 
 گرفتن ذرات بسیار ریز معلق در آب بکار مى روند. در 
فیلتر هاى دیسکى نیز صفحات مشبک بصورت دیسکهاى 
نازك روى هم قرار گرفته اند و آب باید از بین آنها عبور 
نماید. این فیلترها عموما در درون یک استوانه فلزى و 
یا پالستیکى قرار دارند و شامل یک ورودى و یک یا دو 
روش  دو  به  فیلترها  این  شستشوى  باشند  مى  خروجى 
انجام مى شود. در روش شستشوى دستى، شیر ورودى 
و  کرده  باز  را  آنها  باالیى  درپوش  بسته،  را  خروجى  و 
و  آب  با  را  آنها  دیسکها  یا  تورى  نمودن  خارج  از  پس 
یک برس نرم تمیز کرده و  مجددا نصب مى کنند. در 
باز  را  آنها  روى  مهره  توان  مى  دیسکى  فیلترهاى  مورد 
کرده و دیسکها را خارج کرد و شستشو داد. روش دیگر، 
شنى  فیلترهاى  همانند  که  بوده  معکوس  شستشوى 
جریان آب را معکوس نموده تا آب از پایین وارد شده و 
از داخل با فشار به خارج هدایت شود و ذرات چسبیده 
زمانى  کند.  خارج  و  کرده  جدا  را  ها   دیسک  بیرون  به 

سرویس و نگهدارى سیستمهاى آبیارى قطره اى و بابلر  
احمد یعقوبى 
کارشناس ارشد آبیارى و عضو انجمن پسته

هیدرو سیکلون و شن و ماسه جمع آورى شده 
در قسمت پایین

فیلترهاى دیسکى دوقلو به همراه کلکتور 
و لوله شستشوى معکوس 

باغبانى
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یا  تورى  فیلترهاى  خروجى  و  ورودى  فشار  اختالف  که 
دیسکى به بیش از 0/5 بار یا 5 متر برسد شستشو الزم 

مى باشد.
در سیستمهایى که در حین آبیارى چند ساعت یا چند 
روز خاموشى دارند بهتر است فیلتر هاى دیسکى یا تورى 
را از محفظه خود بیرون آورده و داخل یک مخزن آب و 
مواد شوینده قرار داد تا ظرف چند ساعت مواد چسبیده 
به فیلتر ها جدا شده و ته نشین گردد و قبل از شروع 

مجدد آبیارى، فیلتر ها را در جاى خود قرار داد.
 اگر سیستم آبیارى بصورت تمام وقت کار مى کند بهتر 
دار  دیسک  استوانه  اصطالحا  یا  کارتریج  تعدادى  است 
اضافى خریدارى نموده و همیشه بصورت یدکى و تمیز 
در مخزن مواد شوینده نگهدارى کرد و در زمان الزم با 
دیسکهاى در حال کار که کثیف شده اند تعویض نمود. 
یا  دیسکها  شدن  مسدود  یا  شدن  کثیف  دالیل  از  یکى 
توریها وجود روغن در آب مخصوصا در پمپ هاى شافت 
و غالفى مى باشد و به همین دلیل وجود مواد شوینده 
مثل مایع ظرفشویى براى تمیز کردن دیسکها ضرورى 

مى باشد.
ب. شستشوي دوره اي خطوط لوله  شبکه آبیاري 
که  است  الزم  بابلر  و  اي  قطره  آبیاري  سیستمهاي  در 
هر چند وقت یکبار لوله هاي آبده یا الترال و لوله هاي 
پخش کننده یا مانیفولد شستشو شوند که این عمل در 
سیستم آبیاري قطره اي بیشتر و در سیستم آبیاري بابلر 

کمتر می باشد.
1.شستشوي لوله هاي آبده و یا الترال: در صورتیکه 
سیستمهاي آبیاري قطره اي بصورت دائم آبیاري داشته 
هفته  دو  هر  باید  باشد  نداشته  خوبی  کیفیت  نیز  آب  و 
یکبار و یا الاقل هر دو نوبت آبیاري یکبار لوله هاي آبده یا 
الترال شستشو شوند. بدین منظور در زمانی که سیستم 
روشن می شود و یا نوبت آبیاري یک شیفت است ابتدا 
زده  الترال  لوله  آخر  در  که  (بستهایی  انتهایی  بستهاي 
شده) را باز کرده و تقریبا پس از 5 دقیقه وقتی که آب 

را  آنها  دوباره  شد  صاف  و  زالل  کامال  لوله،  از  خروجی 
می بندیم. این کار را می توان بطور همزمان براي کلیه 

الترالها انجام داد.
تغذیه  خوب  کیفیت  با  آب  از  که  سیستمهایی   براي 
شستشوي ندارند  آبیاري  دائم  بطور  یا  و  نمایند   می 

 لوله هاي آبده یا الترال را می توان هر یک ماه یکبار 
نیز انجام داد.

