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رسمقاهل

فـرزانـه خرمیــان
سردبیر

آب....
ایـن بـی همتا گوهر هسـتی که سالهاسـت پیش بینی شـده جنـگ آینده زمین بر سـر آن 
خواهـد بـود و احتماالً ما اینگونه پنداشـته ایم که لشـکری با تـوپ و تفنـگ، از راه زمین و 
دریـا به کشـور دیگـری حمله خواهند کـرد و آب آشـامیدنی را در بطری هایی پالسـتیکی؛ 

بـر روی ارابه و ... به کشـور خودشـان حمـل می کنند!
شــاید بارهــا و بارهــا خــدارا شــکر گفتــه ایــم کــه در زمــان حیــات، ایــن جنــگ اتفــاق نیفتــاد و مــا 
مجبــور بــه جنــگ تــن بــه تــن، آن هــم بــا زبــان تشــنه نشــدیم. کمتــر کســی از مــا، احتمــاالً بــه ایــن 
نکتــه اندیشــیده باشــد کــه مــا بــدون آنکــه خــود بدانیــم وســط میــدان جنــگ بــه خــواب رفتــه ایــم 
ــان را  ــی مســئولیتی، خــود خوابم ــگاری و ب ــاه از ســهل ان ــدون ذره ای احســاس گن ــم ب ــرروز ه و ه

ســنگین تــر مــی کنیــم.
ــاد مــی زننــد: همــه چیــز در امــن و امــان اســت، آســوده  فرماندهــان مــا در ایــن جنــگ مــدام فری
بخوابیــد! ایــن نواهــا و فریادهــای دروغیــن آنقــدر فضــا را پرکــرده انــد کــه هیــچ صدایــی از ایــن جنــگ 
خانمــان ســوز را نمــی شــنویم و اگــر هــم کســانی گاه گاهــی از گوشــه و کنــار بخواهنــد بیدارمــان 
کننــد بــا چــوب بــی مهــری و تهمــت آنقــدر دنبالشــان مــی کنیــم تــا خــود از مرزهــا فــرار کننــد و 

مــارا بــا مســئولین آرامــش بخــش مــان تنهــا بگذارنــد!
ــوری مــی شــود کــه  ــه مدیریتــی صــرف ام ــدون هرگون ــن ســرزمین کــم آب ب سالهاســت آبهــای ای

ــدارد! ــه اقتصــادی جــز شــعار نداشــته و ن ــه صرف هیچگون
سالهاســت ســد ســازی هــای لجــام گســیخته و بــدون مطالعــه تخصصــی بدســت کســانی مدیریــت و 
اجــرا مــی شــود کــه انــگار دلســوزی ســرزمین و اقلیــم خــود را ندارنــد و حاضــر نیســتند از تجــارب 
ــران مــا از امــروزی کــه هســت  ــران هــم اســتفاده کننــد کــه ای ــر از ای دنیــا و کشــورهای کــم آب ت

خشــک تــر و تشــنه تــر نشــود!
ــای آخــر ســلول هــای کشــور را پرکــرده و بخــش کشــاورزی  ــا ی ــف اول ت ــت از ال ــن ســوء مدیری ای
بعنــوان یکــی از پــر مصــرف تریــن بخــش هــای آب کشــور را هــم بــی نصیــب نگذاشــته اســت. بخشــی 
کــه هنــوز هــم تعــدادی مدیــران متعهــد و دلســوخته ســرزمین را در اختیــار دارد کــه بــرای انتقــال 
آب و تجهیــزات و روشــهای صحیــح آبرســانی عمــر و اعتبــار حرفــه ای خــود را داده انــد کــه شــاید 
بتواننــد گوشــه ای از ایــن لطمــات را جبــران کننــد و هزینــه هــا را کاهــش دهنــد امــا نتیجــه ای جــز 
بــی مهــری و تهمــت هــای بــی پایــه و اســاس نامســئول هــای صاحــب ســمت را دریافــت نکردنــد و 
آخــر کار خســته و درمانــده و دلســوخته بــه کنــاری نشســتند و نظــاره گــر ســوزاندن ســرمایه هــای 

ایــن مــرزو بــوم شــدند.

تا کی .....
ــا کــی مــا مــی خواهیــم در ایــن خــواب آرام غفلــت بمانیــم و ســرمایه هــای ملــی ایــن کشــور را  ت
ــه فکــر رفــع  ــاره ب ــر خــاک دفــن کنیــم و چنــد ســال دیگــر دوب ــاال زی باهزینــه هــای حاشــیه ای ب

ــم؟ ــان بیافتی مشــکل انتخــاب امروزم
آیــا زمــان آن نرســیده اســت کــه از ایــن خــواب غفلــت بیــدار شــویم و کمــی هــم در انتخابهایــی کــه 

مســئولش هســتیم بازنگــری کنیــم.!
همــه مــا و کســانی کــه حتــی یــک حلقــه ی کوچــک از زنجیــره آب را تشــکیل مــی دهنــد مســئول 

هســتیم و بایــد بــار ایــن تعهــد اخالقــی و مســئولیت حرفــه ای خــود را بــردوش بکشــیم!
حتــی اگــر یــک تولیدکننــده لولــه واتصــاالت پــی وی ســی هســتیم و تــا امــروز محصــول خــود را بــه 

خوبــی معرفــی نکــرده ایــم! 
شــما هــم مســئول هســتید کــه انتخــاب علمــی و صحیــح را بــر منفعــت شــخصی خــود 
یــا دیگــران، ارادی یــا تحمیلــی ترجیــح دهیــد و فرزنــدان آینــده کشــور را از تشــنگی 

ایــن ســرزمین نجــات دهیــد!
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لـوله هایی کـه در 
شـهریار و مـغان 

انـداخـتند لـنگر 

چهار دهه جریان آب در لوله های 
PVC شرکت دامداری تلیسه نمونه
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چهل دهه جریان آب در  لوله های پی وی سی_ گزارش میدانی تلیسه

دلیـل           بـه  کـه  نمی کـرد  بـاور  کسـی  شـاید 
یکـی  در  خارجـی  کشـتی  یـک  گرفتـن  پهلـو 
از بنـادر جنـوب ایـران در دهـه پنجـاه شمسـی، 
سرنوشـت محموله هـای آن تـا بـه امـروز نقـش 
مانـدگاری ایفـا کننـد. همـه چیز بـه همـان اتفاق 
بـاز می گـردد و ایـن رویـداد پاسـخ بسـیاری از 

اسـت. امـروز  فنـی  پرسـش های 
اتصـاالت  و  لولـه  حامـل  کشـتی  ایـن 
آن  بارنامـه  در  اصـال  امـا  بـود.   PVC
ذکـری از ایـران به عنـوان مبـدا نهایی 

ذکـر نشـده بـود.
برخـی  می گوینـد لنگـر انداختن کشـتی ناشـی از 
بـه گل نشسـتن آن بـوده اسـت و تعـداد دیگـری 
هـم روایت هـای مختلفـی را ذکـر می کننـد؛ امـا 
هـر اتفاقـی کـه افتـاده باشـد بـه ناچـار لوله هـای 
دو  در  محمولـه  ایـن  و  تخلیـه  ایـران  در   PVC
پروژه شـهریار و دشـت مغـان لنگـر انداختند و تا 
بـه امـروز آب در آنهـا جریان داشـته و مـزارع را 

سـیراب می کننـد.
کـه  نمونـه«  تلیسـه  »دامـداری  شـرکت 
انقـالب  مسـتضعفان  بنیـاد  بـه  حاضـر  حـال  در 
اسـالمی تعلـق دارد یکـی از دو مکانی اسـت که 
لوله هـای مـورد نظـر در آنها بـه کار برده شـدند. 
ایـن مـکان تاریـخ خـود را دارد؛ شـرکت فعلـی 
پیـش از انقـالب بـه یکـی از مسـئوالن دوره قبـل 

تعلـق داشـت و ابتـدا بنـا بـود در ایـن مـکان یک 
فـرودگاه بـرای پروازهای باری سـاخته شـود. اما 

بـه مـرور ایـن تصمیـم تغییـر پیـدا کرد.
در همـان دوره یـک بخـش از لوله هـای پـی وی 
سـی کـه از کشـتی تخلیـه شـده بودنـد بـه ایـن 
مـکان انتقال داده شـد و محموله توسـط تعدادی 

پیمانـکار خارجـی طراحـی و اجـرا شـد.
اگـر از شـهریار بـه سـمت تهـران حرکـت کنیـد 
در فاصلـه 2 کیلومتـری، یک جـاده فرعی وجود 
دارد کـه تابلـوی شـرکت دامـداری تلیسـه نمونه 
در نبـش آن مشـاهده می شـود. بیشـتر مـردم ایـن 
خیابـان را بـا نـام »تعویـض پـالک« می شناسـند 
بـه دلیـل ایـن کـه اداره تعویـض پـالک خـودرو 
در اینجـا فعالیـت دارد. اینجـا مسـیر قدیـم جـاده 
ابریشـم اسـت و مخروبه هـای قلعـه ای کـه اهالـی 
بـه آن »بـاال بـان« و »قـره تپـه« می گویند مشـاهده 
می شـود. از ابتـدای جـاده فرعـی تـا انتهـای آن 
بـه شـرکت تلیسـه نمونـه تعلـق دارد کـه در آن 
پـرورش  گاوداری،  منظـوره  چنـد  فعالیت هـای 

ماهـی و کشـاورزی صـورت می گیـرد. 
بالـغ  مـادۀ  گاو  بـه  لغـات  فرهنـگ  در  »تلیسـه« 
مرحلـۀ  در  یـا  نکـرده  زادآوری  کـه  جوانـی 
شـیردهی بـه اولیـن گوسـالۀ خـود باشـد، معنـی 

اسـت.  شـده 

پاسخ به پرسش های متداول
اکنــون بــرای بســیاری دربــاره طــول 
مانــدگاری،   ،PVC لوله هــای  عمــر 
شکســت، اســتفاده کــردن یــا نکــردن در 
طرح هــای آبیــاری و مــواردی از ایــن 
دســت، ابهــام و پرســش وجــود دارد. هر 
ــتناد  ــا اس ــان ب ــون کارشناس ــا کن ــد ت چن
ــه یافته هــای علمــی و ذکــر نمونه هــای  ب
کشــورهای  در  آن  موفــق  بی شــمار 
توســعه یافتــه جهــان درصــدد پاســخ 
بــه ایــن ســوال ها برآمده انــد امــا تــا 
کنــون نمونــه ای قدیمــی در کشــور کــه 
ــن  ــات ای ــرای اثب ــد ب ــاهده باش ــل مش قاب

ــت.  ــده اس ــان نش ــوع بی موض
ــه یــک ضعــف  هــر چنــد بایــد اذعــان ب
بانــک  نبــود  آن  و  کــرد  تاریخــی 
اطالعاتــی از ایــن پروژه هــا اســت تــا 
ــی  ــوارد واقع ــه م ــتر ب ــر و بیش ــوان بهت بت
وطنــی ایــن دســت از محصــوالت اشــاره 

ــت. داش
تـا  شـده  تـالش  گـزارش  ایـن  در 
در  شـده  اجـرا  آبیـاری  پـروژه 
شـرکت تلیسـه نمونـه کـه از دهه 50 
تـا بـه امـروز فعالیـت دارد از زبـان 
ایـن  بهره بـرداران  و  کارشناسـان 

شـود.  داده  توضیـح  مجموعـه 
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ایـن شـرکت از سـال 1354 فعالیـت خود 
را در زمینـه زراعـت و دامپـروری آغـاز 
کـرد. پیـش از انقـالب اقداماتـی در زمینه 
آبیـاری تحـت فشـار صـورت گرفتـه بود؛ 
امـا این سیسـتم کامـل نبود. بعـد از انقالب 
و در دهـه هفتـاد بـا کمـک هـای جهـاد 
کشـاورزی ایـن سیسـتم کامل شـد و تمام 
110 هکتـار زمیـن شـرکت تحت پوشـش 

آبیـاری کالسـیک ثابـت قـرار گرفت.

اســتخر ذخیــره آب کشــاورزی بــا توجــه بــه گــرم 
شــدن هــوا مشــکل جلبــک پیــدا کــرد. اواخــر ســال 
70  بــا کمــک همــکاران جهــاد کشــاورزی، طــرح 
هــای اســتفاده دو منظــوره از آب کشــاورزی در 
دســتور کار قــرار گرفــت و طرح هــای پــرورش 
ــن  ــک زدن در ای ــری از جلب ــرای جلوگی ــی ب ماه

ــن کــه ماهــی  ــر ای ــه ایجــاد شــد. عــالوه ب مجموع
موجــب جلوگیــری از رشــد جلبــک و مســدود 
ــرای آب  ــت ازت ب ــد، تثبی ــا می ش ــازل ه ــدن ن ش
ــز از  ــد اســت نی ــرای کشــاورزی مفی زراعــی کــه ب
فوایــد آن بــود. اکنــون آبــی کــه از اســتخر خــروج 
پیــدا می کنــد قابــل اســتفاده بــرای زراعــت اســت.

 لولــه هــای مــورد اســتفاده در آبیــاری از موتورخانه 
ایســتگاه پمپــاژ آغــاز می شــود. بــرای قطعــات 
ــر، 250،  ــات دورت ــرای قطع ــا 300 و ب ــر ت نزدیکت
ــن  ــه ای ــه ک ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس 200 و 150 م
ــاط  ــه فواصــل قطعــات از یکدیگــر ارتب موضــوع ب
ــه  ــدی دســت آخــر ب ــا طــی فراین ــن لوله ه دارد. ای
شــیرخودکار و آبپــاش هــا منتهــی و بــه نــازل هــا و 
ــن  ــاری در زمی ــده و آبی ــل ش ــیرخودکارها متص ش

ــرد. صــورت مــی گی

آبی که 40 سال در 
لوله های PVC جریان دارد

چهار دهه استفاده 
بی دغدغه

PVC از لوله و اتصاالت 

از    تلیسه نمونه یکی  شرکت دامداری 
پروژه هایی است که 4 دهه قبل برای 
آبیاری مزارع خود از لوله و اتصاالت 
پی وی سی استفاده کرده است.  این 
شرکت منطقه وسیعی را با استفاده از 
این لوله ها تحت پوشش قرار داده و 
و  مشکل  بدون  آبرسانی  کار  تا کنون 

وقفه در آن جریان دارد.  
پـس از منبـع پمپـاژ تـا آب پـاش هـا، همـه 
لولـه هـا از جنـس پـی وی سـی هسـتند که به 
اذعـان بهـره بـرداران در طـی ایـن 4 دهه هیچ 
مشـکلی بـا ایـن محصـوالت وجـود نداشـته 
اسـت. در مـوارد نـادری ماننـد نشسـت زمیـن 
و بـه دلیـل ارتفاعـی که بـه وجود آمـده، تنها 
در سـایزهای بـزرگ به صورت مـوردی لوله 
هـا دچـار شکسـتگی شـده و به راحتـی آن را 

تعمیـر کـرده اند.
به گفته مسـئوالن شرکت در سـایزهای دیگر 
کنـون  تـا  و 75  ماننـد 160، 125، 110، 90 
مشـکلی ایجـاد نشـده اسـت. ایـن نشـان مـی 
دهـد کـه لوله هـای پی وی سـی همـان گونه 
کـه بارهـا عنـوان و سـابقه جهانـی آن ذکـر 
شـده اسـت، مـی توانـد در شـرایط مختلـف 
و بـا مقاومـت هـای خـوب و عمـر طوالنـی، 
مـورد اسـتفاده قـرار گیرنـد. همچینیـن بهـره 
بـردار این اطمینان را داشـته باشـد که دغدغه 
نخواهـد  را  تعویـض  و  نگهـداری  و  تعمیـر 

داشت.
فرزانه خرمیان 
دبیر انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی

»هـادی خـدادادی« کارشـناس مسـئول زراعـت پـرورش ماهـی شـرکت دامـداری تلیسـه نمونـه 
وابسـته به بنیاد مسـتضعفان انقالب اسـالمی اسـت. در ادامه ایشـان به توضیح فعالیت این شـرکت 

و همچنیـن لوله هـای اسـتفاده شـده در مـزارع می پـردازد.

پمپاژ آب از موتورخانه تا مزرعه
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گزارش- شرکت تلیسه نمونه

ــس       ــروژه از جن ــن پ ــتفاده در ای ــورد اس ــای م ــه ه لول
پــی وی ســی اســت. ایــن لولــه هــا در داخــل زمیــن قــرار 
گرفتــه انــد. مقاومــت لولــه هــای پــی وی ســی نســبت بــه 
ــه  و شکســتگی مقاومــت  پوســیدگی بیشــتر و در برابــر ضرب
باالیــی دارد. همچنیــن خوردگــی کمتــر و عــدم مزاحمت 
ــای  ــر مزای ــن از دیگ ــل زمی ــر داخ ــنگ ها و ادوات دیگ س

ایــن محصــوالت هســتند.
ــد،  ــرار گرفتن ــورد اســتفاده ق ــروژه م ــن پ ــه ای کــه در ای ــزات اولی تجهی
شــامل شــیرخودکارها و شــاه لولــه هــای اصلــی اســت.  اکنــون اگــر آنها 
دچــار مشــکل شــوند از تجهیــزات داخــل کشــور اســتفاده خواهــد شــد. 

متاســفانه در اینجــا گاهــی اقــدام بــه ســرقت شــیرفلکه ها مــی شــود کــه 
پیــدا کــردن نمونــه اصلــی آن امــکان پذیــر نیســت.

سیســتم آبیــاری کــه در شــرکت مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد 
کالســیک ثابــت اســت. بعــد از ایســتگاه پمپــاژ، لولــه هــای 300، 
ــس از آن             ــده اند. پ ــرا ش ــا اج ــاش ه ــا آبپ 280، 250، 150، 125 و 75 ت
ــت  ــت. مقاوم ــه اس ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــن م ــی اتیل ــای پل ــه ه لول
لولــه هــای پــی وی ســی نســبت بــه پلــی اتیلــن بســیار بیشــتر بــوده و تــا 
کنــون در 40 ســالی کــه ایــن لولــه هــای در اینجــا مــورد اســتفاده قــرار 

ــت. ــده اس ــام نش ــا انج ــی روی آنه ــر خاص ــد، تعمی گرفته ان

لوله های PVC، بیش از 40 
سال بدون نیاز به تعمیر...
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ایـن نمونـه ای از لولـه خارجـی پـی وی سـی اسـت کـه 
جنـس، قطر و شـکل آن نسـبت به پلـی اتیلن بهتر اسـت. در 
اینجـا مشـاهده می شـود ایـن لوله دچار شکسـتگی شـده و 

مـورد تعمیر قـرار گرفته اسـت. 

از نظـر نصـب بسـیار راحـت بـوده و نیـازی بـه جـوش نـدارد. دلیلـی که 
باعـث شـده ایـن لولـه را از زمیـن جـدا کنیـم شکسـتگی آن نه ناشـی از 

فشـار یـا عـدم تحـل بـار، بلکـه به دلیـل فرونشسـت زمیـن بوده اسـت.  
قبل از انقالب این لوله کارگزاری شـده و بیش از 40 سـال اسـت که از 
آنهـا اسـتفاده می شـود در طـول ده ها سـال اسـتفاده از آن، هیچ مشـکلی 

پیش نیامده اسـت.

 حتـی در مـواردی کـه نیـاز بـه تعمیر وجود داشـته اسـت مربـوط به عدم 
زیرسـازی مناسـب بـوده اسـت و خـود لوله ها برای فشـار و مـوارد دیگر 
مشـکلی ندارنـد. ایـن زیرسـازی نامناسـب گاهی موجب شکسـتگی لوله 
می شـوند کـه آنهـا مـورد تعمیـر قـرار می گیرنـد. مـا در ایـن مـدت کـه 
بیـش از 40 سـال اسـت از لولـه هـای پـی وی سـی اسـتفاده کـرده ایـم، 
مشـکل خاصـی از نظـر فشـار و بـار آن کـه 7 و 8 بار هسـتند، نداشـته ایم.  
در تصویـر شـماره یـک، یکـی از چـاه هـای عمیق شـرکت مشـاهده می 
شـود؛ ایـن چـاه بـه عمـق 180 متـر در سـه سـال پیـش حفـر شـده اسـت 
ایـن حلقـه  بـود،  افتـاد و فاقـد آب  قبلـی از کار  پـس از آن کـه چـاه 

نگهـداری  بـرای  می شـود  مالحظـه  کـه  طـور  همـان  شـد.  حفـر  چـاه 
از دو تیرآهـن 16 اسـتفاده و در سـطح زمیـن نصـب شـده اسـت؛ امـا 
چاهـی کـه در تصویـر شـماره 2 مشـاهده مـی شـود حـدود 10 سـال 
پیـش حفـر شـده بـود. تیرآهن هـای ایـن چـاه بـا نشسـتی کـه در دشـت 
کرده انـد. پیـدا  فاصلـه  زمیـن  سـطح  از  اسـت  افتـاده  اتفـاق  شـهریار 

همیـن نشسـت زمیـن کـه بـه آن اشـاره شـد موجـب ایجـاد شکسـتگی 
زیرسـاخت های  عـدم  دلیـل  بـه  ایـن  و  می شـود  لوله هـا  از  برخـی  در 
مناسـب اسـت. در ایـن تصویر  بـه خوبی فرونشسـت زمین نمایان اسـت.

شکستگی یک نمونه به دلیل فرونشست زمین

زمینی که با شتاب فرو می نشیند!
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این یکی از پست های آبیاری است. برای این که بتوان هر قطعه 
آبیاری را تحت کنترل داشت این پست ها طراحی شده اند. 

زیر این پسـت با عمق یک تا یک و نیم متری، شـاه لوله های 330 و 250 
پی وی سـی به فاصله یک کیلومتر از اسـتخر تا اینجا کشـیده شـده است. 
در عمـق پاییـن تـر از یـک متـر، لولـه هـا تبدیـل خـورده اند. در قسـمت 

باالیـی، فلکـه هـای آب برای هر قطعه تعبیه شـده اند تا بتـوان هر قطعه را 
به صورت مجزا تحت کنترل داشت. پس از این قسمت و در بخش های 
چـپ و راسـت همـان گونه که در تصویر مالحظه می شـود لوله های 50 
و 75 پـی وی سـی تـا سـر آبپاش ها به کار گرفته شـده اند. همـه این لوله 
هـا پیـش از انقـالب تا کنون مورد اسـتفاده قـرار می گیرند. بـرای هر 14 
آبپـاش یـک پسـت تعبیه شـده و چپ و راسـت زمین را تغذیـه می کنند.

و  داشـته  اشـتغال  مجموعـه  ایـن  در  هفتـاد  دهـه  از  .وی 
تجربه هـای زیـادی در خصـوص مزایا و مشـکالت اسـتفاده 

دارد.  پـروژه  ایـن  در  پی وی سـی  لوله هـای  از 
وی دربـاره ایـن سیسـتم می گویـد: در سـال 70 کـه بنـده 
وارد ایـن بخـش شـدم، هیـچ اطالعاتـی درباره ایـن که لوله 
و شـاه لوله هـا از کجـا عبـور کرده انـد وجـود نداشـت. در 
آن موقـع بـا راهنمایـی آقـای »تیمـور گـودرزی« کار یافتن 
لولـه هـا را به صورت حـدودی آغـاز کردیم. در ابتـدا لوله 
هـای فرعـی 40 را پیـدا کردیم و در ادامـه فاصله بین آبپاش 
هـا پیدا شـد. سـپس بـه شـاه لولـه هـای فرعـی و در ادامه به 
لوله هـای اصلـی رسـیدیم. سیسـتم هایـی کـه نیاز بـه مرمت 
داشـتند را بازسـازی کردیـم. ایـن لوله ها از 75 تـا 300 و به 

رنگ سـفید هسـتند.

هـر چنـد تعمیر این لوله ها مقداری دشـوار اسـت، اما جنس 
بسـیار عالـی دارنـد. مشـکل هـم از آنجا ناشـی می شـود که 
مـا اتصـاالت از جنـس خـود لولـه هـا را نداشـتیم و بـه دلیل 
بـا دشـواری  متفرقـه، کار مرمـت  از محصـوالت  اسـتفاده 
همـراه بـود. البتـه شکسـتگی ایـن لولـه هـا بـه دالیلـی مانند 

کنـده کاری زمیـن هـا و مـواردی از ایـن دسـت بود. 
ایـن لولـه هـا هنـوز کار مـی کننـد و عملکرد خوبـی دارند؛ 
تنهـا مسـئله موجـود فاصلـه بین آبپاش ها اسـت. تعـدادی از 
ایـن آبپاش هـا چون تغییر کرده اند مسـاحت الزم را پوشـش 
نمـی دهنـد. آبپـاش هایـی کـه در آن هنـگام مورد اسـتفاده 
قـرار گرفتـه بود مسـاحت مـورد نظـر را تحت پوشـش قرار 
مـی داد، امـا آبپاش های فعلی فاقد این مزیت هسـتند و حتی 
بـا مقداری وزش باد این مشـکل، بیشـتر نمـود پیدا می کند.

مشکل مهم؛ نیافتن اتصاالت هم نوع لوله
بیگدلی از پرسنل آبیاری زراعت شرکت است

پـست های آبـیاری

انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت PVC  .  سال 13 شماره 8110



9 انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت PVC  .  سال 13 شماره 110

وی 27 سـال سـابقه کار در جهـاد کشـاورزی 
را در کارنامـه خـود دارد؛ کـه از ایـن میـزان 
کرمـان  اسـتان  جنـوب  در  سـال   20 حـدود 
فعالیـت داشـته اسـت و اکنـون حـدود 7 سـال 
نیـز در شهرسـتان شـهریار مسـئولیت کارهایی 

فنـی و زیربنایـی را برعهـده دارد.
نعمتـی؛ در خصوص وضعیـت و میزان طرح 
هـای آبیـاری در شهرسـتان شـهریار توضیـح 
داد: در ایـن شهرسـتان تا کنـون حدود 4 هزار 
و 400 هکتـار طـرح آبیـاری تحت فشـار اجرا 
شـده اسـت و حـدود 2 هـزار هکتار نیـز برای 

اجرا وجـود دارد.
تحـت  آبیـاری  هـای  طـرح  داد:  ادامـه  وی 
فشـار ایـن شهرسـتان بیشـتر بـه صـورت طرح 
حلقـه  یـک  از  یعنـی  اسـت؛  تجمیعـی  هـای 
تغذیـه  تـا 80 هکتـار زمیـن  چـاه حـدود 50 
مـی شـود. بیشـتر بـاغ هـا بـه صـورت خـرد و 
در حـدود نیـم و یـک هکتـار اسـت. بـا توجه 
بـه ایـن کـه منابـع آبـی در اینجـا از 440 حلقه 
چاه آب تامین می شـود و مقداری آب نیز از 
کانـال محمدیـه و فردیـس داریم، نیـاز مبرمی 
بـه خـط انتقـال آب از چـاه و یـا از کانـال بـه 

باغـات و مـزارع وجـود دارد.  
نعمتـی در ادامـه با اشـاره بـه نوع لولـه هایی 

کـه در طـرح های آبیـاری مورد اسـتفاده قرار 
مـی گیرنـد، گفـت: بـرای بیشـتر ایـن خطوط 
انتقـال از لولـه هـای پلـی اتیلـن اسـتفاده مـی 
توجـه  بـا  هـا  لولـه  ایـن  بهـای  اکنـون  شـود. 
باالیـی  قیمـت  از  اقتصـادی،  وضعیـت  بـه 
برخـوردار اسـت و برای کشـاورز گـران تمام 
مـی شـود. از ایـن روی مـا ناگزیـر هسـتیم تـا 
بخشـی از کارهـا را متوقـف کـرده و یـا در 
برخـی مـوارد از کانـال روبـاز خاکی اسـتفاده 
شـود کـه در ایـن روش هـم مصـرف و پـرت 

آب زیـادی وجـود دارد.
همچنیـن ایشـان اظهـار کردند، در ایـن منطقه 
تنهـا در شـرکت دامـداری تلیسـه از لوله های 
پـی وی سـی و بـه میـزان 100 هکتـار بـرای 
خـط انتقـال و آبیـاری تحـت فشـار اسـتفاده 
شـده اسـت. بـه جـز ایـن مـورد در شـهریار از 
لولـه و اتصـاالت پـی وی سـی اسـتفاده نشـده 
اسـت. حتـی در جنـوب کرمـان که بنده سـال 
هـای متمـادی در آنجـا فعالیت داشـتم از لوله 

هـای پـی وی سـی اسـتفاده نکـرده اند. 
ایـن مقام مسـئول دربـاره چرایی عدم اسـتفاده 
از لولـه و اتصاالت پی وی سـی در طرح های 
آبیـاری توضیـح داد: ایـن لولـه ها بـه مصرف 
کننـدگان معرفی نشـده انـد. این عـدم معرفی 

یـا از جانـب صنعتگـران رخ داده و یـا به گونه 
و  آب  معاونـت  حتـی  کـه  اسـت  بـوده  ای 
خـاک و یـا معاونـت زیربنایـی از پذیرش این 
لولـه هـا در طـرح هـای آبیـاری تحـت فشـار 
خـودداری کـرده و بـه شـکل بایسـته ای ایـن 
محصـوالت بـرای مصـرف معرفـی نشـده اند.

نعمتی تصریـح کرد: بیشـترین شـناخت ما و 
مـردم از لولـه هـای پـی وی سـی، لولـه هایـی 
بـا فشـار بـار بسـیار کـم، ضخامـت نـازک و 
بـرای  مـا  اسـت.  سـاختمانی  هـای  اسـتفاده 
آبیـاری تحـت فشـار و یـا خـط انتقـال آب بـا 
فشـار بـاال، تـا کنـون از لوله های پی وی سـی 

اسـتفاده نکـرده ایـم. 
بـا  اکنـون  داد:  ادامـه  ارشـد  ایـن کارشـناس 
توجـه بـه قیمـت لولـه هـای پـی وی سـی کـه 
در واقـع وزن آنهـا بایـد کمتـر از پلـی اتیلـن 
باشـد، اگـر کیفیـت و فشـار بـار الزم را بـرای 
مـا تامیـن کنـد و همچنیـن بـه درسـتی معرفی 
ایـن محصوالت صـورت گیرد، مـی توانیم از 
ایـن لولـه هـا بـه جـای پلـی اتیلن بـه ویـژه در 
خطـوط انتقـال اسـتفاده کنیـم و تصـور  نمـی 
داشـته  وجـود  مشـکلی  زمینـه  ایـن  در  شـود 

. شد با

 pvc لوله های
معرفی نشده اند

علیرضا نعمتی کارشناس ارشد، مسئول آب و 
خاک و رئیس اداره فنی زیربنایی جهادکشاورزی 

شهرستان شهریار

گزارش- شرکت تلیسه نمونه
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گزارش تصویری از مجموعه) کشاورزی- دامداری( تلیسه نمونه
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مـروری بـر دوره هـای آمـوزشی 
سـامانـه های نـوین آبـیاری

انجمــن تولیدکننــدگان لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی در ادامــه انجــام ماموریــت هــای 
خــود تــا کنــون برنامــه هــا و ســمینارهای متعــدد آموزشــی برگــزار کــرده اســت. تعدادی 
از ایــن دوره هــای آموزشــی بــه بخــش کشــاورزی اختصــاص داشــت کــه مــی تــوان بــه 
دوره هایــی کــه در اســتان هــای تهــران، آذربایجــان شــرقی و گیــالن برگــزار شــد، اشــاره 

. د کر
ایــن ســمینارها کــه بــا اســتقبال فعــاالن ســامانه هــای نویــن آبیــاری روبــرو شــد، همــراه بــا بازخوردهــای زیــادی 
بــود. پیــش از پرداختــن بــه واکنــش تعــدادی از حاضــران در ایــن ســمینارها، مــروری بــه ایــن دوره هــا خواهیــم 

داشت.
بــر اســاس نظرســنجی صــورت گرفتــه از حاضــران در ایــن دوره هــای آموزشــی، 84 درصــد آن را »خــوب« 
دانســتند. مخاطبــان در پاســخ بــه ایــن کــه شــما برگــزاری دوره آموزشــی آشــنایی بــا لولــه و اتصــاالت پــی وی 
ســی در ســامانه هــای نویــن آبیــاری تبریــز را چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟ بیشــترین پاســخ دهنــدگان بــا 84 

درصــد آن را خــوب، 11 درصــد متوســط و 5 درصــد آن را ضعیــف عنــوان کردنــد.
انجمــن در ایــن دوره هــای آموزشــی صرفــا بــه ارائــه مطالــب تئــوری بســنده نکــرده و کارگاه هــای عملــی بــا 
حضــور اســاتید مجــرب در بخــش نصــب و اجــرا را نیــز در دســتور کار خــود داشــت. ســوال های مخاطبــان در 
پنــل پرســش و پاســخ ایــن ســمینارها، بیانگــر عالقمنــدی مشــارکت کننــدگان بــه کســب اطالعــات بیشــتر بــود.

الزم بــه ذکــر اســت بــا توجــه بــه تجربــه انجمــن در زمینــه برگــزاری ســمینارهای متعــدد آموزشــی، بــا انجــام 
نیازســنجی و گرفتــن بازخــورد از مخاطبــان در حــال برنامه ریــزی بــرای برگــزاری دوره هــای آموزشــی مــورد 

نیــاز مخاطبــان در حــوزه کشــاورزی اســت.

 استانداردها و روش های آزمون
 برگزاری کارگاه 

نصب

 معرفی انواع لوله  و  
اتصاالت پلیمری

 ویژگی های لوله و 
U-PVC اتصاالت

 مقایسه فنی و 
اقتصادی

 نسل های
 جدید
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مروری بر دوره های آموزشی سامانه های نوین آبیاری

تهران؛ سمینار آشنایی با لوله و 
اتصاالت U-PVC و کاربرد آنها در 

سامانه های نوین آبیاری

دوره آموزشی»آشــنایی بــا لولــه و اتصــاالت 
U-PVC  و کاربــرد آنهــا در ســامانه هــای 
ــاری« روز دوشــنبه 4 مــرداد 1395 در  نویــن آبی
تهــران  برگــزار شــد.  در ابتــدای ایــن دوره کــه 
در ســالن خوارزمــی دانشــگاه شــهید بهشــتی 
ــاره لولــه هــای  برگــزار شــد، تاریخچــه ای  درب
پلیمــری و گــذر از لولــه  هــای ســنتی بیــان شــد.

عناویــن و موضوعــات ایــن ســمینار 
ــود: ــر ب ــوارد زی ــامل م ش

* لوله های و اتصاالت پلیمری و گذر از لوله 
های سنتی  »دکتر عزیزی«

* معرفی انواع لوله  و  اتصاالت پلیمری، 
ویژگی ها و بازارها   »دکتر معصومی«

* لوله و اتصاالت U-PVC، انتقال آب و 
کشاورزی، نسل های جدید  »دکترعزیزی«

* استانداردها و روش های آزمون » مهندس 
مداح«

ــرکت  ــرای ش ــی، ب ــن دوره آموزش ــان ای در پای
ــد و  ــزار ش ــه برگ ــب لول ــدگان کارگاه نص کنن
ایــن خصــوص  نــکات ضــروری در  برخــی 

ــد. ــوزش داده ش ــال آم عم

تبریز؛ دوره آموزشی لوله و 
اتصاالت U-PVC و کاربرد آنها در       

سامانه های نوین آبیاری 

ــاالت U-PVC و  ــه و اتص ــی لول دوره آموزش
ــاری  ــن آبی ــای نوی ــامانه ه ــا در س ــرد آنه کارب
ــز  ــاه 1396 در تبری ــنبه 25 دی م ــه روز دوش ک
برگــزار شــد، بــا اســتقبال کارشناســان ایــن 

ــد.  ــرو ش ــوزه روب ح
انجمــن لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی بــر 
اســاس برنامه ریــزی  انجــام شــده و بــا هماهنگــی 
معاونــت آب و خــاک وزارت جهاد کشــاورزی 
ــن  ــرد. در ای ــوق ک ــزاری دوره ف ــه برگ ــدام ب اق
دوره کارشناســان مرتبــط از اســتان های اردبیــل، 
آذربایجــان غربــی، آذربایجــان شــرقی و زنجــان 

بــه عنــوان مخاطبــان برنامــه حاضــر شــدند.
ایــن برنامــه بــا ســخنرانی مقدماتــی مهنــدس 
پورثانــی رئیــس گــروه شــبکه هــا در دفتــر 
ــه  توســعه شــبکه هــای معاونــت آب و خــاک ب
ــه  ــان ب ــد و کارشناس ــاز ش ــمی آغ ــورت رس ص
ــد: ــر پرداختن ــرح زی ــه ش ــود ب ــب خ ــه مطال ارائ

 ،U-PVC ویژگی های لوله و اتصاالت *
کاربردها، نسل های جدید با ارائه دکتر حامد 

عزیزی
* سامانه های لوله گذاری پالستیکی، نصب، 

اجرا و بهره بردای با ارائه دکتر محسن معصومی
* استانداردها و روش های آزمون با ارائه 

مهندس شادی حق دوست
* مقایسه فنی و اقتصادی با ارائه مهندس فرزانه 

خرمیان
* برگزاری کارگاه نصب 

* پنل پرسش و پاسخ 

بخــش پایانــی ایــن برنامــه بــه بازدیــد از کارخانه 
آذر لولــه اختصــاص داشــت. محمدرضا حاجبی 
مدیــر عامــل ایــن واحــد تولیــدی اســت. در ایــن 
بازدیــد حاضــران بــا بخــش هــای مختلــف 
تولیــد و همچنیــن قســمت آزمایشــگاه آشــنا 
شــدند. کارشناســان کارخانــه آذر لولــه نیــز 
پاســخگوی پرســش هــای فنــی حاضــران بودنــد.

 رشت؛ آشنایی با لوله و اتصاالت 
U_PVC و کاربرد آنها در            

سامانه های نوین آبیاری 

اتصــاالت         و  لولــه  تولیدکننــدگان  انجمــن 
پــی وی ســی ایــن دوره را بــرای کلیــه مدیــران، 
ــکاران، مشــاوران و طراحــان  کارشناســان، پیمان
ــزار  ــاور برگ ــای مج ــتان ه ــالن و اس ــتان گی اس
کــرد. ایــن دوره آموزشــی چهارشــنبه 16 اســفند 

1396 برگزارشــد.
ــر  ــوارد زی ــن دوره شــامل م ســر فصــل هــای ای

ــود: ب
* ویژگی های لوله و اتصاالت 

U-PVC،کاربردها، نسل های جدید
* سامانه های لوله گذاری پالستیکی، نصب، 

اجرا و بهره برداری
* استانداردها و روش های آزمون

* مقایسه فنی و اقتصادی

آغازی بی پایان
بایــد اذعــان کــرد هنــوز لولــه و اتصــاالت       
پــی وی ســی در بخــش ســامانه هــای نویــن 
آبیــاری جایــگاه واقعــی خــود را در ایــران پیــدا 
ــه  ــه ک ــا آن چ ــوب و ب ــه مطل ــا نقط ــرده و ت نک
ــیار  ــه بس ــود دارد، فاصل ــان وج ــون در جه اکن
ــئوالن و  ــه مس ــه ک ــان گون ــد. هم ــادی دارن زی
کارشناســان بارهــا عنــوان کــرده انــد یکــی 
کــردن                     عــادت  موضــوع،  ایــن  دالیــل  از 
ــوع محصــول خــاص  ــک ن ــه ی ــرداران ب ــره ب به
نســبت  کافــی  شــناخت  عــدم  همچنیــن  و 
لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی اســت.  بــه 
آمــوزش مقولــه ای بــی پایــان بــوده و برگــزاری 
دوره هــای آموزشــی بــا ارائــه آخریــن داده هــای 
ــر  ــی انکارناپذی ــش ضرورت ــن بخ ــی در ای علم
اســت.  در ادامــه نظــر تعــدادی از مشــاوران، 
پیمانــکاران و متولیــان بخــش آب و خــاک 
ــاره برگــزاری دوره هــای آموزشــی توســط  درب
اتصــاالت                       و  لولــه  تولیدکننــدگان  انجمــن 

را می خوانیــد. پــی وی ســی 
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استفاده از اتصاالت 
PVC در مازندران 
رایج است

ــتان  ــاال در اس ــت ب ــل رطوب ــه دلی ب
مازنــدران، کمتــر از اتصــاالت فلــزی 
ــد  ــی خواه ــگ زدگ ــار زن ــه دچ ک
شــد اســتفاده مــی شــود و  اســتفاده 
مازنــدران  در   PVC اتصــاالت  از 

ــت. ــج اس رای

مدیــره  هیئــت  عضــو  داداشــی 
ــعه  ــاور توس ــین مش ــرکت مهندس ش
پایــدار جلگــه دربــاره وضعیــت لولــه 
هــای پــی وی ســی در پــروژه هــای 
ــه  ــن لول ــگار انجم ــه خبرن ــاری ب آبی
واتصــاالت پــی وی ســی گفــت: 
اســتفاده از لولــه پــی وی ســی در ســامانه 
ــه دلیــل دشــوار بــودن  هــای نویــن آبیــاری ب
بیشــتر در  انــدک اســت و  انشــعابات آن، 
خطــوط انتقــال از ایــن محصــوالت اســتفاده 

ــود. ــی ش م
از  اســتفاده  وجــود  ایــن  بــا  افــزود:  وی 
اتصــاالت پــی وی ســی در اســتان مازنــدران 
ــت و  ــر اس ــج ت ــاال رای ــت ب ــل رطوب ــه دلی ب
کمتــر از اتصــاالت فلــزی کــه دچــار زنــگ 