در سیستمهاي آبیاري بابلر نیز بدلیل اینکه منافذ بابلر 
الترالها  شستشوي  باشند  می  چکان  قطره  از  تر  درشت 
در  ولی  است  کافی  سال  در  نوبت  چهار  تا  سه  براي 
صورتیکه از آب با کیفیت پایین و یا حاوي ذرات معلق 
استفاده شود شستشوي الترالها باید خیلی زودتر انجام 

گیرد.
2.شستشوي لوله هاي پخش کننده و یا مانیفولد: 
این لوله ها نیز در طول فصل آبیاري باید حدودا سه بار 
شستشو شوند، یکبار ابتداي فصل آبیاري (در صورتیکه 
در زمستان از سیستم استفاده نمی شود) و یکبار اواسط 
فصل آبیاري (تقریبا سه ماه بعد) و یکبار هم در انتهاي 
فصل، قبل از تعطیلی سیستم. اما در صورتیکه نا خواسته 
معلق  ذرات  یا  و  شود  استفاده  پایین  کیفیت  با  آب  از 
وارد سیستم شده باشند (درصورت خرابی فیلترها) باید 
حتما ابتدا این لوله ها و سپس لوله هاي آبده را شستشو 

نمود.
براي سیستم آبیاري قطره اي و بابلر، شستشو و سرویس 
این لوله ها از نظر زمان و چگونگی کار یکسان است و 
براى انجام آن باید ابتدا اتصال کور یا هرگونه اتصالی که 
انتهاي مانیفولد را مسدود نموده است را بازکرده و سپس 
شیر فلکه این قسمت یا شیفت را به مدت چند دقیقه 
باز کرد تا آب با فشار زیاد از انتهاي این لوله خارج شده 
و لوله کامال تمیز شود. پس از این مرحله باید شیر فلکه 

مورد نظر و اتصال مذکور را بست.
در  اصلی  لوله  شستشوي  اصلی:  لوله  3.شستشوي 
سیستم آبیاري بابلر و یا قطره اي ضرورتی ندارد اما براي 

اطمینان بیشتر و نیز باال بردن کیفیت سرویس سیستم 
و همچنین افزایش طول عمر قطره چکانها و یا بابلرها 
بهتر است این لوله نیز در سال یکبار تمیز شود. بهترین 
زمان این کار نیز ابتداي فصل آبیاري و یا بهار می باشد. 
مانیفولد  هاي  لوله  شستشوى  همانند  نیز  کار  چگونگی 
می باشد. همچنین ممکن است در زمستان از لوله اصلى 
در  که  شود  استفاده  فیلتر  بدون  غرقابى  آبیارى  جهت 
سیستم  اندازى  راه  از  قبل  است  الزم  حتما  صورت   این 
قطره اى، فیلتر ها نصب شده و لوله اصلى به مدت نیم 

ساعت شستشو شود.
پ.سرویسهاى الزم  پس از اتمام فصل آبیارى 

پمپ،  جمله  از  تجهیزات  کلیه  آب  تخلیه   .1 
هیدرو سیکلون، فیلترهاى شنى، کلکتورها و فیلترهاى 
دیسکى. الزم به ذکر است که در زیر تمامى تجهیزات 
تخلیه  براى  شیر  فشار،  تحت  آبیارى  سیستم  قطعات  و 
وجود دارد. این عمل باعث جلوگیرى از رسوب آب باقى 
و  زدن  یخ  از  جلوگیرى  همچنین  و  قطعات  در  مانده 

خوردگى قطعات و پوششهاى داخلى آن خواهد شد.
2. الزم است دریچه بزرگ پایین فیلترهاى شنى باز و 
شنى  فیلترهاى  کف  نازلهاى  و  شده  تخلیه  کامال  شنها 
تمیز گردد. عالوه بر آن بایستى شن ها را با آب و محلول 
از  پس  و  داده  شستشو  ظرفشویى  مایع  مثل  شوینده 
خشک شدن در آخر زمستان دو باره به داخل فیلترها 
ریخته شوند. بدیهى است که دانه بندى شن ها به هم 
خورده و ریز و درشت با هم مخلوط مى شوند که باید 

مجددا غربال و جداسازى شوند. 
3. الزم است دیسکهاى داخل فیلترها با اسید یا محلول 
شوینده تمیز شده و پس از خشک کردن داخل محفظه 

خودش نصب شود.
فیلترهاى  روى  که  هوا  سوپاپهاى  زیر  شیرهاى  باید   .4
دیسکى قرار دارند در حالت باز قرار گیرند تا در زمستان 

از ترکیدن آنها جلوگیرى شود.
هاى  سنج  فشار  مخصوصا  ها  سنج  فشار  است  الزم   .5
روغنى یا گلیسرینى باز شده و در انبار نگهدارى شوند 

زیرا دماى زیر صفر باعث صدمه دیدن آنها مى شود.
بایستى  شود  مى  مشاهده  پمپ  در  نقصى  چنانچه   .6
صورت  در  آنکه  ضمن  شود.  اقدام  آن  سرویس  جهت 
الکتروموتور  و  موتور  پمپ،  کاري  گریس  بایستى  لزوم 

نیز انجام شود.
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خروجى آب تصفیه شده 
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