ــود.   ــی ش ــتفاده م ــوند اس ــی ش ــی م زدگ
ــاره ســمینار آموزشــی آشــنایی  داداشــی درب
پــی وی ســی کــه  اتصــاالت  لولــه و  بــا 
توســط انجمــن برگــزار شــد آن را تاثیرگــذار 
ــه  ــمینار ک ــن س ــرد: ای ــح ک ــت و تصری دانس
بــا موضــوع آشــنایی بــا ایــن محصــوالت 
ــه  ــه ک ــان گون ــا هم ــود؛ ام ــذار ب ــود تاثیرگ ب
اشــاره شــد اســتفاده از لولــه پــی وی ســی در 
ســامانه هــای نویــن آبیــاری بــه دلیــل ســختی 

در انشــعابات آن، در ایــن اســتان کــم اســت. 
ــه  وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود ب
تولیدکننــدگان لولــه و اتصــاالت پــی وی 
ــکالت  ــش مش ــرای کاه ــنهاد داد ب ــی پیش س
ــی  ــاالت پ ــه و اتص ــتفاده از لول ــه اس در زمین
وی ســی، روی مانــدگاری آن بیشــتر کار 

ــود. ش
دو  گفــت:  زمینــه  همیــن  در  داداشــی 
موضــوع مهــم در خصــوص لولــه و اتصاالت 
در بحــث  آبیــاری تحــت فشــار وجــود دارد؛ 
ــه در  ــن کــه انشــعابات متعــدد از لول یــک ای
ــا  ــتفاده از آن ب ــت و اس ــر اس ــن بهت ــی اتیل پل
ــا  ــی و ی ــاده، اتصــاالت چدن ــک ســه راه م ی
پلــی اتیلنــی راحتتــر اســت. اگــر ایــن مشــکل 
در پــی وی ســی رفــع شــود اســتفاده از از این 
ــاری  ــن آبی محصــوالت در ســامانه هــای نوی

ــر و اســتقبال از آن بیشــتر مــی شــود.  بهت
ــوع دوم  ــاره موض ــاور درب ــدس مش ــن مهن ای
ــاری،  ــای فش ــث رده ه ــرد: در بح ــوان ک عن
ــی  ــی وی س ــای پ ــه ه ــار لول ــا 4 ب ــوال ت معم
ــود و  ــی ش ــتفاده م ــت اس ــوش فی ــا روش پ ب
ــا در  ــد و م ــار ندارن ــل فش ــتر از آن تحم بیش
ســامانه هــای نویــن آبیــاری فشــار 7 و 8 بــار 
هــم داریــم کــه اگــر ایــن موضــوع هــم حــل 
ــد.  ــد ش ــهیل خواه ــتفاده از آن تس ــود اس ش

ــاره ضــرورت برگــزاری دوره هــای  وی درب
ــاز  ــورد نی ــه م ــن ک ــط انجم ــی توس آموزش
نویــن  هــای  بخــش ســامانه  مشــاوران در 
آبیــاری اســت، توضیــح داد: دوره قبلــی کــه 
برگــزار شــد مطالــب بــه صــورت کلــی ارائــه 
ــی  ــورت تخصص ــه ص ــم ب ــر بخواهی ــد اگ ش

وارد موضــوع شــویم، مــی تــوان دوره ای بــا 
ــه هــای پــی وی ســی در  ــرد لول ــوان کارب عن

ــاری برگــزار کــرد. ــن آبی ــای نوی ســامانه ه
داداشــی ادامــه داد: یــا بــه طــور مثــال 
ــی وی ســی در آب و فاضــالب  اتصــاالت پ
و یــا ســامانه هــای نویــن آبیــاری، مــی توانــد 
عنــوان یــک دوره آموزشــی باشــد. بایــد ایــن 
دوره هــا بــه صــورت تخصصــی تــر برگــزار 
شــوند. همچنیــن بازدیــد از پــروژه بســیار 
ــن  ــد ای ــی توان ــن م ــه انجم ــت دارد ک اهمی

ــد.  ــگ کن ــا را هماهن بازدیده
ــه ایــن پرســش کــه مصــرف  وی در پاســخ ب
ــاری نویــن در  ــه هــا در بخــش آبی کــدام لول
اســتان مازنــدران بیشــتر اســت، گفــت: بیشــتر 
از لولــه هــای پلــی اتیبلــن اســتفاده مــی شــود 
کــه دو دلیــل دارد نخســت ایــن کــه اســتفاده 
از آن بــه ویــژه در گرفتــن انشــعابات راحتتــر 
اســت و بحــث دوم هــم ایــن کــه مــا در 
اســتان تولیدکننــدگان خوبــی در ایــن بخــش 
داریــم کــه از محصــوالت آنهــا اســتفاده مــی 

شــود.
ایــن مشــاور دربــاره مقاومــت کارفرماهــا 
لولــه  از  اســتفاده  پیشــنهاد  خصــوص  در 
و اتصــاالت پــی وی ســی در پــروژه هــا 
توضیــح داد: در ایــن زمینــه مشــاوران تــالش 
ــل  ــگ عم ــا هماهن ــا کارفرم ــا ب ــد ت ــی کنن م
مقطعــی  یــک  در  مثــال  طــور  بــه  کننــد 
کارفرمــا از لولــه هــای پــی وی ســی اســتفاده 
کــرده بــود کــه متاســفانه در ایــن پــروژه رده 
فشــاری در نظــر گرفتــه نشــده بــود و کارایــی 

الزم را نداشــت.
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استفاده از لوله و 
اتصاالت PVC به 

زمان نیاز دارد

کــم  اســتقبال  دالیــل  از  یکــی 
در   PVC اتصــاالت  و  لولــه  از 
ســامانه های نویــن آبیــاری، عــدم 
ســوی  از  جامــع  رســانی  اطــالع 
کننــده  تولیــد  هــای  کارخانــه 
ــد ــی میباش ــی وی س ــای پ ــه ه لول

مهیندخــت  مهنــدس  خانــم 
شــرکت  مدیرعامــل  آذرینــوش 
در  ورزان  آب  مشــاوره  مهندســین 
ــن  ــگار انجم ــا خبرن ــو ب ــت و گ گف
گفــت: در طــول نظــارت مهندســین مشــاور  
ــا در نظــر  ــن   ب ــای اســتان قزوی ــروژه  ه در پ
گرفتــن مــوارد فنــی بــه دلیــل مقــرون بصرفــه 
بــودن  در  خطــوط اصلــی در ســایزهای 160 
و250 میلیمتــر در دو  طــرح  بــا مســاحت 
بــاالی 100 هکتــار از لولــه هــای پــی وی 

ســی  اســتفاده شــده اســت .
از  کــم  اســتفاده  چرایــی  دربــاره  وی 
ــای  ــامانه ه ــی در س ــی وی س ــوالت پ محص

ــاری توضیــح داد:   متاســفانه یکــی  نویــن آبی
از مشــکالت دربــرآورد  فنــی پــروژه هــا عدم 
ــه  ــی  لول ــات فن ــه اطالع ــان ب ــی آس دسترس
ــه  ــی ک ــت  در صورت ــاالت آن اس ــا و اتص ه
بــرای ســایر لولــه هــا بــا جنــس هــای مختلــف 
کاتالــوگ هــا بــه راحتــی در فضــای مجــازی 
و تبلیغاتــی   در دســترس اســت از ســوی 
ــای  ــه ه ــکاری الزم کارخان ــدم هم ــر ع دیگ
تولیــد کننــده در خصــوص ارائــه مســایل 
ــود  ــی ش ــم نم ــوراد خت ــن م ــه ای ــا ب ــی تنه فن
بلکــه در زمینــه اطــالع رســانی  آنالیــز قیمــت 
الزم صــورت  همــکاری  نیــز  محصــوالت 

ــرد . ــی پذی نم
آذرینــوش در همیــن ارتبــاط ادامــه داد: 
البتــه ایــن موضــوع در هنگامــی کــه کار 
تــازه بــا لولــه هــای پلــی اتیلنــی شــروع شــده 
گــزارش  و  تــالش  داشــت.  وجــود  بــود، 
نهایــت  در  تــا  شــد،  ارائــه  زیــادی  هــای 
ــش  ــز در بخ ــن نی ــی اتلی ــاالت پل ــه و اتص لول
ــا  ــت. ب ــرار گرف ــورد اســتفاده ق کشــاورزی م

توجــه بــه تجربــه  مشــاوران و کشــاورزان 
جهــت اســتفاده از اتصــاالت و لولــه هــای 
ــه هــای پــی وی  پلــی اتیلــن ،  اســتفاده از لول

ســی  نیازبــه زمــان  دارد.  
ــن  ــتقبال از ای ــاورجهت اس ــن مش ــنهاد ای پیش
ــه روز در مــورد  تولیــدات :  اطــالع رســانی ب
کلیــه  لولــه هــا واتصــاالت از نظــر فنــی وارائه 
آنالیــز قیمــت ، بــه روز بــودن کارشناســان 
ــروژه هــای  مربوطــه در خصــوص خواســته پ
مختلــف و هماهنــگ بــودن کارشناســان فنــی 
لولــه هــای پــی وی ســی  بــا کارشناســان  

ــت.  ــین مشاوراس ــای مهندس ــرکت ه ش
آذرینــوش دربــاره ســمینارهای برگــزار 
شــده توســط انجمــن اظهــار کــرد: بهتــر اســت 
ــد  ــت  بازدی ــمینارها،     جه ــن س ــار ای در کن
از کارخانــه هــای تولیــدی نیــز  هماهنــگ 
تــا  انجمــن  ایــن  کــه  هایــی  دوره  شــود. 
کنــون برگــزار کــرده اســت همــه جانبــه امــا  
ــرای  ــد ب ــا بای ــن دوره ه ــود. ای فهرســت وار ب

ــد. ــر باش ــوس ت ــان ملم مخاطب
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ضرورت اجرای طرح های 
پایلوت با استفاده از 
PVC محصوالت

هماهنگـی  بـا  تـا  اسـت  ضـروری 
مدیـران آب و خـاک، پایلـوت هایی 
اجـرا و سیسـتم هـا بـه صـورت عملی 

پیـاده سـازی شـوند

شـرکت  مدیرعامـل  سـفیدیان  سـعید 
کار،  میهـن  گسـتران  آب  کاراگسـتر 
کـه در زمینـه مشـاوره حـوزه آبیاری 
بـا  گـو  و  گفـت  در  دارد  فعالیـت 
خبرنـگار انجمـن گفـت: لولـه هـای پـی 
وی سـی هنـوز نتوانسـته انـد جایـگاه خـود را 
در بـازار پیـدا کننـد و ماننـد گذشـته در پروژه 
هـای تحت فشـار مورد اسـتفاده چندانـی قرار 

نمـی گیـرد.
فـوق  موضـوع  شناسـی  آسـیب  دربـاره  وی 
کـه  اسـت  ایـن  نخسـت  دلیـل  داد:  توضیـح 
اتصـاالت آن چندان مناسـب نیسـت. بـه گفته 
هـای  لولـه  از  برخـی  همـکاران  از  تعـدادی 
پلیـکا کـه دربـازار موجـود اسـت به دلیـل این 
کـه مقـداری در معـرض تابـش نـور آفتـاب 
قـرار مـی گیرنـد، دچار شـکنندگی می شـود. 
البتـه ایـن محصوالت بـا آن چه که مـورد نظر 
مـا بـوده یعنـی همـان لولـه هـای بـا کیفیـت، 

متفـاوت اسـت.
ایـن  جایـگاه  بایـد  افـزود:  سـفیدیان 
توضیـح  کشـاورزی  بخـش  در  محصـوالت 
مصـرف  بـه  کیفیـت  بـا  محصـوالت  و  داده 

شـود. معرفـی  کننـدگان 
ایـن مشـاور بـا اشـاره بـه برخـی از موانـع در 
پـی وی  اتصـاالت  و  لولـه  از  اسـتفاده  زمینـه 
هـای  آدم  کشـاورازن  داد:  توضیـح  سـی 
دیربـاوری هسـتند و تـا هنگامـی کـه یک چیز 
را بـه صورت عینی مشـاهده نکننـد آن را باور 
نخواهنـد کـرد. بهتریـن کار ایـن اسـت کـه به 

صـورت پایلـوت در هـر شهرسـتان، اسـتان و 
یـا هـر جایـی کـه صـالح دانسـته مـی شـود با 
پایلـوت  خـاک،  و  آب  مدیـران  هماهنگـی 
هایـی اجـرا و  سیسـتم هـا بـه صـورت عملـی 

پیـاده سـازی شـوند.
وی در همیـن زمینـه ادامه داد: متاسـفانه امکان 
وجـود  هـا  پایلـوت  از  برخـی  بـه  دسترسـی 
آنهـا  دربـاره  کافـی  رسـانی  اطـالع  و  نـدارد 
صـورت نمـی گیرد. بایـد برای انجـام این کار 
هزینـه شـود حتـی اگـر چنیـن پایلـوت هایـی 
هـم وجـود دارد مشـاوران از آنهـا بـی اطـالع 
هسـتند. بنـده بـه اسـتفاده از ایـن محصـوالت 
عالقمنـد هسـتم اما شـاهد چنین پایلـوت هایی 
نبـوده ام تـا بهتـر ایـن موضـوع را بـرای بهـره 

بـرداران توجیـه کنـم.
بـه  جاهـا  از  برخـی  در  گفـت:  مشـاور  ایـن 
دالیـل فنـی نمـی تـوان از لوله و اتصـاالت پی 
وی سـی اسـتفاده کـرد و مشـکالتی در بسـتر 
خاصـی  هـای  حساسـیت  همچنیـن  و  سـازی 
وجـود دارد؛ امـا در بسـیاری از نقاط دیگر می 
تـوان از ایـن محصـوالت بهـره بـرد و ایـن نیز 
منـوط بـه وجـود داشـتن پایلـوت هایی اسـت 

کـه بـر ضـرورت وجـود آن تاکیـد شـد.
وی در پاسـخ بـه این پرسـش که آیـا مقاومتی 
و  آب  معاونـت  یـا  و  بـردار  بهـره  سـوی  از 
خـاک در خصـوص پیشـنهاد اسـتفاده از لولـه 
و اتصـاالت پی وی سـی وجود داشـته اسـت، 
توضیـح داد: خیـر، تـا کنـون چنیـن مشـکلی 
وجـود نداشـته اسـت بـه ایـن دلیـل تـا کنـون 
پیشـنهاد  را  سـی  وی  پـی  اتصـاالت  و  لولـه 
نـداده ام، هـر چنـد بـه این موضـوع عالقمند و 
پیگیـر آن هسـتم تـا بتوانم خـود را قانـع کرده 

و پیشـنهاد بدهـم. 
سـفیدیان ادامـه داد: ایـن در حالی اسـت که 

کشـاورزان در برابـر چنیـن پیشـنهادی از خود 
مقاومـت نشـان مـی دهنـد. بنـده در سیسـتان و 
بلوچسـتان هـم ناظـر و هـم مشـاور هسـتم، بـه 
بـه  پلیـکا  لولـه  از  اسـتفاده  پیشـنهاد  کارفرمـا 
ام، کـه  اتیلـن را داده  پلـی  لولـه هـای  جـای 
البتـه بـا توجه به بررسـی هـای صـورت گرفته 
در بخـش قیمتـی تنهـا 20 تـا 30 درصـد ایـن 
محصـوالت ارزانتـر از پلی اتیلن هسـتند و این 
میـزان نمـی توانـد مصـرف کننده را نسـبت به 
ایـن جنس محصوالت ترغیـب کند؛ در حالی 
کـه تجربـه هـای بیشـتری در زمینه اسـتفاده از 
اتیلـن در بخـش کشـاورزی  لولـه هـای پلـی 
نتایـج  و  اطالعـات  چـه  چنـان  دارد.  وجـود 
بیشـتری در ایـن زمینـه وجـود دارد انجمن می 
توانـد آن را ارائـه دهـد تـا مسـتندات ما بیشـتر 

شود.
سـفیدیان دربـاره دوره هـای آموزشـی کـه 
توسـط انجمـن برگزار شـده اسـت، گفـت: ما 
در کارگاهـی کـه حضـور یافتیـم توضیحـات 
آن چنـدان بـرای مخاطبـان کاربـردی نبـود و 
همچنیـن در بخـش کارگاهـی نصـب و اجـرا 
چنـدان خـوب عمل نشـد، در حالی کـه انتظار 
بیشـتری از ایـن دوره آموزشـی وجود داشـت 
طراحـی،  چگونگـی  مسـائل  بحـث  در  مثـال 

ملزومـات مـورد نیـاز و غیـره.
وی ادامـه داد: ایـن جلسـه بـه لحـاظ تئـوری 
خـوب بـود امـا از جنبـه عملی چندان مناسـب 
نبـود و مطالـب کافی ارائه نشـد. انتظار مطالب 
کاربری تـر از چنین سـمینارهایی وجود دارد. 
سـفیدیان گفـت: ایـن کار جدیـدی بـود کـه 
جـای قدردانـی دارد امـا ارائـه مطـاب جـذاب 
تـر ماننـد بحـث هـای کیفیتـی، توجیـه قیمتـی 
و  مشـاوران  بـرای  بیشـتر  اجـرا  و  نصـب  و 

اسـت.  جـذاب  پیمانـکاران 

مصاحبه - )مشاورین،پیمانکاران(
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مصاحبه - )مشاورین،پیمانکاران(

اجرا با لوله های 
پی وی سی 
راحت است

ــی،  ــای فعل ــه ه ــه بودج ــه ب ــا توج ب
ــبرد کار  ــرای پیش ــل ب ــن راه ح بهتری
ــه  ــت ک ــی اس ــتفاده از محصوالت اس
هــم بــه لحــاظ فنــی مطلــوب و هــم 

ــند.  ــی باش ــه قیمت دارای توجی

حسـن پورفـالح عضـو هیئـت مدیـره 
شـرکت مشـاوره سـبزچومگان شـمال 
در گفـت و گـو بـا خبرنـگار انجمـن 
دربـاره اسـتفاده از لولـه و اتصـاالت 
پـی وی سـی در سـامانه هـای نویـن 
ایـن  حاضـر  حـال  در  گفـت:  آبیـاری 
محصـوالت اصـال وجـود نـدارد. بنده تـا چند 
مـاه پیـش عضو انجمـن پیمانـکاران بـودم، اما 
نیفتـاد.  جـا  اسـتان  ایـن  در  محصـوالت  ایـن 
اسـتان،  خـاک  و  آب  متاسـفانه  افـزود:  وی 
از  اسـتفاده  بـرای  را  پیمانـکاران  و  مـردم 
اسـت. نکـرده  ترغیـب  محصـوالت  ایـن 
هـای  طـرح  اجـرای  بـر  تاکیـد  بـا  پورفـالح 
پایلـوت گفت: ضروری بـود تا تولیدکنندگان 
اجـرا  پایلـوت  عنـوان  بـه  را  نمونـه  چنـد 
ایـن  معرفـی  جهـت  فعالیتـی  و  کردنـد  مـی 
دادنـد. مـی  انجـام  اسـتان  در  محصـوالت 
اکنـون  کـرد:  اظهـار  ادامـه  در  مشـاور  ایـن 
انتقـال آب کـم فشـار در شـالیزار در  بحـث 
اسـتان مازنـدارن مطـرح اسـت و بـه بـاور بنده 
لولـه هـای پـی وی سـی در بخـش کـم فشـار 
بسـیار خوب پاسـخگو هسـتند. از سـوی دیگر 

بـه دلیـل اختـالف قیمـت پـی وی سـی بـا پلی 
اتیلـن، پروژه ها در حال تعطیل شـدن هسـتند.

 600 تـا   500 حـدود  بنـده  داد:  ادامـه  وی 
هکتـار طـرح آمـاده بـرای اجـرا دارم کـه در 
دسـت طراحی اسـت و شامل دو سـه روستای 
سـاحلی مـی شـود. قیمت پلـی اتیلن نسـبت به 
پـی وی سـی بسـیار بیشـتر و در قیمـت تمـام 
شـده پـروژه هـا نیـز موثـر اسـت. همیشـه در 
مباحـث قیمتـی بیـن بهـره بـردار بـا پیمانـکار 
اتصـاالت        همچنیـن  دارد  وجـود  اختـالف 

پلـی اتلیـن بسـیار گـران شـده اسـت.
پورفـالح در ادامـه پیشـنهاد داد تـا انجمـن 
لولـه و اتصـاالت پی وی سـی بـا معاونت آب 
و خـاک اسـتان رایزنـی الزم را انجـام دهـد. 
وی در همیـن ارتبـاط گفـت: بنـده نیـز آمـاده 
همـکاری در ایـن زمینـه هسـتم تـا طـرح های 
آبیـاری کـم فشـار در شـالیزارها توجیه شـود.

ایـن کارشـناس دربـاره دالیـل مقاومت آب و 
خـاک بـرای اجرای پـروژه هـای کم فشـار با 
لولـه و اتصـاالت پـی وی سـی، توضیـح داد: 
ایـن معاونـت مقاومتـی نـدارد بلکـه موضـوع 

هنـوز جـا نیفتاده اسـت. 
تولیدکننـدگان  بیشـتر  حضـور  پیشـنهاد  وی 
لولـه و اتصـاالت پـی وی سـی در نمایشـگاه 

داد. را 
پورفـالح گفـت: مهمتر از همه ایـن مواردی 
کـه عنوان شـد انجـام رایزنی اسـت؛ چون هم 
کیفیـت لولـه و اتصـاالت پـی وی سـی خوب 

و هـم قیمت آن مناسـب اسـت. مطمئن هسـتم 
در پـروژه هـای آبیـاری و بـه ویـژه از آنجایی 
کـه زمیـن هـای اسـتان تخـت و بـدون شـیب 
خوبـی  بـه   PVC اتصـاالت  و  لولـه  اسـت 

هستند. پاسـخگو 
وی در بخـش دیگـری از ایـن گفـت و گـو 
پیمانـکاران  از  برخـی  هنـوز  کـرد:  عنـوان 
اتصـاالت                    و  لولـه  کـه  ندارنـد  کافـی  اطـالع 
پـی وی سـی نیـز مـی توانـد در پـروژه هـای 
آبیـاری کـم فشـار مـورد اسـتفاده قـرار گیرد. 
پورفـالح بـا اشـاره بـه بودجـه هـای تخصیص 
یافتـه به پـروژه های آبیـاری گفـت: مازندارن 
بـا  هنـوز  و  برخـوردار  ناکافـی  اعتبـارات  از 
اعتبارات سـال های گذشـته پروژه ها در حال 
انجـام اسـت. بهتریـن راه حـل بـرای پیشـبرد 
کار بـا توجـه بـه بودجـه هـای فعلـی، اسـتفاده 
از محصوالتـی اسـت کـه هـم بـه لحـاظ فنـی 
باشـند. قیمتـی  مطلـوب و هـم دارای توجیـه 
سـوی  از  اگـر  روش  همیـن  بـا  افـزود:  وی 
انجمـن، نامـه نـگاری صـورت گیـرد کارهـا 
و  تسـهیل  محصـوالت  ایـن  از  اسـتفاده  و 
بنـده  صـورت  ایـن  در  شـود.  مـی  تسـریع 
از  خـود  هـای  پـروژه  در  تـا  دارم  آمادگـی 
ایـن محصـوالت اسـتفاده کنـم. کار اجـرا بـا 
لولـه هـای پـی وی سـی بسـیار راحـت اسـت. 
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مصرف کنندگان نسبت به استفاده از 
لوله و اتصاالت PVC توجیه نیستند

لولـه و اتصـاالت پـی وی سـی خـوب 
اسـت؛ امـا هنـوز نتوانسـته ایـم مصرف 
کننـدگان را نسـبت به اسـتفاده از این 

نـوع لولـه هـا توجیـه کنیم.

ــارس  ــل پ ــر عام ــری مدی ــان جعف ایم
ــا  ــو ب ــت و گ ــزر در گف ــوط خ خط
خبرنــگار انجمــن لولــه و اتصــاالت 
پــی وی ســی دربــاره اســتفاده از 
لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی در 
ــت:  ــاری گف ــن آبی ــای نوی ــامانه ه س
در اســتان مــا چنــدان از لولــه و اتصــاالت                         
ــاید در  ــود، ش ــی ش ــتفاده نم ــی اس ــی وی س پ
ــه و  ــوع لول ــن ن ــا ای ــر کار ب ــای دیگ ــتان ه اس
ــا  ــالک ه ــر باشــد؛ چــون پ ــج ت اتصــاالت رای
ــار؛  در اینجــا کوچــک اســت یــک و دو هکت

بنابرایــن اســتقبال نســبت بــه ایــن لولــه هــا 
ــت. ــر اس کمت

اتصــاالت                    و  لولــه  مقایســه  دربــاره  وی 
ــری  ــای پلیم ــه ه ــایر لول ــا س ــی ب ــی وی س پ
ــی  ــی وی س ــاالت پ ــه و اتص ــح داد: لول توضی
خــوب اســت امــا کاربــرد نــدارد و هنــوز 
نتوانســته ایــم مصــرف کننــدگان را نســبت بــه 
ــم. ــه کنی ــا توجی ــه ه ــوع لول ــن ن ــتفاده از ای اس

جعفــری دربــاره ایــن عــدم توجیــه و ایــن کــه 
آیــا ایــن موضــوع بــه دلیــل نپذیرفتــن کارفرمــا 
اســت و یــا دالیــل فنــی دیگــری دارد، توضیــح 
ــاره شــد بــه دلیــل  داد: همــان طــور کــه اش
ــودن مــزارع، در عمــل نمــی تــوان  کوچــک ب
ــه  ــرد و ب ــتفاده ک ــوالت اس ــوع محص ــن ن از ای
ــن راحــت  ــی اتیل ــن کــه اتصــاالت پل ــل ای دلی
تــر اســت و در انــدازه هــای مختلــف نیــز 
ــت.  ــر اس ــج ت ــتفاده از آن رای ــود دارد، اس وج

همچنیــن مصــرف کننــده نیــز تمایلــی بــه 
اســتفاده از لولــه و اتصــاالت  پــی وی ســی 

ــت. ــز نیس ــه نی ــه صرف ــرون ب ــته و مق نداش
چــه  کــه  پرســش  ایــن  بــه  پاســخ  در  وی 
ــج اســتفاده از  ــه و تروی ــرای توجی راهــکاری ب
ــد  ــت: بای ــود دارد، گف ــوالت وج ــن محص ای
ســایزهای کوچــک بیشــتر ترویــج و همچنیــن 
کار بــا اتصــاالت آن راحــت تــر شــود. در 
مازنــدران چــون مــزارع کــوچ و جابجایــی 
لولــه هــم بســیار اســت باید مشــکل شــکنندگی 

ــود. ــع ش ــز رف ــاالت آن نی ــه و اتص لول
مدیــر عامــل پــارس خطــوط خــزر اظهــار 
اتصــاالت               و  لولــه  مجمــوع  در  داشــت: 
پــی وی ســی خــوب اســت امــا بایــد در محــل 
مناســب و جایــگاه خــود اســتفاده شــود بــه 
ــر  ــزرگ بهت ــای ب ــن ه ــرای زمی ــال ب ــور مث ط
مــی تــوان از ایــن محصــوالت اســتفاده کــرد.

یافتن جایگاه PVC در سامانه های 
نوین آبیاری، منوط به ارائه اطالعات

هــر مقــدار اتصــاالت در کار اجــرا 
لولــه راحت تــر آب  باشــد،  کمتــر 
ــد آب  ــر چن ــد، ه ــد ش ــدی خواه بن
بنــدی لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی 
در مقایســه بــا جــی آر پــی بهتر اســت.

نویـن  هـای  سـامانه  کارشـناس  یـک 
آبیـاری در گفـت و گـو بـا خبرنـگار 
از  اسـتفاده  وضعیـت  دربـاره  انجمـن 
لوله و اتصاالت پی وی سـی در سـامانه 
هـای نویـن آبیـاری گفت: تـا جایـی که 
بنـده اطـالع دارم در سـامانه های نویـن آبیاری 
بیشـتر از لولـه هـای جـی آر پـی و بـا اقطـار باال 

اسـتفاده مـی شـود. 
وی دربـاره محصـوالت پـی وی سـی گفـت: 
محصـوالت،  ایـن  از  اسـتفاده  مشـکل  تنهـا 
اتصـاالت آن اسـت کـه بـه خوبـی اجـرا نمـی 
شـود و مشـکالت آب بنـدی دارد. سـایز لولـه 
هـا نیـز  کوتـاه و 5 و 6 متـر هسـتند کـه آب 

بنـدی را دشـوار مـی سـازد. 
انتشـار  بـه  تمایلـی  کـه  کارشـناس  ایـن 
مقـدار  هـر  گفـت:  نداشـت  خـود  نـام 
تـر  راحـت  لولـه  باشـد،  کمتـر  اتصـاالت 

بنـدی  آب  چنـد  هـر  شـوند،  مـی  بنـدی  آب 
اسـت. پـی  آر  جـی  از  بهتـر  هـا  لولـه  ایـن 

سـمینارهای  برگـزاری  تاثیـر  دربـاره  وی 
پـی  اتصـاالت  و  لولـه  موضـوع  بـا  آموزشـی 
وی سـی، آن را موثـر دانسـت و دربـاره دالیـل 
اسـتقبال بیشـتر از لولـه هـای پلـی اتیلـن نسـبت 
بـه پـی وی سـی در سـامانه هـای نویـن آبیـاری 
گفـت: بـه دلیـل ایـن کـه تولیدکننـدگان پلـی 
اتیلـن هـر کـدام بـا معیارهـای فنـی خـود  کار 
ثابـت  ضوابـط  اسـاس  بـر  بلکـه  کنـد  نمـی 

کننـد. مـی  تولیـد  را  محصـول 
این کارشـناس افزود: نداشـتن جـدول، یکی از 
معایـب پی وی سـی اسـت مثال مشـخص شـود  
کـه محصـول بـا ایـن ضخامـت و ایـن مقـدار 
وزن مـی توانـد تـا ایـن انـدازه فشـار را تحمـل 
کنـد. تدویـن ایـن جـداول یکـی از اقدامـات 
ضـروری اسـت تـا بتـوان روی ایـن محصـول 

برنامـه ریـزی انجـام داد.
بـرای  داد:  توضیـح  ارتبـاط  همیـن  در  وی 
مهندسـان دشـوار اسـت که خود این محاسبات 
کننـد. حـل  را  مشـکالت  و  دهنـد  انجـام  را 

ایـن کارشـناس دررابطـه بـا واکنـش معاونـت 

رابطـه  در  و همچنیـن کارفرمـا  و خـاک  آب 
پـی  اتصـاالت  و  لولـه  از  اسـتفاده  پیشـنهاد  بـا 
وی سـی در سـامانه هـای نویـن آبیـاری گفت: 
مـا در خصـوص پبشـنهاد اسـتفاده از لولـه های 
پلـی اتیلـن مشـکل خاصـی نداشـتیم و اگـر پی 
وی سـی هـم اسـتانداردهای الزم را نیز رعایت 
کرده باشـد آن نیز بدون مشـکل مورد اسـتفاده 
قـرار مـی گیـرد؛ البتـه بنده بـا پی وی سـی کار 

نکـرده ام.
وی بـر ارائـه هـر چـه بیشـتر اطالعـات از ایـن 
اظهـار  و  تاکیـد   مشـاوران  بـه  محصـوالت 
کـرد:  هـر مقـدار اطالعـات بیشـتری  در ایـن 
زمینـه بـه مصـرف کننـدگان داده شـود، لوله و 
PVC بهتـر جایـگاه خـود را پیـدا  اتصـاالت 
مـی کنـد. بـه طـور کلـی بایـد مشـخص شـود 
مثـال به چـه میزان کربنـات در ایـن محصوالت 
بایـد اسـتفاده شـود و همه تولیدکننـدگان نیز بر 

اسـاس ایـن اسـتانداردها فعالیـت کننـد. 
لولـه  تولیدکننـدگان  گفـت:  کارشـناس  ایـن 
هـای پلـی اتیلـن بیشـتر بـر مبنـای DIN آلمـان 
محصـول خـود را تولیـد مـی کنند و مشـکالت 

در ایـن زمینـه کمتـر اسـت.

مصاحبه - )مشاورین،پیمانکاران(
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گزارش تصویری از برگزاری دوره های آموزشی در استان های تهران،آذربایجان شرقی، گیالن
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هدف هر تولیدکننده ای در یک بازار حضور پایدار در بخش تعریف شده است
 و این نیز به متغیرهای بسیاری از جمله مناسب بودن کاال برای آن بازار، قدرت رقابت کیفی و 
قیمتی، خدمات پس از فروش، افزایش دانش مصرف کنندگان، ایفای نقش گروه های مرجع، 
پیروی از اصول بازاریابی و مهمتر از همه داشتن یک برنامه بلند مدت و کارشناسی شده برای 

حضور در آن بازار است.
ــورد  ــی وی ســی م ــه و اتصــاالت پ ــازار مصــرف لول ــوق را در خصــوص ب ــوارد ف ــن م اگــر ای
ــه در مباحــث کیفــی و قیمتــی، بلکــه در  ــه ن ــرار دهیــم، بســیاری از نقــاط ضعــف البت مطالعــه ق
ســایر مــوارد بــه خوبــی مشــهود اســت. ایــن صنعــت بــا وجــود دیرینــه نیــم قــرن در ایــران هنــوز 
ــه را  ــادگی عرص ــه س ــوع ب ــن موض ــه ای ــرد ک ــره می ب ــازار به ــور در ب ــنتی حض ــای س از الگوه

ــرای ســایر محصــوالت رقیــب خالــی کــرده اســت.  ب
بســیاری از تولیدکننــدگان بــه دالیــل شــرایط خــاص اقتصــادی کشــور، درگیــر امــور روزمــره ای 
ــه، تامیــن اجتماعــی و مســائل مالیاتــی و  ــا قیمــت مناســب مــواد اولی ــع و ب ــه موق ــد تامیــن ب مانن
ــرای  ــی ب ــدان موضوعیت ــوارد چن ــن م ــع ای ــور قط ــه ط ــه ب ــتند ک ــت هس ــن دس ــواردی از ای م
ــز از  ــا را نی ــی آنه ــور محسوس ــه ط ــکالت ب ــن مش ــدارد. همی ــی ن ــدگان خارج ــایر تولیدکنن س
برنامه ریزی هــای کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت و اســتراتژی های روشــن حضــور در بــازار 

ــت. ــته اس بازداش
ــن  ــا همی ــز ب ــاورزی نی ــش کش ــاالت PVC در بخ ــه و اتص ــوالت لول ــت محص ــور و تثبی حض

ــل بررســی اســت.  رویکــرد قاب
آمارهــای جهانــی بــه وضــوح نشــان دهنــده حضــور پــر رنــگ ایــن محصوالت 
در حــوزه کشــاورزی هســتند امــا در ایــران اگــر چــه اســتفاده از لوله هــای پی 
وی ســی دارای ســابقه و عملکــرد موفقــی اســت کــه بــه اذعــان بهره بــرداران 
ــرف  ــادت مص ــه ع ــا ب ــا بن ــته اند ام ــوالت نداش ــن محص ــا ای ــکلی ب ــچ مش هی
کننــدگان بــرای اســتفاده از یــک محصــول خــاص و همچنیــن تاثیــر مشــاوران 
در ایــن بخــش، هنــوز محصــوالت پی وی ســی نتوانســته اســت حضــور خــود 

را در ایــن بخــش تثبیــت کنــد.

گزارش - محصوالت پی وی سی در بخش کشاورزی

ضرورت نگاه جدی تر به حضور 
محصوالت PVC در بخش کشاورزی
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تولیدکننــدگان دشــواری  از  بســیاری  شــاید 
حضــور در بخــش کشــاورزی همچــون شــرایط 
حضــور در مناقصه هــا، ارائــه اســناد خزانــه، 
نوســان قیمــت مــواد اولیــه و... را از موانــع 
ــن در  ــا ای ــمارند ام ــازار برش ــن ب ــور در ای حض
ــرای  ــده ب ــوان ش ــرایط عن ــه ش ــت ک ــی اس حال
ســایر لوله هــا نیــز یکســان بــوده بــا ایــن تفــاوت 
ــازار وســیع کشــاورزی  ــا توانســته اند ب کــه آنه

ــد. ــود درآورن ــبی خ ــار نس ــه انحص را ب
بــه طــور مثــال »عبــاس زارع« مجــری طــرح 
ســامانه هــای نویــن آبیــاری وزارت جهــاد 
کشــاورزی در گفت وگویــی کــه پیشــتر بــا 
روابــط عمومــی انجمــن لولــه و اتصــاالت    پــی 
وی ســی انجــام داده بــود دربــاره اوراق خزانــه 
نویــن  از ســامانه های  بــه غیــر  داد:  توضیــح 
ــروژه  ــای خــاص، بیشــتر پ ــروژه ه ــاری و پ آبی
هــای عمرانــی کشــور بــه صــورت اســناد خزانــه 
اســت؛ بــه غیــر از پــروژه هایــی کــه ازصنــدوق 
ــورد  ــند.در م ــته باش ــوز داش ــی مج ــعه مل توس
ــه همیــن  ســامانه های نویــن آبیــاری وضعیــت ب
ــه صــورت  ــار ب ــزان اعتب ــه اســت. یــک می گون
ــه در  ــناد خزان ــورت اس ــه ص ــی ب ــد و میزان نق

ــه مــی شــود. نظــر گرفت
ایــن  انــداز  چشــم  دربــاره  همچنیــن  وی 
محصــوالت در بخــش کشــاورزی اظهــار کرد: 
بــا توجــه بــه دالیــل و شــواهدی کــه از بازدیــد 
میدانــی اخیــر داشــتیم مــن چشــم انــداز روشــنی 

ــم. ــی بین را م
وضـع  و  آمـده  پیـش  شـرایط  بـه  توجـه  بـا 
بـا  ایـران را  از سـوی آمریـکا کـه  تحریـم هـا 
دشـواری هایی در حـوزه اقتصـاد روبرو سـاخته 
اسـت هنـوز نـگاه متولیـان در عمـل بـه سـوی 

نیسـت.  معطـوف  داخلـی  تولیـدات 
مدیـره  هیئـت  رئیـس  متوسـلیان  عباسـعلی 
در  سـی  وی  پـی  اتصـاالت  و  لولـه  انجمـن 
یادداشـتی اظهـار کـرده اسـت: از 800 هزار تن 
پی وی سـی در کشـور، تنهـا حدود نیمـی از این 
مـواد مصـرف و بقیـه آن به  صورت خـام صادر 

می شـود.
پی وی سـی  اتصـاالت  و  لولـه  هنـوز  متاسـفانه 
کشـورمان  در  مربوطـه  متولیـان  دیـدگاه  از 
مغفـول مانـده اسـت و ایـن در شـرایطی اسـت 
کـه کل فرآینـد تولیـد ایـن محصـول متکـی بر 
بـه عبارتـی در  بـوده و  توانمندی هـای داخلـی 
شـرایط پیچیده سرنوشـت برجام و امـکان آغاز 
تنگناهـای مـراودات تجـاری، می توانـد ایران را 
از هر نوع وابسـتگی در ایـن بخش مصون دارد.

ــاء ابراهیمــی« مدیــر عامــل  »مهــدی ضی
شــرکت پلــی اتیلــن کرمــان نیــز در ویــژه نامــه 
قبلــی کشــاورزی انجمــن لولــه و اتصــاالت 
ــذار  ــتراتژی گ ــوص اس ــی در خص ــی وی س پ
از شــرایط بحــران گفتــه بــود: در صــورت 
ــع  لغــو برجــام، صنعــت مــا در بیــن ســایر صنای
ــران خــود  ــون ای ــر اســت؛ چ خــوش شــانس ت
ــده آن  ــه و مصــرف کنن ــواد اولی ــده م تولیدکنن
هــم اســت. شــاید در بخــش ماشــین آالت لولــه 
ــکل  ــا مش ــداری ب ــی مق ــاالت پی وی س و اتص
ــه صــورت  ــرو شــویم. در حــال حاضــر و ب روب
تنهــا  داریــم.  قــرار  تحریــم  در  مــا  عملــی 
ــه  ــه بودج ــه ب ــت لول ــتگی صنع ــوع وابس موض
دولتــی اســت و تغییــر فرهنــگ آن هــم کار 
ســاده ای نیســت. بــه عبــارت دیگــر اگــر دولــت 
حمایت هــای خــود را در بخــش کشــاورزی 
ــاز  ــان نی ــه زم ــک ده ــه ی ــاید ب ــد، ش ــع کن قط
ــا هزینــه شــخصی  داشــته باشــد کــه کشــاورز ب
ــدام  ــود اق ــی خ ــن زراع ــز زمی ــه تجهی ــبت ب نس

ــد. کن
ــی اســت کــه بودجــه ســال 1398  ــن در حال ای
ــی  ــاد داخل ــرایط اقتص ــن ش ــه همی ــه ب ــا توج ب
بــه صــورت انقباضــی بســته شــده اســت و 
بــه اذعــان کارشناســان تعطیلــی بســیاری از 
ــی بلکــه  ــری احتمال ــه ام ــی ن پروژه هــای عمران
ــرای  ــه  ب ــود. یــک اصــل اولی قطعــی خواهــد ب
پیشــگیری از چنیــن مــواردی کاهــش هزینــه هــا 
ــت بحــران آب  ــه وضعی ــا توجــه ب اســت کــه ب
در کشــور و همچنیــن نیــاز مبــرم بــه راه انــدازی 
محصــوالت  آبیــاری،  نویــن  سیســتم های 
در  می تواننــد  بــارزی  طــور  بــه  پی وی ســی 

ــد. ــا کنن ــش ایف ــا نق ــش هزینه ه کاه

»علــی گرجــی« معاونــت فنــی طــرح 
در  آبیــاری  نویــن  ســامانه های  و 
گفت وگویــی بــا خبرنــگار انجمــن 
بــود:  گفتــه  ارتبــاط  همیــن  در 
 91 و   90 ســال  در  »بررســی هایی 
ــه  ــورت گرفت ــر ص ــن دفت ــط ای توس
اســت. برخــی از پروژه هــا در شــرایط 
بــه ویــژه در ســایزهای  خاصــی و 
بــا  می توانــد  میلیمتــر   110 بــاالی 
پی وی ســی،  لوله هــای  از  اســتفاده 
حــدود 25 تــا 30 درصــد کاهــش 
ــی در  ــی صرفه جوی ــه عبارت ــه و ب هزین

ــند.  ــته باش ــه داش هزین

موضــوع  ایــن  روی  پروژه هــا  در  اکنــون 
ــی  ــرد و ارزیاب ــورت می گی ــادی ص ــث زی بح

اقتصــادی انجــام شــده نشــان دهنــده ایــن مســئله 
ــت.  اس

ــی  ــات کارشناس ــی ها و اقدام ــاس بررس ــر اس ب
شــده توســط ایــن دفتــر، انتظــار وجــود دارد تــا 
ــاری،  ــن آبی مشــاوران طراحــی ســامانه های نوی
ــب را  ــه مناس ــی و گزین ــا را بررس ــواع لوله ه ان
ــرای  ــرداری ب ــادی و بهره ب ــی، اقتص ــر فن از نظ
پــروژه انتخــاب کننــد. البتــه در شــرایطی امکان 
ــرای  ــری ب ــای پلیم ــتفاده از لوله ه ــه اس دارد ک

ــد.« ــته باش ــود نداش ــا وج ــی از پروژه ه برخ
انــداز  چشــم  درخصــوص  همچنیــن  وی 
لوله هــای پی وی ســی در بخــش کشــاورزی 
عنــوان کــرد: وابســتگی لوله هــا هــر مقــدار 
ــر  ــر و پایدارت ــر باشــد بهت ــه قیمــت نفــت کمت ب
اســت؛ امــا دربــاره آینــده لوله هــای پی وی ســی 
ــرایط  ــه ش ــه ب ــا توج ــاورزی، ب ــش کش در بخ

کــرد. بیــان  را  نمی تــوان چشــم اندازی 
البتــه در آسیب شناســی ایــن موضــوع کــه چــرا 
هنــوز لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی نتوانســته 
اســت در بخــش کشــاورزی جایــگاه بایســته ای 
را از آن خــود کنــد نبایــد از ایــن نکتــه چشــم 
پوشــید کــه حضــور برخــی از محصــوالت 
ــه  ــور صدم ــن حض ــه ای ــازار ب ــت درب بی کیفی

ــد. جــدی وارد ســاخته ا ن
یــزد  مدیرعامــل  چشــم براه«  »حســین 
ــه  ــوع گفت ــن موض ــه ای ــاره ب ــا اش ــز ب ــر نی پلیم
اســت: برخــی از دالیــل ایــن موضــوع بــه 
ــط  ــت توس ــای بی کیفی ــی از لوله ه ــد برخ تولی
اصطــالح  ایــن  و  می گــردد  بــاز  همــکاران 
ــی،  ــای پی وی س ــه ه ــه لول ــرده ک ــج ک را رای
ــه  ــر لول ــی اگ ــتند؛ ول ــت نیس ــا کیفی ــدان ب چن
هیــچ  شــود  تولیــد  کیفیــت  بــا  پی وی ســی 
مشــکلی پیــش نخواهــد آمــد. ذهنیــت کشــاورز 
ــه  ــا را ب ــواع لوله ه ــتفاده از ان ــه اس ــه ب ــا توج ب
پی وی ســی  ســمت  بــه  می تــوان  دشــواری 

ســوق داد.
و  لولــه  جایــگاه  و  حضــور  دربــاره  ســخن 
اتصــاالت PVC در بخــش کشــاورزی بســیار 
اســت و بیشــتر از آن وجــود یــک راه طوالنــی 
پیــش پــای تولیدکننــدگان بــرای تثبیــت خــود 
ــد  ــود کلی ــن وج ــا ای ــت. ب ــش اس ــن بخ در ای
واژه هــای؛ »تحریــم«، »تولیــد داخلــی«، »بحــران 
آب«، »اســتراتژی بــازار«، »ذهنیــت بهره بــردار«، 
ــود  ــده«، »کمب ــرف کنن ــی مص ــش آگاه »افزای
مــورد توجــه  بایــد همــواره  و...  نقدینگــی« 

ــد.  ــدگان باش تولیدکنن

گزارش - محصوالت پی وی سی در بخش کشاورزی
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انتظار مسئوالن برای 
اجرای پروژه های 
بزرگ آبیاری با 
PVC محصوالت

تـا کنـون بحث هـای زیـادی دربـاره 
جایـگاه لولـه و اتصاالت پی  وی  سـی 
در بخـش کشـاورزی شـده اسـت؛ بـا 
وجـود همـه ایـن مباحـث، امـا همـه 
بـر ایـن بـاور هسـتند کـه محصوالت 
مورد نظـر در ایران مانند کشـورهای 
نتوانسـته اسـت  یافتـه جهـان  توسـعه 
سـهم واقعـی خـود را در ایـن بـازار 

کند. کسـب 

بـا  کـه  روی  پیـش  گفت وگـوی 
»احمدرضـا پاکـزاد« مدیـر بازرگانی 
شـرکت وینـو پالسـتیک انجـام شـده 
فـوق،  موضـوع  بررسـی  بـه  اسـت 
دالیـل و راهکارهـای آن می پردازد. 
ایـن فعـال صنعتـی بـر این باور اسـت کـه باید 
پیـام را به وسـیله یـک گروه مرجـع تاثیرگذار 
بـه مخاطـب یـا همـان مصـرف کننـده انتقـال 
داد تـا بتـوان در نگرش های کنونـی آنها تغییر 
ایجـاد کـرد و یکـی از وظایـف تشـکل ها نیاز 
یافتـن همیـن گروه هـای مرجع و اقنـاع آنها به 
لحـاظ داد ه هـای علمی اسـت. ایـن مصاحبه را 

در ادامـه بخوانیـد.

وضعیـت  دربـاره  توضیحـی  لطفـا   •
در  سـی  وی  پـی  اتصـاالت  و  لولـه 
ارائـه  آبیـاری  نویـن  سـامانه های 

دهیـد.
لولـه پـی وی سـی به لحاظ فنـی و قابلیت های 
آن، از مـرز تاییـد سـازمان جهـاد کشـاورزی 

عبـور کـرده اسـت؛ بـه ایـن معنـی قابلیت های 
قـرار گرفتـه  تاییـد  مـورد  فنـی  لحـاظ  از  آن 
از     سـابقه ای  کـه  ایـن  دلیـل  بـه  امـا  اسـت؛ 
پـروژه هـای بسـیار بـزرگ و بـزرگ کـه در 
آن از این محصوالت اسـتفاده شـده باشـد در 
جهـاد کشـاورزی وجـود نـدارد، آنهـا شـرط 

پیـش گرفته انـد. را  احتیـاط 
اجــرای  بــا  تــا  هســتند  منتظــر  متولیــان 
ــه و  ــوالت تجرب ــن محص ــا، ای ــی پروژ ه برخ
بازخوردهــای مناســب آن را دریافــت کننــد. 
بــا ایــن روش آنهــا مجــاب بــه اســتفاده بیشــتر 

ــوند. ــی ش ــوالت م ــن محص از ای

• یعنـی بـه نظـر شـما یکـی از دالیـل 
مقاومت مسـئوالن در زمینه استفاده از 
لولـه و اتصـاالت پی وی سـی، وجود 
نداشـتن سـابقه اجـرای سیسـتم هـای 

آبیـاری بـا ایـن محصوالت اسـت؟
مدیــران  بــرای  بایــد  حــال  هــر  بــه  بلــه؛ 
ــاد وســیع  ــا را در ابع ــه ه ــن لول ــی کــه ای متول
قائــل  را  حــق  ایــن  انــد  نکــرده  اســتفاده 
بــود کــه چنیــن دغدغــه ای داشــته باشــند. 
ــگ  ــر رن ــود را پ ــوابق موج ــد س ــن بای انجم
ــد. ــدا کن ــر پی ــی تغیی ــت فعل ــا ذهنی ــازد ت س

• آقـای پاکـزاد! بـه گفتـه مشـاوران 
اجرای پایلوت توسـط تولیدکنندگان 
مصـرف  خاطـر  اطمینـان  موجـب 
کننـدگان مـی شـود. آنهـا همچنیـن 
از عـدم همـکاری تولیدکننـدگان در 

نویـن  سـامانه های  معرفـی  خصـوص 
آبیـاری که بـا محصـوالت pvc اجرا 

شـده اسـت، گالیـه داشـتند...
یکی از مشـکالتی که صنعت یو پی وی سـی 
دارد مسـائل مربـوط به گذشـته این صنعت در 
حـوزه هـای دیگـر اسـت. صنعـت یو پـی وی 
سـی در آب و فاضـالب دارای سـابقه بیش از 
14 سـال اسـت و در ایـن بخش پـروژه ها را به 

نتیجه رسـانده است.
مـورد  را  هـا  پـروژه  ایـن  تـوان  مـی  اکنـون   
ارزیابـی و اتفاقـات طـی چنـد سـال گذشـته 
بـا  مقایسـه  در  و  داده  قـرار  آنالیـز  مـورد  را 
سـایر لولـه هـا مشـاهده کننـد کـه چـه میـزان 
از اتفاقـات رخ داده سـهم پـی وی سـی بـوده 
اسـت، چـه درصـدی بـه آن تعلق مـی گیرد و 
در مقایسـه بـا آنهـا آیـا اتفاقات بیشـتر یا کمتر 

بـوده اسـت.
صنعـت مـی توانـد ایـن تحقیـق هـا را انجـام 
داده و در اختیـار بازارهـای جدیـد قـرار دهد. 
یکـی از روش هـای تفسـیر بازارهـای جدیـد، 
ایـن اسـت کـه بتوانیـد اطالعات جامعـی را از 
بازارهـای قبلـی بـا یک فرمـت خاص بـه آنها 

دهید. انتقـال 

اسـت  مطـرح  کـه  دیگـری  مسـئله   •
مـی  عنـوان  مشـاوران  کـه  ایـن 
کننـد گاهـی بـا مقاومـت کارفرمـا و                            
بهـره بـرداران در خصـوص پیشـنهاد 
اسـتفاده از لولـه هـای پـی وی سـی 
نویـن  هـای  سـامانه  در  اجـرا  بـرای 

مصاحبه- احمدرضا پاکزاد
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مصاحبه- احمدرضا پاکزاد

آبیـاری روبـرور مـی شـوند، بـه نظـر 
شـما چـه راهکارهایـی بـرای بـرون 
رفـت از ایـن وضعیـت وجـود دارد؟
یـک راه روبـرو شـدن بـا موانـع، ایجـاد تغییـر 
بـه  بـرای تغییـر نگـرش شـما  نگـرش اسـت. 
سـه ابـزار و چنـد تکنیـک نیـاز داریـد یکـی 
از ابزارهـا رسـانه اسـت. شـما بایـد یـک منبـع 
یـا مبـداء را بـرای دهنده پیـام تعریـف کنید و 

ایـن پیـام بـه مصـرف کننـده منتقـل شـود.

•بـرای عبـور از ایـن مانـع بایـد یک 
رسـانه پیـدا کـرده و اطالعـات مورد 
بـه  موثـر  راوی  یـک  توسـط  نظـر 
بـازار هـدف انتقـال یابـد. بـه طـور 
مثـال بنـده کـه تخصصـی در مغـز و 
اعصـاب نـدارم اگـر به شـما پیامی در 
ایـن مـورد بدهـم آیا شـما نظـر بنده 
یـک  نظـر  یـا  پذیرفـت  را خواهیـد 

؟  متخصـص
خـود رسـانه هـم اهمیـت دارد کـه آیـا مـورد 
تاییـد مصـرف کننـده اسـت یـا خیر؟ بـه طور 
مثـال اگـر یک رسـانه خارجـی دشـمن پیامی 
را انتقـال دهد، شـما می دانیـد که محتوای آن 
برگرفتـه از یـک خصومت اسـت و نمی توان 
بـا اطمینـان پذیرفت. پس رسـانه یـک فاکتور 
مهـم اسـت. انجمـن باید یک سـیکل کامل را 

بـرای تغییـر نگرش بـه وجـود بیاورد.
بـرای ایـن کـه تغییـر نگرش ایجـاد شـود باید 
مبـدا پیـام، رسـانه و بـازار هـدف و مخاطـب 

مشـخص شـوند.

•یکـی از مشـکالت فرایند انتقـال پیام 
ایـن اسـت که به طـور مثال کشـاورز 
در برابـر پیشـنهاد کارشـناس از خـود 
مقاومـت نشـان می دهـد، ایـن طبقه 
ارتبـاط  در  رسـانه  بـا  کمتـر  عمومـا 
اسـت و نمی تـوان تغییر نگـرش الزم 
را بـا کانـال رسـانه ایجـاد کـرد، پس 

زبـان بایـد تغییـر یابد...

پرسـش خوبـی اسـت؛ ضـروری نیسـت کـه 
باشـد؛  آن  متـداول  جنـس  از  حتمـا  رسـانه 
رسـانه مـی توانـد یـک فـرد باشـد. موضـوع 
مهـم تاثیرگـذار بـودن رسـانه اسـت. در یـک 
تغییـرات  برابـر  در  کـه  روسـتایی  جامعـه 
شـاید  و  دهـد  مـی  نشـان  مقاومـت  خـود  از 
نسـبت بـه رسـانه هـا اعتمـاد الزم را نداشـته 
اداره  مهنـدس  یـک  مثـال  طـور  بـه  باشـد، 
ترویـج کشـاورزی یـا معاونـت آب و خـاک 
منطقـه، مـی توانـد تاثیر بیشـتری داشـته باشـد 
چـون مـردم بومـی به ایـن فـرد اعتمـاد دارند، 
مشـروط بـر ایـن کـه دهنـده پیـام وی را بـه 

باشـد. انتخـاب کـرده  رسـانه  عنـوان 

بـه  پیـام  انتقـال  بـرای  بایـد  پـس   •
بـود... مرجـع  هـای  گـروه  دنبـال 

کار  یـک  خواهـد  مـی  کـه  تشـکیالتی 
پیـدا  را  کلیدهـا  بایـد  بدهـد  انجـام  اساسـی 
کنـد. شـما بایـد ببینیـد در کـدام منطقـه چـه 
همیـن  باشـد،  موثـر  توانـد  مـی  رسـانه ای 
مثالـی کـه عنـوان شـد یـک مهنـدس آب و 
خـاک در آنجـا صاحـب نفـوذ اسـت و همـه 
بایـد  مرجع هـا  ایـن  دارنـد  اعتمـاد  وی  بـه 
ارائـه  وی  بـه  الزم  اطالعـات  و  شناسـایی 
شـود تـا پیـام را بـه طـرف مقابـل انتقـال دهد.

• پـس در گام اول بایـد گروه هـای 
البتـه  کـه  شـوند  شناسـایی  مرجـع 
فاقـد  خـود  افـراد  ایـن  عمومـا 

هسـتند... الزم  اطالعـات 
نـوع  شناسـایی  مرجـع،  گروه هـای  شناسـایی 
رسـانه، نـوع پیـام مـورد نیـاز و انتقال پیـام که 
خـود موضـوع بسـیار پیچیـده ای اسـت کـه 

نبایـد بـه سـادگی از کنـار آن عبـور کـرد.

ارائـه  را  آسـیب ها  از  یکـی  شـما   •
و  درسـت  مجـاری  از  اطالعـات 
تاثیرگـذار می دانیـد؛ ایـن در حالـی 
اسـت نمـی تـوان عنـوان کـرد کـه 

یـک گـروه تاثیرگـذار و مهـم ماننـد 
متولیـان و کارشناسـان مربوطـه که از 
خـود مقاومـت نشـان می دهنـد فاقد 
اطالعـات الزم در ایـن زمینه هسـتند. 
ادلـه  هـم  پیشـینه  یـک  نبـود  حتـی 
خوبـی بـرای ایـن موضـوع از جانب 
آنهـا نیسـت چـون مسـتندات علمـی، 
محصـوالت  ایـن  اقتصـادی  و  فنـی 
در دسـترس اسـت، تصـور مـی شـود 
بایـد دالیـل را جای دیگری جسـتجو 

کـرد...
اگـر تمـام ایـن ابزارهـای الزم اطـالع رسـانی 
بـه کار گرفتـه شـد و همچنـان تردیـد وجـود 
داشـت، تغییـر تردیـد بـه تمایـل خـود یـک 
پروسـه اسـت. ایـن پروسـه بایـد طی شـود که 
چگونـه بایـد توجـه را جلـب کـرد و آن را به 
عالقمنـدی و سـپس بـه تمایـل و در نهایـت 
بـه خریـد تبدیـل کـرد. هـر وقـت این سـیکل 
بـه مانـع برخـورد بایـد در جسـتجوی راه حل 
هـای آن برآمـد. شـاید در برخی مـوارد بحث 
تجربـه  در  بلکـه مشـکل  نباشـد  مطـرح  فنـی 
باشـد و یـا ایـن دو با هم باشـند، این مـوارد را 

بایـد تشـخیص داد.
ایـن اسـت کـه کارشناسـان و  بنـده  پیشـنهاد 
متولیـان لزومـا بـه اطالعاتـی کـه مشـاور و یـا 
خـود دارند، بسـنده نکنند. بهتریـن راه ارتباط 
بـا صنـف و دریافـت اطالعـات الزم از ایـن 
کانال اسـت. آنهـا می توانند مـوارد الزم را از 
صنف درخواسـت کنند مانند دریافت سـوابق 
پـروژه هـا که یـک فاکتور بسـیار مهم اسـت. 
صـورت  اطالعـات  کمبـود  دلیـل  بـه  نبایـد 
طریـق  از  تـوان  مـی  کـرد،  پـاک  را  مسـئله 
خـود صنـف، فهرسـت پـروژه هـا را اخـذ و 
سـوابق آن آنالیـز شـود. انجمـن نیز مـی تواند 
سـوابق، سـازنده محصـول، مجـری پـروژه و.. 
را اسـتخراج و بـه صورت بانـک اطالعاتی در 

اختیـار مصـرف کننـده قـرار دهـد. 
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کنترلکیفیت

رتبه بندی 
تولیدکنندگان 

لوله و اتصاالت 
پی وی سی 

آبان بسپار توسعه

آب و خاك شهراب گستر 

پلیمر گلپایگان

پلیمر توس

ترموپالست

داراکار

وینوپالستیک

یزد پولیکا

200 - 100

 500 - 100

630-20

200 - 20

1000- 20

500 - 20

1200 - 20

400 - 20

3600

 5660

9900

3000

17300

5000

28086

18000

 لوله و اتصاالت
پی وى سی

 لوله و اتصاالت
پی وى سی

 لوله و اتصاالت
پی وى سی

 لوله و اتصاالت
پی وى سی

 لوله و اتصاالت
پی وى سی

 لوله و اتصاالت
پی وى سی

زهکشی

کاروگیت- زهکشی

-

-

چسبی و اورینگی

چسبی و اورینگی

چسبی و اورینگی

چسبی و اورینگی

چسبی و اورینگی

چسبی و اورینگی

100~90

100~90

100~90

100~90

100~90

100~90

100~90

100~90

مهرزاد فاطمی نیا

محمدحسن خرازى فرد 

کمال کاوه

محمد سالمتی

محمدحسین قمی زاده

بیژن سحرناز

مجید غیاثی

عباسعلی متوسلیان

061- 33130810-11

 021- 88513406

021- 22695503-10

051- 37271606-8

021- 88749147

031- 32333691

026- 34704515

0353- 7272549

  نشانه تجارى           نام شرکت                مدیرعامل         سایز تولیدى (mm)     ظرفیت اسمى(تن در سال)        تولیدات                                  نوع کوپله                       امتیاز                                  تلفن

با توجه به الزام معاونت آب و خاك کشور مبنى بر ضرورت رتبه بندى تولیدکنندگان جهت شرکت در 

مناقصات بخش کشاورزى، تمامى متقاضیان حضور در این بخش از پروژه هاى دولتى، بر اساس الزامات 

دفتر فنى آب و خاك و ویژگى هاى لوله و اتصاالت پى وى سى رتبه بندى شدند.

بر این اساس محصوالت تمامى شرکت هاى معرفى شده از کیفیت الزم در بخش کشاورزى برخوردار 

بوده و تنهـا تفاوت آنها در امکانات جنبى و تکمیلى محصوالت و با توان پوشش حجمى نیازمندى هاى 

بخش کشاورزى مى باشد.

لیست شرکت هاى داراى رتبه
براى مصارف آب رسانى
Aبه ترتیب حروف الفباى فارسى 

http:// novinabyari.maj.ir آدرس درگاه الکترونیکى جهت دستیابى به لیست شرکت هاى متقاضى حضور در پروژه هاى کشاورزى از این قرار است:  مرکز دانلود     ▶       
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کنترلکیفیت

به منظور            
شرکت در 

مناقصات آب         
و خاک کشور

آذر لوله

اورامان غرب

پلى اتیلن کرمان

شیلنگ و لوله خوزستان

لوله سازان رزاقى

لوله گستر خادمى

لوله گستر گلپایگان

نیک پلیمر کردستان

یزد پلیمر

آویسا لوله جى

ایمن لوله

شیراز  پالستیک

400 - 20

400 - 20

315 - 20

250 - 20

400 - 20

400 - 20

315 - 20

500 - 20

315 - 20

200 - 20

400 - 20

400 - 20

7500

6900

4550

6000

5600

12996

6000

10000

7395

7060

4200

6800

 لوله و اتصاالت
پی وى سی

 لوله و اتصاالت
پی وى سی

 لوله و اتصاالت
پی وى سی

 لوله و اتصاالت
پی وى سی

 لوله و اتصاالت
پی وى سی

 لوله و اتصاالت
پی وى سی

 لوله و اتصاالت
پی وى سی

 لوله و اتصاالت
پی وى سی

 لوله و اتصاالت
پی وى سی

 لوله و اتصاالت
پی وى سی

 لوله و اتصاالت
پی وى سی

 لوله و اتصاالت
پی وى سی

چسبی و اورینگی

چسبی و اورینگی

چسبی و اورینگی

چسبی و اورینگی

چسبی و اورینگی

چسبی و اورینگی

چسبی و اورینگی

چسبی و اورینگی

چسبی و اورینگی

چسبی

چسبی

چسبی

89~75

89~75

89~75

89~75

89~75

89~75

89~75

89~75

89~75

74~55

90~75

89~75

محمدرضا حاجبی

آرمان فاروقی

مهدى ضیاءابراهیمی

عباس مددى

رضوان رزاقی

محمدرضا خادمی

رضا  سخایی فرد

محمود  نادرسرا

حسین چشم براه

حسین رجالی

داوود فارسی

عباسعلی کرمی

041- 34204419

083- 38228647

034- 32750197

061- 32278965-67

021- 55572819

021- 56457889

031- 57220836

021- 66193854-6

035- 37272362-5

031- 32259266-8

071- 38254557-8

071- 37335078-80

  نشانه تجارى           نام شرکت                  مدیرعامل         سایز تولیدى (mm)    ظرفیت اسمى(تن در سال)       تولیدات                               نوع کوپله                       امتیاز                                  تلفن

لیست شرکت هاى داراى رتبه
براى مصارف آب رسانى*
به ترتیب حروف الفباى فارسى 

لیست شرکت هاى داراى رتبه
براى مصارف آب رسانى*

* - علت قرارگرفتن در رتبـه B براى این شرکت ها، نداشتن پروژه دولتی است.

* - علت قرارگرفتن در رتبـه C براى این شرکت، نداشتن پروژه دولتی و نداشتن کوپله از نوع اورینگی  است.

B

c
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ــی  ــاد مقاومت ــای اقتص ــی از طرح ه ــاری یک ــن آبی ــتم های نوی ــت: سیس ــاورزی گف ــر جهادکش وزی
اســت کــه مــورد حمایــت دولــت، مجلــس و مقــام معظــم رهبــری اســت.

ــورد  ــه م ــت ک ــی اس ــاد مقاومت ــای اقتص ــی از طرح ه ــاری یک ــن آبی ــتم های نوی ــرد: سیس ــار ک ــی اظه ــود حجت محم
حمایــت دولــت، مجلــس و مقــام معظــم رهبــری اســت. در ایــن طــرح هــا 85 درصــد آورده ســهم دولــت و مابقــی ســهم 

مــردم اســت.
وی ادامــه داد: آب در کشــور مــا فــوق العــاده محــدود و گوهــر گرانبهایــی اســت ضمــن اینکــه امیدواریــم بــا بذرهــای 

مرغــوب و اجــرای اصــول مکانیزاســیون و امــور مربوطــه بتوانیــم بهــره وری را نیــز افزایــش دهیــم.
وزیــر جهــاد کشــاورزی گفــت: تســهیالت در بودجــه ســال جــاری و آینــده جــدا از 1.5 میلیــارد دالری کــه در مجلــس 
تحــت عنــوان وام روســتایی عشــایری تصویــب شــد، دیــده شــده و ایــن اعتبــارات تمــام یارانــه ای اســت یعنــی بخشــی از 

ســود مــورد انتظــار بانک هــا را از محــل منابعــی کــه تصویــب شــده اســت، دولــت تامیــن می کنــد.
ــه در شــاخه های  ــارات در مناطــق کــم برخــوردار اســتفاده شــود، البت ــن اعتب ــم ای ــی خاطرنشــان کــرد: امیدواری حجت
مختلــف فعالیتــی فــرق می کنــد و از نــرخ هــای 4 و 6 درصــد تــا 15 درصــد تســهیالت وجــود دارد و در ســرمایه گذاری 

در زیرســاخت، تولیــد و خدمــات بعــد از تولیــد می توانــد موثــر باشــد.
ایسنا

اجرای 
سیستم های 

نوین آبیاری 
یکی از 

طرح های 
اقتصاد 

مقاومتی 
است

اخبار
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در حـال حاضـر بـا بهره گیری از سـامانه های نویـن آبیاری، 
آب بـه مـزارع و باغ هـا منتقـل می شـود امـا بـا گسـترش 
بکارگیـری سـامانه های هوشـمند آبیـاری در سـطح کشـور، 

راندمـان آبیـاری بـه دو برابـر افزایـش می یابـد.
وزیــر جهــاد کشــاورزی بــر اهمیــت و ضــرورت نقــش آفرینــی اســتارت 
ــش  ــد بخ ــات پــس از تولی ــود خدم ــازی و بهب ــا در هوشمندس آپ ه

ــد کــرد.  کشــاورزی تاکی

محمــود حجتــی وزیــر جهــاد کشــاورزی در مراســم اختتامیــه 
ــزی  ــاختمان مرک ــه در س ــاورزی ک ــک کش ــی بان ــتارت آپ ــداد اس روی
ــان و  ــوان جوان ــه ت ــکا ب ــا ات ــح کــرد: ب ــک برگــزار شــد، تصری ــن بان ای
شــرکت های دانش بنیــان بایــد شــیوه های نویــن را در تولیــد و خدمــات 

پــس از تولیــد بــکار گیریــم.
وی آب را از موضوعــات مهــم کشــور عنــوان کــرد و افــزود: در حــال 
ــزارع و  ــه م ــاری، آب ب ــن آبی ــامانه های نوی ــری از س ــا بهره گی حاضــر ب
باغ هــا منتقــل می شــود امــا بــا گســترش بکارگیــری ســامانه های هوشــمند 
آبیــاری در ســطح کشــور، راندمــان آبیــاری بــه دو برابر افزایــش می یابد.

ــا اســتفاده از ســامانه های هوشــمند میــزان رطوبــت  حجتــی ادامــه داد: ب
ــاه تعییــن می شــود و تــا 30 درصــد در مصــرف  خــاک و نیــاز آبــی گی

ــود. ــی می ش ــه جوی آب صرف
ــد  ــره تولی ــوگاه زنجی ــی را گل ــرده فروش ــاورزی، خ ــاد کش ــر جه وزی
تــا مصــرف محصــوالت کشــاورزی برشــمرد و اظهــار داشــت: فاصلــه 

قیمــت تولیــد تــا مصــرف محصــوالت کشــاورزی در کشــور، اجحــاف 
ــد  ــداری تولی ــاد و پای ــدگان اســت و از ســوی دیگــر بنی ــه مصرف کنن ب

ــدازد. ــر می ان ــه خط را ب
حجتــی اذعــان کــرد: در دنیا بــا عرضــه کاالهــا از طریق فروشــگاه های 

زنجیــره ای فاصلــه قیمــت تولیــد تا مصــرف کاهش یافته اســت.
ــا  ــد ت ــره تولی ــت زنجی ــرد: الزم اس ــد ک ــاورزی تاکی ــاد کش ــر جه وزی
مصــرف در بخــش کشــاورزی بــا بهره گیــری از شــیوه های الکترونیــک 

ســاماندهی شــود.
وی افــزود: بــا عرضــه محصــوالت کشــاورزی از طریــق شــیوه های 
تــا مصــرف کاهــش می یابــد  تولیــد  قیمــت  فاصلــه  الکترونیــک، 
و ضمــن حــذف واســطه های غیرضــرور، ارزش افــزوده پنهــان بــه 
ــن را  ــیوه های نوی ــن ش ــه ای ــانی ک ــده و کس ــرف کنن ــده، مص تولیدکنن

می رســد. می کننــد،  طراحــی 
ــفارش  ــیوه، س ــن ش ــه در ای ــی ک ــرد: از آنجای ــان ک ــی خاطرنش حجت
ــل مــی شــود،  ــزل تحوی ــه و کاال درب من ــه صــورت الکترونیــک ارائ ب

ــد. ــش می یاب ــز کاه ــی نی ــای تبع ــیاری از هزینه ه بس
وزیــر جهــاد کشــاورزی یــادآور شــد: از ابتــدای دولــت یازدهــم، 
ــوده  ــه ب ــورد توج ــد م ــز رش ــان و مراک ــرکت های دانش بنی ــعه ش توس

اســت و الزم اســت ایــن شــرکت ها و مراکــز تقویــت شــوند.
وزارت جهاد کشاورزی

ضـرورت نـقش آفـرینی » استارت آپ ها«
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خبر

تـسهیالت دولـتی به کـشاورزان بـرای 
اجـرای آبـیاری 

و  مشــاور وزیــر جهــاد کشــاورزی 
ــن  ــای نوی ــامانه ه ــرح س ــری ط مج
آبیــاری گفــت: 2 میلیــون و 60 هــزار 
ــاورزی  ــی کش ــی آب ــار از اراض هکت
کشــور تاکنــون بــه شــبکه هــای نویــن 

ــد. ــده ان ــز ش ــاری مجه آبی
عبــاس زارع روز چهارشــنبه در نشســت 
»بررســی ابعــاد رونــد توســعه ســامانه هــای 
نویــن آبیــاری بــا هــدف پایــداری منابــع پایــه و 
تولیــد« کــه در معاونــت آب و خــاک وزارت 
جهــاد کشــاورزی در کــرج برگــزار شــد، 
ــور  ــال 1369 در کش ــرح از س ــن ط ــزود: ای اف

ــه دارد. ــز ادام ــون نی ــده و اکن ــاز ش آغ
وی اظهــار داشــت: طــرح توســعه شــبکه هــای 
نویــن آبیــاری یکــی از طــرح هــای موثــر 
ــع آب و  ــوب مناب ــت خ ــرای مدیری ــد ب و مفی

ــت. ــاک اس خ
زارع گفــت: در اجــرای ایــن طــرح مــی 
ــع آب وخــاک را  توانیــم حفــظ پایــداری مناب

ــیم. ــته باش داش
مشــاور وزیــر جهــاد کشــاورزی افــزود: اجــرا 
وتوســعه ایــن طــرح مــورد تاکیــد مقــام معظــم 
رهبــری، مجلــس و دولــت اســت و در اولویت 

وزارت جهــاد کشــاورزی اســت.
ــات  ــی از مصوب ــرح یک ــن ط ــه داد: ای وی ادام
اقتصــاد مقاومتــی اســت کــه بــر اســاس مصوبــه 
ــرح را در  ــن ط ــتیم ای ــف هس ــتاد مکل ــن س ای

ــم. کشــور توســعه دهی

زارع بیــان داشــت: از 8/7 میلیــون هکتــار 
اراضــی آبــی کشــاورزی در کشــور تــا کنــون 
در اراضــی ســنتی یــک میلیــون و 860 هــزار 
ــدود  ــم ح ــدرن ه ــی م ــار و در اراض هکت
200 هــزار هکتــار بــه شــبکه هــای نویــن 
در  کــه  انــد  شــده  تجهیــز  آبیــاری 
ــار  ــزار هکت ــون و 60ه ــوع 2 میلی مجم
اراضــی آبــی کشــورزیر پوشــش طــرح 

ــه اســت. رفت

رکوردشکنی اجرای طرح   
شبکه های نوین آبیاری در سال 

96

اضافــه  کشــاورزی  جهــاد  وزیــر  مشــاور 
ــای  ــبکه ه ــرای ش ــته در اج ــال گذش ــرد: س ک
آبیــاری نویــن شــاهد رکوردشــکنی بودیــم بــه 
طوریکــه در اراضــی ســنتی 302 هــزار هکتــار 
ــد. ــرا ش ــرح اج ــروژه ط ــزار و 215 پ ــا 18 ه ب

زارع گفــت: 180 هــزار هکتــار از ایــن میــزان 
تــا پایــان ســال گذشــته بــه بهــره بــرداری 
رســید و 120 هــزار هکتــار آن بــه ســال جــاری 

موکــول و انجــام شــد.
وی افــزود: ایــن عــدد نشــان دهنــده ایــن اســت 
بــر اســاس دســتور العمــل هــا و ضوابــط فنــی و 
مهندســی طــرح را اجــرا کردیــم ولــی بایســتی 

یــک بازنگــری در آن نیــز داشــته باشــیم.
مشــاور وزیــر جهــاد کشــاورزی بیــان داشــت: 
ــا  ــاط ب ــه ضــرورت کشــور در ارتب ــا توجــه ب ب
ــع آب و خــاک نشســتی  ــه از مناب اســتفاده بهین
را بــا حضــور اســاتید دانشــگاه هــای معتبــر 
صاحبنظــران،  محققــان،  کشــور،  سراســر 
ــا  ــی ب ــه نوع ــی کــه ب مشــاوران و دســتگاه های
آب و یــا برنامــه ریــزی آب ســر و کار دارنــد، 

ــم. ــب دادی ترتی
وی گفــت: در ایــن نشســت رونــد فعلــی طــرح 
ــورد  ــاری را م ــن آبی ــای نوی ــامانه ه ــعه س توس
بررســی قــرار دادیــم تــا اگــر راهکارهــای 
تکمیلــی و یــا نقایصــی وجــود داشــته از نقطــه 
ــگاهی  ــدی دانش ــص و توانمن ــرات و تخص نظ
بــرای برطــرف کــردن آن اســتفاده کنیــم و در 

آینــده نقشــه راه را بــر اســاس اصــول علمــی و 
تحقیقاتــی کامل بحث توســعه را داشــته باشــیم.
مجــری طــرح شــبکه هــای نویــن آبیــاری ادامه 
داد: طبــق مصوبــه فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی 
ســاالنه 250 هــزار هکتــار از اراضــی آبــی 
کشــور بایســتی بــه ایــن شــبکه هــا تجهیز شــوند 
بــه شــرطی کــه ســهم کمــک دولــت کــه طبــق 
قانــون مشــخص شــده تامیــن اعتبــار شــود.
زارع گفــت: امســال تجهیــز 217 هــزار هکتار 
ــه شــبکه هــای آبیــاری  اراضــی آبــی کشــور ب
ــون 87  ــه تاکن ــه ک ــرار گرفت ــتور کارق در دس
هــزار هکتــار آن محقــق شــده ومابقــی تــا 

ــان ســال اجــرا مــی شــود. پای
وی همچنیــن بــه تســهیالت ارایــه شــده دولتــی 
ــا  ــرح ه ــن ط ــرای ای ــرای اج ــاورزان ب ــه کش ب
ــک  ــاری ی ــال ج ــزود: در س ــرد و اف ــاره ک اش
هــزار و 500 میلیــارد تومــان مصــوب شــده 
اســت کــه 43 درصــد آن تــا کنــون تخصیــص 

ــت. ــده اس داد ش
مجــری طــرح ســامانه هــای نویــن آبیــاری 
ــعه  ــم توس ــه شش ــان برنام ــا پای ــرد: ت ــه ک اضاف
ایــن  از  هــزار هکتــار  اجــرای ســاالنه 400 
طــرح پیــش بینــی شــده ولــی در همــان برنامــه 
ــد  ــت بای ــط دول ــرا توس ــه اج ــد هزین 85 درص

ــود. ــت ش پرداخ
وی گفــت: تامیــن ایــن اعتبــار مقــداری بــرای 
خوشــبختانه  ولــی  اســت  ســنگین  دولــت 
کشــور  اجرایــی  و  فنــی  تــوان  کشــور  در 
ــزار و  ــود ه ــا وج ــار ب ــزار هکت ــاالنه 400 ه س
650 پیمانــکار صالحیــت دار و 350 مشــاور 
ــده مجــاز در  ــد کنن ــت دار و 400 تولی صالحی
ــه نگرانــی از  کشــور وجــود دارد کــه هیچگون
ــدارد. ــود ن ــی وج ــی و اجرای ــت فن ــر ظرفی نظ
ارتبــاط  در  خوشــبختانه  افــزود:  زارع 
کــه  شــناختی  بــه  توجــه  بــا  متقاضــی  بــا 
بــا                     و  انــد  کــرده  پیــدا  بــرداران  بهــره 
محدودیــت هــای منابــع آب باعــث شــده کــه 
ــه انــدازه کافــی متقاضــی بــرای اجــرا داشــته  ب

باشــیم.
اراضــی  هکتــار  میلیــون   18 حــدود  ایــران 

دارد.      دیــم  و  آبــی  کشــاورزی 
   ایرنـا
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خبر

ــامل 21  ــاورزی ش ــاد کش ــه وزارت جه بودج
میلیــون ریــال  میلیــارد و 447  هــزار و 573 
 189 و  هــزار   16 رقــم  ایــن  از  کــه  اســت 
ــه  ــوط ب ــال آن مرب ــون ری ــارد و 549 میلی میلی
تملــک دارایــی هــای ســرمایه ای )بودجــه 
عمرانــی( بــوده و بقیــه بــه مبلــغ 5 هــزارو 383 
میلیــارد و 898 میلیــون ریــال بــه بودجــه هزینــه 

ای ایــن وزارتخانــه اختصــاص دارد.
ایــن  ای  هزینــه  بخــش  بودجــه  هرچنــد 
ــال  ــه امس ــون بودج ــه قان ــبت ب ــه نس وزارتخان
افزایــش نشــان مــی دهــد امــا در بخــش بودجــه 
ــه  ــام بودج ــش ارق ــاهد کاه ــی ش ــای عمران ه
هســتیم بــه طــوری کــه یــک هــزار و 726 

میلیــارد و 340 میلیــون ریــال از بودجــه عمرانی 
ــت. ــده اس ــم ش ــال ک ــا امس ــه ب آن در مقایس

ــزار و 460  ــک ه ــده ی ــرای ســال آین ــت ب دول
میلیــارد و 255 میلیــون ریــال بــرای بخــش 
 145 و  میلیــارد   227 هــزارو   13 شــیالت، 
میلیــون ریــال بــرای بخــش ســازمان تحقیقــات، 
آمــوزش و ترویــج کشــاورزی، هفــت هــزار و 
476 میلیــارد و 200 میلیــون ریــال بــرای بخــش 
ســازمان جنــگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری، 
ســه هــزار و 718 میلیــارد و 873 میلیــون ریــال 
ــزارو 40  ــه ه ــه رازی، س ــش موسس ــرای بخ ب
مییلیــارد و 622 میلیــون ریــال بــرای بخــش 
دامپزشــکی، یــک هــزار و 522 میلیــارد و 764 

ــاون  ــرای ســازمان مرکــزی تع ــال ب ــون ری میلی
روســتایی و 228 میلیــارد و 529 میلیــون ریــال 
هــای کشــاورزی  شــهرک  بــرای شــرکت 

ــت. ــرده اس ــی ک ــش بین ــه پی بودج
ایــن مقــام مســئول در معاونــت برنامــه و بودجــه 
ــره  ــت: در تبص ــاورزی گف ــاد کش وزارت جه
ــاری،  ــن آبی ــامانه نوی ــای س ــرح ه ــرای ط 8، ب
ــای  ــاری زهکشــی و طــرح ه ــای آبی شــبکه ه
آب و خــاک ســهم بالعــوض طبــق قانــون 
بنــد ب مــاده 35 قانــون برنامــه ششــم توســعه و 
اصالحــات بعــدی آن 85 درصــد تعییــن شــده 
ــار دیگــر بــرای بودجــه ســال 98 تکــرار  کــه ب
ــا ــت.                                         ایرن ــده اس ش

بـودجه آبـیاری 
در سـال 98 چـه مـیزان اسـت؟
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بایــد  مصــرف آب در بخــش کشــاورزی 
نویــن  و  جدیــد  ســازوکارهای  براســاس 
ــه  ــن توج ــا و همچنی ــود در دنی ــاری موج آبی

بــه اقتصــاد آب شــکل گیــرد.

رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران بــا بیــان اینکــه 
کشــور  در  آب  منابــع  کمبــود  از  بیشــتر 
باشــیم  منابــع آب  مدیریــت  نگــران  بایــد 

تغییــر وجــود دارد، امــا برگــزاری همیــن 
دربــاره  تخصصــی  جلســات  و  همایش هــا 
ــت الزم  ــازی و مدیری ــوان فرهنگس آب می ت

ــرد. ــرا ک را اج

شــافعی افــزود: اتــاق بازرگانــی ایــران معتقــد 
ــاره مجموعــه فعالیتهایــی کــه  اســت کــه درب
ــران در  ــاورزی ای ــش کش ــا بخ ــاط ب در ارتب
طــول گذشــته انجــام شــده کم کاریهایــی 
صــورت گرفتــه اســت کــه ایــن موضــوع 
انجــام  بخــش خصوصــی  بویــژه در  بایــد 

ــود. ش

ــه  ــرار گرفت ــران در منطقــه ای ق ــزود: ای وی اف
ــی  ــم آب ــئله ک ــا مس ــخ ب ــول تاری ــه در ط ک
و خشکســالی مواجــه بــده اســت گفــت: 
آب  مصــرف  محدودیت هــای  ایجــاد  بــا 
ایــن  در  غلبــه  بــرای  مناســب  ابتــکار  از 

بوده ایــم. برخــودار  محدودیت هــا 

تسنیم

ــم  ــان ه ــده از ن ــوع آب در آین ــت: موض گف
واجب تــر اســت و بایــد فکــری اساســی قبــل 

ــود. ــام ش ــه انج ــوع فاجع از وق

ــی  ــاق بازرگان ــس ات ــافعی رئی ــین ش غالمحس
ایــران امــروز در دومیــن کنفرانــس دوســاالنه 
اقتصــاد آب در محــل اتــاق بازرگانــی ایــران 
اظهــار کــرد: در موضــوع منابــع آبــی کشــور 
بیــش از آنکــه نگــران کمبــود منابــع آب 
باشــیم بایــد نگــران چگونگــی مدیریــت، 

ــیم. ــره وری آن باش ــرف و به مص

بخــش  در  آب  مصــرف  افــزود:  وی 
ســازوکارهای  براســاس  بایــد  کشــاورزی 
ــا و  ــود در دنی ــاری موج ــن آبی ــد و نوی جدی
همچنیــن توجــه بــه اقتصــاد آب شــکل گیــرد.

رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران ادامــه داد: 
البتــه آمــوزش مصــرف بهینــه آب در بخــش 
کشــاورزی موضوعــی دشــوار اســت و در 
ایــن بــاره مقاومت هایــی بــرای زیــادی بــرای 

مسئله آب 
در آینده 
از نان هم 
واجب تر 
است

خبر
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گـردآوری و ترجمه

مهندس سمیه صالحی
مدیر کنترل کیفیت شرکت 

پارس پولیکا

دانشـمندان بـر روی پلـی اسـتری کـه PBAT  نـام دارد و امـروزه بـه طـور گسـترده ای در کشـاورزی 
مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد، مطالعاتـی را انجـام داده انـد. طبق ادعای آنهـا این پالسـتیک در خاک 
تجزیـه مـی شـودـ  ادعایـی کـه وقـوع آن مشـکوک بـوده و هنـوز بـه اثبـات نرسـیده اسـتـ   طبـق نظر 
محققـان، مطالعـات آنهـا نشـان مـی دهـد، پلـی اسـترهایی ماننـد PBAT مـی تواننـد راه حـل عملـی 
مناسـبی بـرای کاهـش تجمـع پالسـتیک های مضر در محیط زیسـت باشـند. ورود گسـترده پالسـتیک 
هـا بـه محیـط زیسـت موجـب بحـث و جنجال های بسـیاری شـده اسـت. به طـور مثـال، یکـی از موارد 
افزایـش اسـتفاده از پالسـتیک هـا یـا مـواد بـر پایـه پالسـتیک  در کشـاورزی مالـچ هـای پالسـتیکی 
هسـتند کـه روی زمیـن هـای کشـاورزی بـرای بهبود شـرایط اسـتفاده مـی شـود. فیلم های مالـچ اغلب 
از پالسـتیک هـای غیرتخریـب پذیـر تشـکیل شـده کـه بعـد از اسـتفاده با روشـهای نادرسـت از محیط  
حـذف  مـی شـوند، ایـن حـذف نادرسـت بـه عنـوان یـک تهدیـد بـرای محیـط زیسـت محسـوب مـی 
شـود. مالـچ هـای پالسـتیکی کـه از پلیمرهـای تخریـب پذیـر در خاک سـاخته  شـوند، مـی توانند راه 
حـل مناسـبی بـرای حـل ایـن معضـل باشـند، و محققـان حـدس می زننـد کـه PBAT موجـب کاهش 
وزن ایـن مالـچ هـا شـده و همچنیـن بـا  خـواص فیزیکـیـ  شـیمیایی کـه از خـود نشـان مـی دهـد، مـی 
توانـد زیسـت تخریب پذیر باشـد. شـواهد محکمی دال بر زیسـت تخریب پذیـری PBAT وجود دارد 
ـ تولیـد CO 2 از کربـن PBAT، و  یـا ورود کربـن PBAT بـه داخـل تـوده زیسـتی خـاک از طریـق 
میکروارگانیسـم هـای خـاک ـ کـه از خـاک کشـاورزی بـه دسـت نیامـده اسـت، از جملـه ایـن دالیل 
هسـتند. Michael Thomas Zumstein و همکارانـش بـرای اثبـات ایـن موضـوع، ایزوتوپهـای 
گوناگـون کربـن پایـدار را در سـه نـوع PBAT مختلـف، بـرای نشـان دادن زیسـت تخریـب پذیـری 
PBAT  در خـاک هـای کشـاورزی قـرار دادنـد. پـس از 6 هفتـه دوره نهفتگـی خـاک، بـا اسـتفاده از 
طیـف سـنجي جـرم یوني ثانویـه نانومقیاسـي )NanoSIMS( ، آنهـا دریافتند که در طول انکوباسـیون 
خـاک از تمـام انـواع PBAT از  CO 2  13 از تشـکیل شـده اسـت. محققـان تاییـد مـی کننـد کـه 
میکروارگانیسـم هـای خـاک از کربـن هـر سـه نـوع PBAT بـرای بـه دسـت آوردن انـرژی، اسـتفاده 
کـرده انـد. طبـق گفتـه Zumstein و همـکاران، اقدامـات آتـی بایـد با هـدف ارزیابی تغییـرات میزان 
کانـی سـازی PBAT در خـاک هـای مختلـف کشـاورزی طی یـک دوره زمانـی طوالنی انجام شـود.

تازه ها

شواهد 
انکارناپذیر 
زیست تخریب 
پذیری  پلیمرها 
در خاک های 
کشاورزی
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طبــق   )GLOBE NEWSWIRE( 2016ـ  مــارس    14 نیویــورک،  آلبانــی، 
ــوان  ــت عن ــی تح ــد، گزارش ــام ش ــازار انج ــه در ب ــفافی ک ــترده و ش ــات گس تحقیق
»بــازار فــوق العــاده ســوپرجاذب هــای پلیمــری بــرای کشــاورزی ـ تجزیــه و تحلیــل، 
حجــم، ســهام، رشــد، رونــد و پیــش بینــی 2023 -2015« منتشــر گردیــد. بــر اســاس 
ــال  ــاورزی در س ــرای کش ــوپرجاذب ب ــای س ــی پلیمره ــازار جهان ــزارش، ب ــن گ ای
2014 بــه میــزان 184/7 میلیــون دالر ارزش دارد و احتمــاال در ســال 2023 بــه میــزان 
ــه 2023 افزایــش خواهــد یافــت.  ــون دالر میرســد کــه از ســال 2015 ب 327/4 میلی

پلیمرهــای ســوپرجاذب، کــه معمــوال بــه نــام اختصــاری SAP مشــخص می شــوند، 
در تولیــد پوشــک بچــه، محصــوالت بــی اختیــاری ادرار بالغیــن و نیــز محصــوالت 
ــوپرجاذب در  ــای س ــا، پلیمره ــر اینه ــالوه ب ــود. ع ــی ش ــتفاده م ــه اس ــتی زنان بهداش
ــوپر  ــای س ــی پلیمره ــت ذات ــوند. خصل ــی ش ــتفاده م ــز اس ــی نی ــاورزی و باغبان کش
ــر وزن خــود،  ــد صدبراب ــزان چن ــه می جــاذب در جــذب و حفــظ آب و مایعــات، ب
موجــب کمــک بــه رشــد محصــوالت و گیاهــان در مناطــق خشــک و بایــر مــی کند. 
ــده  ــل نگهدارن ــک عام ــوان ی ــه عن ــی ب ــداری و باغبان ــاورزی، جنگل SAP در کش
آب در خــاک اســتفاده مــی شــود. ایــن کار باعــث جوانــه زدن بــذر شــده و بــازده 
محصــول را افزایــش مــی دهــد. پلیمرهــای  ســوپرجاذب معمــوال بــه صــورت دانــه 
ــه  ــاز ب ــی و نی ــت جهان ــش جمعی ــتند. افزای ــترس هس ــد در دس ــودری و جام ای، پ
ســوپرجاذب هــا بــرای تامیــن غــذا محــرک اصلــی تشــکیل بازارجهانــی پلیمرهــای 
ســوپرجاذب شــده اســت. افزایــش ســریع جمعیــت موجــب نگرانــی هــای جهانــی 
جهــت تامیــن مــواد غذایــی شــده اســت. کمبــود زمیــن زراعــی قابــل کشــت، لــزوم 
ــای  ــک ه ــود تکنی ــن کمب ــان، همچنی ــت جه ــاز جمعی ــی موردنی ــواد غذای ــن م تامی
کشــاورزی مــدرن در مناطــق مختلــف جهــان از جملــه عواملــی هســتند کــه موجــب 
ــود.  ــی ش ــا م ــنگین آنه ــه س ــام وظیف ــاورزان در انج ــر روی کش ــار ب ــش فش افزای
ــی  ــک م ــاورزان کم ــه کش ــوپرجاذب ب ــای س ــس آب در  پلیمره ــت حب خصوصی
ــه  ــاورزی ادام ــه کش ــالی ب ــز خشکس ــوا و نی ــاعد آب و ه ــرایط نامس ــا در ش ــد ت کن

دهنــد.

از نظــر تقاضــا، آمریــکای شــمالی، بــا محوریــت ایــاالت متحــده آمریــکا، بزرگترین 
ســهم بــازار جهانــی پلیمرهــای ســوپرجاذب را در کشــاورزی در ســال 2014 به خود 
اختصــاص داده اســت. پیشــرفت تکنولوژیکــی و پذیــرش زودهنــگام دلیــل اصلــی 
ــا نیــز حجــم قابــل توجهــی از پلیمرهــای  ــاال در ایــن منطقــه اســت. اروپ تقاضــای ب
ــت.  ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــال 2014 ب ــاورزی در س ــاذب را در کش ــوپر ج س
فرانســه و آلمــان بازارهــای اولیــه SAP هــای کشــاورزی در منطقــه هســتند. آســیا و 
اقیانوســیه ســومین منطقــه از نظــر تقاضــا بــرای پلیمرهای ســوپرجاذب در کشــاورزی 
ــا ایــن حــال، بــر اســاس تقاضــا در طــول دوره پیــش بینــی مــی شــود  مــی باشــند. ب
کــه منطقــه )آمریــکای شــمالی( ســریع تریــن رشــد را دارا مــی باشــد. بــرآورد مــی 
شــود، رشــد زیــاد جمعیــت در منطقــه، کــه تقریبــا 50 درصــد از جمعیــت جهــان را 
تشــکیل مــی دهــد، محــرک اصلــی بــازار  پلیمرهــای ســوپرجاذب را در کشــاورزی 
بــه ارمغــان مــی باشــد. انتظــار مــی رود کاهــش ســاالنه زمیــن هــای قابــل کشــت در 
ســرانه بــا افزایــش جمعیــت، تاثیــر مثبتــی بــر اســتفاده از پلیمرهــای ســوپرجاذب در 
چنــد ســال آینــده داشــته باشــد. خاصیــت حبــس آب در پلیمرهــای ســوپرجاذب بــه 
کشــاورزان کمــک مــی کنــد تــا در شــرایط نامطلــوب بــه کشــاورزی ادامــه دهنــد. 

رشد صنعت کشاورزی سبب  
افزایش حجم معامالت در 
بازار پلیمرهای ابر جاذب 

 US به میزان )SAP(
327/4 میلیون دالر تا سال 

2023خواهد شد
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گزارش محققان
تولیدکننده های اصلی پلیمرهای سوپرجاذب در کشاورزی در این 
 LG Chem Ltd،BASF SE Sumitomo گزارش شامل؛
 Seika Chemiscals Co،Ltd، Evonik Industries
می   باشند. بازار تقسیم بر تقاضا از مناطق فردی و کشورهای اصلی 

در هر منطقه است.

تفکیک منطقه ای در این گزارش به شرح ذیل می باشد:

ـ  بــرای کشــاورزی  پلیمرهــای ســوپرجاذب  بــازار 
تجزیــه منطقــه ای

 

تازه ها

◀ آمریکای شمالی

US •

• مابقی آمریکای شمالی

◀ اروپا

• آلمان

• انگلیس

• فرانسه

• اسپانیا

• ایتالیا

• مابقی اروپا

◀ آسیا و اقیانوسیه

• چین

• ژاپن

• کشورهای جنوب شرقی آسیا

• مابقی آسیا و اقیانوسیه

◀آمریکای التین

• برزیل

امریکای  کشورهای  مابقی   •
التین

◀ مدیترانه و آفریقا

کشورهای  همکاری  شورای   •
عرب خلیج

• آفریقای جنوبی

• مابقی مدیترانه  
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کارخانجــات   ،Ceresana ســوی  از  شــده  منتشــر  گــزارش  طبــق 
ــد ایــن  ــد، تولی ــه هــای PVC شــرکت Total در نظــر دارن ــده لول تولیدکنن
ــال 2025  ــا س ــالیانه و ت ــورت س ــه ص ــزان3,7% ب ــه می ــا را ب ــه ه ــوع لول ن
ــوان  ــی ت ــای PVC م ــه ه ــای لول ــن کاربرده ــد. از مهمتری ــش دهن افزای
ــال آب آشــامیدنی و  ــع فاضــالب، انتق ــا در بخــش دف ــتفاده از آنه ــه اس ب

ــرد.  ــاره ک ــظ اش ــای محاف کابله

ــای PVC در  ــترین میــزان اســتفاده از لولــه ه ــات بیش ــق مطالع ــا طب ام
ســالهای آینــده، نــه بــه بخــش ســاختمان ســازی بلکــه بــه صنعــت 
کشــاورزی تعلــق خواهــد داشــت. آبیــاری منظــم محصــوالت کشــاورزی 
بــه دلیــل عواقــب ناشــی از تغییــرات آب وهوایــی اهمیــت بیشــتری پیــدا 
می-کنــد. بــه همــان انــدازه، سیســتم هــای زهکشــی بــه طــور فزاینــده ای 
ــتر از  ــتر و بیش ــنگین بیش ــای س ــاران ه ــارش ب ــرا ب ــد، زی ــی یابن ــت م اهمی

ــد. ــی دهن ــاده، رخ م ــی افت ــاق م ــال اتف آنچــه کــه قب

در ســالهای اخیــر، در کشــورهای اروپــای غربــی میــزان زمیــن هــای 
ــش  ــان کاه ــر جه ــی دیگ ــا نواح ــه ب ــاری در مقایس ــرای آبی ــاورزی ب کش
ــد،  ــا هن ــن ی ــد چی ــورهایی مانن ــال، در کش ــرای مث ــت، ب ــرده اس ــدا ک پی
ــتماتیک  ــع و سیس ــاری جام ــرای آبی ــی ب ــیل باالی ــه پتانس ــل و ترکی برزی
ــای  ــه ه ــرای لول ــی ب ــای جهان ــش رو، تقاض ــالهای پی ــود دارد. در س وج
PVC در بخــش آبیــاری و زهکشــی ســالیانه رشــدی بالــغ بــر 5,7% را دارا 

ــود.  ــد ب خواه

ــای  ــه ه ــون لول ــی چ ــرای محصوالت ــژه ای را ب ــواص وی ــاده PVC خ م
انتقــال بــه جــای دفــع فاضــالب، ارائــه مــی دهــد. زیــرا PVC بســیار ســبکتر 
از بتــن یــا فلــز بــوده، بنابرایــن مــی تــوان آنهــا را بــدون تجهیــزات جانبــی 
ســنگین نصــب کــرد. نقــل و انتقــال ایــن لولــه هــا بــه محــل ســاخت وســاز 
و بــرش آنهــا بــه انــدازه هــای مختلــف بســیار آســان مــی باشــد. بــه علــت 
وزن کــم و ثبــات مــواد اولیــه، انــدازه لولــه هــا مــی توانــد خیلــی طویــل  
ــبب  ــر س ــن ام ــت. ای ــاز اس ــورد نی ــری م ــه اتصــاالت کمت ــد، در نتیج باش
کاهــش زمــان اتصــال بخــش هــای مختلــف، بســیار فــوق العــاده اســت. 
در ایــن صــورت، هزینــه یــک پــروژه عمرانــی مــی توانــد، کاهــش یابــد. 

ــه طــور  ــه هــای PVC اشــکال مختلــف آنهــا اســت: ب از دیگــر فوایــد لول
مثــال لولــه هــای غیردایــره ای کــه بــرای خــط لولــه هــای زهکشــی قدیمی 

کــه اغلــب اشــکال غیردایــره ای دارنــد، مناســب هســتند.

ــه  ــور ب ــاز آن کش ــه نی ــیاری ب ــتگی بس ــه وابس ــه لول ــور ب ــک کش ــاز ی نی
ــی، موقعیــت  صنعــت  ســاختمان ســازی و فعالیــت هــای مهندســی عمران
ــه  ــوط ب ــای مرب ــش ه ــذاری در بخ ــرمایه گ ــرایط س ــاز  و ش ــاخت وس س
ــز اهمیــت در ایــن گــزارش ایــن اســت کــه چشــم  آن را دارد. نکتــه حائ
انــداز بــازار فــروش ایــن لولــه هــا در چیــن و روســیه بســیار روشــن اســت.

https://www.adsalecprj.com/Publicity/M/MarketNews/lang-
eng/article-67031251/Article.aspx

افزایش حجم سالیانه تولید لوله های 
PVC به میزان 3/7 %
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مطالعه فرآیندهای عملیاتی سیستم های لوله کشی آلومینیوم در 
PVC مقایسه با لوله های آبیاری

1. مقدمه
در چنــد ســال گذشــته ، اســتفاده از لوله کشــی پالســتیکی بــا اســتفاده از  لولــه هــای  pvc بــه شــدت افزایش یافتــه اســت و 
کشــاورزان بیشــتری از ایــن فنــآوری اســتفاده می کننــد کــه بــه بســیاری از نــکات مثبــت از جملــه صرفه جویــی در نیــروی 

کار کمــک می کنــد.

گریــک اســتفورد مدیــر منطقــه آبیــاری نلســون در مــورد جایگزینــی لولــه ای آبیــاری پالســتیکی بــه جــای لولــه هــای 
آبیــاری آلومینیومــی صحبــت کــرد. مجموعــه لولــه هــای pvc certa-set توســط گــروه تخصصــی آمریــکای شــمالی 
تولیــد گردیــد و توســط فروشــندگان مختلــف توزیــع گردیــد. بــه گفتــه وی اســتفاده از ایــن تاسیســات از 5% تــا %50-40 
در طــی ده ســال گذشــته افزایــش یافتــه اســت. همچنیــن ایــن جدیدتریــن نــوآوری و فــن آوری بــرای پــرورش دهنــدگان 
در حــال اســتفاده از سیســتم پاششــی بــا لولــه در مــزارع اســت . بــرای بســیاری از ســال ها ، لولــه آلومینیومــی ، محصــول 
انتخابــی بــود ، امــا هــم اکنــون بســیاری از پــرورش دهنــدگان بــه فوایــد لولــه هــای پالســتیکی از جملــه قیمــت پاییــن 
پــی بــرده انــد. یکــی دیگــر از مزایــای لولــه هــای پالســتیکی ســفتی حلقــوی و انعطــاف پذیــری بــاالی لولــه هــا در حیــن 
اســتفاده از تراکتــور در زمیــن کشــاورزی  تحــت بارهــای ترافیکــی مــی باشــد و در نتیجــه نیــازی بــه جابجایــی مجــدد لوله 

هــای پالســتیکی برخــالف لولــه هــای آلومینیومــی نمــی باشــد. 

ــه هــای پــی وی ســی یــک سیســتم بســته اســت موجــب صرفــه جویــی در مصــرف آب مــی شــود. در  در سیســتم لول
سیســتم آلومینیومــی بــا هــر بــار اســتفاده و خامــوش کــردن، سیســتم بایــد بــه طــور کامــل از آب تخلیــه شــده و وارد یــک 
مخــزن شــود. ولــی در سیســتم پــی وی ســی بــا وجــود دریچــه هــای تنظیمــی نیــازی بــه تخلیــه نبــوده و موجــب صرفــه 

جویــی در مصــرف آب مــی شــود.

یکــی دیگــر از مزیــت هــا کمتــر بــودن هزینــه هــای سیســتم پــی وی ســی مــی باشــد. همچنیــن در گذشــته از لولــه هــای 
آلومینیومــی فقــط بــرای عبــور آب اســتفاده مــی شــد. امــروزه بــا توجــه بــه مصــرف لولــه هــا بــرای عبــور مــواد شــیمیایی 
اســتفاده از لولــه هــای آلومینیومــی بــه دلیــل آســیب مــواد شــیمیایی بــه ایــن لولــه هــا مــورد تاییــد نمــی باشــد ولی اســتفاده 

ازسیســتم هــای پــی وی ســی هیچگونــه ممانعتــی نــدارد.

گردآوری و ترجمه

مقاله های علمی

 فریبا فتوحی
 مدیر کنترل کیفیت شرکت 

لوله گستر خادمی



انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت PVC  .  سال 13 شماره 36110

مقاله علمی

در طراحــی همــه سیســتم های آبیــاری، توجــه بــه کارایــی سیســتم امــر مهمــی مــی باشــد. بــازده بــه صــورت نســبت آب پمپــاژ شــده بــه آبــی کــه بــه 
طــور موثــر در محصــول اعمــال مــی گــردد،  تعریــف می شــود. در تعییــن بهتریــن بــازده بــه تلفــات زیــر بایــد توجــه شــود:

1- حوزه آب زهکشی

2- تبخیر  و جریان های هوایی

3- زیان های الگوی کاربردی در ناحیه ریشه 

4- نشت از اجزای سیستم در حین اجرا

• یاتاقان های آبپاش

• اتصاالت لوله

• نقص های خط لوله 

5- تخلیه از اجزای سیستم زمانیکه سیستم عمل نمی کند و بنابراین نیاز به دوباره پر شدن در هر راه اندازی دارد.

6- کاربرد دیفرانسیلی از آبپاش ها ناشی از تغییر در فشار عملیاتی در امتداد خط اصلی و جانبی.

 برای راحتی، این مقاله موارد 1، 2، و 3 را به عنوان »تلفات کاربرد« و  موارد 4، 5 و 6 را بعنوان  » تلفات عملیاتی« دسته بندی گردید.

ــن  ــد . ای ــن گردی ــی وی ســی و آلومینیومــی تعیی ــه پ ــداول از سیســتم قابل حمــل لول ــرای یــک پیکــره مت ــی ب ــه  هــدر رفــت عملیات ــن مطالع در ای
مطالعــه فقــط تعییــن میــزان خســارت هــای عملیاتــی را انجــام مــی دهــد و هیــچ فاکتــور دیگــری را در تصمیــم گیــری در مــورد انتخــاب سیســتم 
ماننــد هزینــه اولیــه، احتمــاالت، تلفــات کاربــرد، تعمیــر و نگهــداری سیســتم، خوردگــی و غیــره را در نظــر نمیگیــرد. ایــن مطالعــه توســط شــرکت    

ــا مــارس 2003 انجــام شــد . ــه ت corp Certainteed در طــول دوره ژانوی

مطالعه فرایندهای عملیاتی بر روی دو نوع لوله پی وی سی و آلومینیومی
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نتایج: سیستم لوله آلومینیومی قابل حمل
در جــدول شــماره 1 نتایــج شــش آزمایــش بــا سیســتم لولــه 
آلومینیــوم نشــان داده شــده اســت. آبپــاش هــا بــه فاصلــه 30 فــوت 
در 50 فــوت از هــم قــرار گرفتنــد. حجــم خالــص نشــان داده شــده 
در جــدول شــماره 1، بــا در نظــر گرفتــن فشــار در انتهــای لبــه هــا، 
تعــداد سنســورها و زمــان اجــرای خالــص و زمانــی کــه آبپــاش هــا 

ــد ــه فشــار عملیاتــی صحیــح رســیده باشــند، محاســبه گردی ب

راندمــان عملیاتــی نســبت حجــم خالــص بــه حجــم ناخالــص اســت. 
در نتیجــه متوســط راندمــان عملیاتــی 86/3% محاســبه گردیــد. ایــن 
نتایــج تلفــات بــه میــزان 13/7% از اثــرات ترکیبــی نشــت، زمانــی که 
سیســتم عمــل مــی کنــد و تخلیــه، زمانــی کــه خامــوش مــی شــود و 

تغییــرات در فشــار عملیاتــی آبپــاش هــا را نشــان مــی دهــد.

PVC مطالعه فرآیندهای عملیاتی سیستم های لوله کشی آلومینیوم در مقایسه با لوله های آبیاری

جدول # 1: سیستم لوله های آلومینیومی قابل حمل

 برنامه
ناخالصی

 راندمان
عملیاتی

 حجم
ناخالص

حجم خالص زمان اجرا  متوسط سرعت
جریان آبپاش

متوسط فشار آزمون

)in.( )%( )gallons( )gallons( )min( )gpm( )psi( )#(

1/47 85/4 244078 208449 450 2/44 53/6 1)1(

1/47 87/0 283764 246865 534 2/45 53/9 2)2(

1/70 86/2 271187 233659 514 2/47 55/0 3)3(

1/64 87/6 264345 231620 500 2/45 54/1 4) 4(

1/18 85/6 195660 167512 360 2/45 54/0 5) 5(

1/29 85/8 209541 179872 397 2/43 53/2 6) 6(

9/02 in. 1468575 1267977 hrs. 45/9 جمع

1/503 in. 86/3 2/45 54/0 میانگین

)1( سیستم یک شبه تخلیه شده است.
)2( سیستم شروع به آزمایش کرد.

)3( تخلیه سیستم در یک شب 
)4( تخلیه سیستم در یک شب

)5( تخلیه سیستم در یک شب
)6( تخلیه سیستم در یک شب



انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت PVC  .  سال 13 شماره 38110

مقاله علمی

نتایج: لوله های آبیاری CERTA-SET پی وی سی
جــدول 2 نتایــج شــش آزمــون انجــام شــده در سیســتم لولــه آبیــاری پــی وی ســی 
CERTA-SET را نشــان مــی دهــد. آبپــاش هــا بــه فاصلــه 40 فــوت در 40 فــوت 
از هــم قــرار گرفتنــد. در ایــن حالــت متوســط بــازده عملیاتــی برابــر بــا 94,8 درصــد 
اســت. همانطــور کــه از نتایــج پیداســت بــازده عملیاتــی در لولــه هــای پــی وی ســی 
8/5% نســبت بــه لولــه هــای آلومینیومــی افزایــش نشــان داد. ایــن افزایــش ناشــی از 
ــه هــا از  ــه پــی وی ســی و تخلیــه نکــردن لول وجــود دریچــه هــای تنظیمــی در لول
آب بــا هــر بــار شــروع آبیــاری و در نتیجــه کمتــر شــدن میــزان هــدر رفــت آب مــی 
باشــد. ولــی در مقابــل در سیســتم لولــه هــای آلومینیومــی بــا هــر بــار راه انــدازی و 
ــه شــده و و ارد یــک  ــه طــور کامــل از آب تخلی ــد ب خامــوش کــردن، سیســتم بای
ــی  ــرژی م ــالف آب و ان ــش ات ــن عمــل موجــب افزای مخــزن دیگــر شــود کــه ای

شــود. 

ــار  ــرات در فش ــه تغیی ــی را ب ــی وی س ــه پ ــالف آب در لول ــوان ات ــی ت ــه م در نتیج
ــش  ــا کاه ــوان ب ــی ت ــدار را م ــن مق ــه ای ــرد. در ادام ــدود ک ــاش مح ــرد آبپ عملک
هــدر رفــت در لبــه هــا یــا اســتفاده از آبپاشــهای جبــران کننــده فشــار کمتــر کــرد. 
ــتم  ــک سیس ــتقیم ی ــه مس ــه، مقایس ــن مطالع ــط ای ــده توس ــرایط تعریف ش ــرای ش ب
لولــه آلومینیــوم در مقابــل سیســتم لوله کشــی آبیــاری certa- set  پــی وی ســی، 
ــزان        ــه می ــا ب ــه 5/2 % ی ــد ب ــط از 13/7% درص ــور متوس ــه ط ــی ب ــای عملیات زیان ه

کاهش یافــت.  %  62

 برنامه
ناخالصی

 راندمان
عملیاتی

 حجم
ناخالص

حجم خالص زمان اجرا  متوسط سرعت
جریان آبپاش

متوسط فشار آزمون

)in.( )%( )gallons( )gallons( )min( )gpm( )psi( )#(

39/0 94/4 58323 55045 125 3/19 52/0 1

63/0 92/9 97032 90112 189 3/31 56/0 2

1/21 94/7 171712 162696 369 3/27 54/5 3

1/52 94/6 219478 212082 469 3/23 53/5 4

1/63 94/0 248282 233428 500 3/24 53/7 5

1/64 94/9 249520 236880 500 3/29 55/3 6

7/03in. 1044247 990243 hrs. 35/9 جمع

1/17 in. 94/8 3/26 54/2 میانگین

جدول #2: سیستم لوله های آبیاری certa-set پی وی سی

)1(سیستم ها در شروع هر تست پر از آب می شوند.
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PVC مطالعه فرآیندهای عملیاتی سیستم های لوله کشی آلومینیوم در مقایسه با لوله های آبیاری

شکل 1: سیستم لوله آلومینیوم قابل حمل در حین عملیات.

شکل 2: سیستم آبیاری لوله پی وی سی قابل حمل در حین عملیات.

شکل3: نیروگاه پمپاژ قابل حمل . توجه داشته باشید که آب سنج در فاصله 8 اینچی بیرون از حصار امنیتی دیده می شود .
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ــع آب در  ــع آب کشــور دارد، بطوریکــه حــدود 93 درصــد مناب بخــش کشــاورزی بیشــترین ســهم را در مصــرف مناب
ایــن بخــش مصــرف مــی شــود. یکــی از روشــهای کاهــش تلفــات آب و انعطــاف پذیــری بیشــتر سیســتم، اســتفاده از 
ــای  ــتم ه ــاورزی و سیس ــت کش ــع آب در صنع ــال و توزی ــبکه انتق ــه در ش ــرد لول ــت. کارب ــی اس ــر زمین ــای زی ــه ه لول
ــادی داشــته  ــرات زی ــر تغیی ــی، اقتصــادی و محیطــی، در طــی ســالهای اخی ــی، اجرای ــاری بعلــت مســایل مختلــف فن آبی
ــی مــی باشــند،  ــه در آنهــا، دارای خــواص و ویژگیهای ــکار رفت ــه جنــس و مــواد ب ــه هــا بســته ب اســت. از آنجــا کــه لول
ــه بررســی ویژگیهــا  ــه ب ــن مقال ــن منظــور در ای ــد. بدی ــرار گیرن ــد مــورد توجــه ق ــرای کاربردهــای مختلــف مــی توانن ب
ــن  ــای ای ــیل ه ــا پتانس ــت ت ــتا الزم اس ــن راس ــود. در ای ــی ش ــه م ــخت پرداخت ــی س ــی وی س ــای  پ ــه ه ــای لول و قابلیته
ــرد                                                          ــه و ظرفیــت امــکان کارب ــرار گرفت ــه هــا جهــت اســتفاده در شــبکه هــای آب کشــاورزی مــورد بررســی ق ــوع لول ن
لولــه هــای پــی وی ســی ســخت که ســابقه طوالنــی اســتفاده در کشــورهای مختلــف جهــان دارد بررســی و تحلیــل گردد.

                                                         کلمات کلیدی: کشاورزی، لوله پی وی سی، خواص مکانیکی، آبیاری  
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مقدمه:

ــش  ــرف آب در بخ ــش مص ــد در کاه ــی توان ــه م ــی ک ــی از عوامل یک
کشــاورزی کشــور ایفــای نقــش کنــد توســعه ســامانه هــای نویــن 
ــته  ــمگیری داش ــد چش ــر رش ــالهای اخی ــه در س ــد ک ــی باش ــاری م آبی
ــعه  ــز در توس ــتمها نی ــن سیس ــرای ای ــی و اج ــک طراح ــدون ش ــت. ب اس
ایــن صنعــت حائــز اهمیــت مــی باشــد. طراحــان ایــن سیســتمها بایــد بــا 
انــواع تجهیــزات ایــن سیســتمها آشــنا باشــند تــا بتواننــد در طراحــی هــای 
خــود ترکیــب و انواعــی از آنهــا را بــکار گیرنــد کــه حداکثــر کارآیــی 
ــه  ــادی از هزین ــش زی ــتمها، بخ ــن سیس ــد. در ای ــت آی ــان بدس و راندم
ــکیل  ــع تش ــال و توزی ــبکه انتق ــاالت ش ــه و اتص ــزات را لول ــای تجهی ه

ــد. مــی دهن
اســتفاده از لولــه هــای پلیمــری در ســالهای پیــش بــه مــرور و بــا توجــه 
بــه ویژگیهــای ایــن نــوع لولــه هــا در مقایســه بــا لولــه هــای فلــزی نظیــر 
مقاومــت بــه خوردگــی، رســوب ناپذیــری، وزن کــم و حمــل و نقــل و 
نصــب آســانتر، توســعه بیشــتری یافــت. بــا ایــن حــال لولــه هــای پلیمــری 
نیــز بســته بــه نــوع و خــواص ذاتــی شــان کاربردهای خــاص یافتــه اند. در 

ایــن مقالــه بــه ویژگیهــا و قابلیتهــای لولــه هــای پــی وی ســخت پرداختــه 
مــی شــود. بعلــت ویژگیهــای برجســته ایــن لولــه هــا نظیــر دوام، راحتــی 
و ســرعت اجــرای نصــب، تاثیــرات زیســت محیطــی و عوامــل اقتصــادی 
اســتفاده از ایــن لولــه هــا بــه ســرعت در سرتاســر جهــان افزایــش یافــت 
و امــروزه از لولــه هــای PVC بــرای لولــه گــذاری انتقــال آب، خطــوط 
فاضــالب، تاسیســات برقــی ســاختمان، بخــش کشــاورزی و زهکشــی، 
تاسیســات اســتخرها و لولــه هــای جــدار چــاه اســتفاده مــی شــود. در ایــن 
راســتا، الزم اســت تــا محدودیــت هــا و پتانســیل هــای ایــن نــوع لولــه هــا 
ــتمهای  ــاورزی و سیس ــال آب کش ــای انتق ــبکه ه ــتفاده در ش ــت اس جه
ــکان  ــت ام ــه و ظرفی ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــار م ــت فش ــاری تح آبی
کاربــرد لولــه هــای پــی وی ســی ســخت کــه ســابقه طوالنــی اســتفاده در 
کشــورهای مختلــف جهــان دارد بررســی و تحلیــل گــردد. بــا انجــام ایــن 
پژوهــش هــا، ضــرورت توســعه و گســترش اســتفاده از ایــن لولــه هــا در 
بخــش کشــاورزی بیــش از پیــش نمایــان مــی شــود. در ادامــه بــه امــکان 
ســنجی فنــی و اقتصــادی اســتفاده از لولــه و اتصــاالت پــی وی ســخت 
ــود.  ــی ش ــه م ــاورزی پرداخت ــانی کش ــاری و آبرس ــای آبی ــبکه ه در ش
میــزان تقاضــای لولــه هــای پلیمــری در جــدول )1( آورده شــده اســت. 

بررسی استفاده از لوله های پی وی سی سخت در بخش کشاورزی

شکل)1(: میزان عرضه و تقاضای لوله های پی وی سی بین سالهای 2000 تا 2015.
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2. معرفی و بازنگری کاربرد انواع لوله های 
پی وی سی سخت در بخش کشاورزی در جهان

اســتاندارد  جهــان،  در  خــاک  و  آب  بخــش  در  ســخت  ســی  وی  پــی  هــای  لولــه  کاربــرد  تحلیــل  بــه  ادامــه  در 
شــود. مــی  پرداختــه  نگهــداری  و  نصــب  طراحــی،  مالحظــات  هــا،  لولــه  ایــن  آزمــون  بــرای  نیــاز  مــورد 

مقاله  علمی

جدول )1(: میزان تقاضای لوله های پالستیکی به تفکیک نوع پلیمر

سال سال سال سال عنوان

2002 2007 2012 2017

5015 6655 7475 11240 میزان تقاضای لوله های پالستیکی: بر حسب میلیون متر

10835 14250 16600 22550 میزان تقاضای لوله  های پالستیکی: بر حسب هزار تن

7084 8753 9309 12355 پی وی سی

2639 3753 4703 6391 پلی اتیلن چگالی باال

1112 1744 2588 3804 سایر لوله ها
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بررسی استفاده از لوله های پی وی سی سخت در بخش کشاورزی

3. کاربرد پی وی سی در در شبکه های آبیاری و 
آبرسانی

ــش  ــتیک نق ــاری پالس ــتمهای آبی ــتیکی و سیس ــازن پالس ــب مخ ترکی
مهمــی در مدیریــت آب در بخــش کشــاورزی ایفــا مــی کننــد. از طریــق 
ــتیکی  ــواد پالس ــش م ــا پوش ــدهای ب ــوان آب را در س ــی ت ــازن م مخ
ــه هــا،  ــق لول ــری از نشــت نگهــداری کــرد و از طری ــه منظــور جلوگی ب
سیســتمهای آبیــاری قطــره ای و سیســتمهای گــردش آب توزیــع کــرد. 
ــری  ــاف پذی ــت انعط ــی بعل ــی وی س ــه پ ــد لول ــد تولی ــژه فرآین ــه وی ب
ــاورزی  ــد کش ــوآوری در رون ــک ن ــاری ی ــای آبی ــبکه ه ــرای ش ــاال ب ب
ــود.  ــی ش ــوب م ــاورزی محس ــوالت کش ــاز محص ــن آب موردنی و تأمی
ــا کنــون طیــف وســیعی از پالســتیکها وارد صنعــت کشــاورزی شــده  ت
ــل  ــن وینی ــن، اتیل ــی پروپیل ــن، پل ــی اتیل ــن، پل ــی الفی ــه پل ــد، از جمل ان
اســتات کوپلیمــر، پلــی وینیــل کلریــد و در برخــی مــوارد از پلــی 
ــاص  ــای خ ــی از ویژگیه ــا برخ ــالت، ام ــل متاکری ــی متی ــات و پل کربن
ــری و  ــب زب ــاال، ضری ــیته ب ــدول االستیس ــد م ــی مانن ــی وی س ــه پ لول
اصطکاکــی پائیــن، کارآیــی و صرفــه اقتصــادی ســبب مــی شــود 
ــاورد  ــه آن روی بی ــت ب ــش صنع ــد بخ ــاورزی همانن ــش کش ــه بخ ک
)ساکاراســکیا-ماگنوزا و همــکاران، 2012(. همچنیــن بــا توجــه بــه 
اینکــه ترکیبــات مــواد اولیــه لولــه پــی وی ســی قابــل تنظیــم اســت مــی 
تــوان متناســب بــا نــوع کاربــری و فضــای نصــب لولــه هــا، ویژگیهــای 
ــودن  ــش ب ــاوراء بنف ــد م ــت ض ــگ و خاصی ــوی، رن ــفتی حلق ــر س نظی
ایــن لولــه هــا را تغییــر داد تــا کارایــی ایــن لولــه هــا باالتــر رود.
مصــرف جهانــی پالســتیک در کشــاورزی بــه 6/5 میلیــون تن در ســاالنه 
ــش  ــتیکی در بخ ــواد پالس ــتفاده از م ــاص، اس ــور خ ــه ط ــد. ب ــی رس م
کشــاورزی ابتــدا در ســال 1948 در ایــاالت متحده آمریکا برای پوشــش 
برخــی گلخانــه هــای کوچــک بــا ســلوفان آغــاز شــد و بالفاصلــه پــس 
ــرده  ــکار ب ــن ب ــه در ژاپ ــش گلخان ــور پوش ــه منظ ــی ب ــی وی س از آن پ
شــد )ساکاراســکیا-ماگنوزا و همــکاران، 2012(. پــس از آن در ســالهای 
متمــادی در بســیاری از کشــورها در چندیــن برنامه کاربــردی، جایگزین 
ــی  ــا ن ــذ ی ــا و کاغ ــه ه ــرای پوشــش گلخان ــد شیشــه ب ــواد ســنتی مانن م
ــو و ساکاراســکیا-ماگنوزا، 1994(. ــا شــد )پیکان ــچ خــاک ه ــرای مال ب

صنعــت لولــه کشــی کشــاورزی در هنــد بــه دلیــل حضــور تعــداد زیــادی 
از فعــاالن در ایــن صنعــت و بــه وجــود آمــدن رقابــت ســخت در زمینــه 
ارائــه محصــوالت و قیمــت گــذاری بــه صــورت قطعــات از هــم جــدا در 
آمــده اســت. امــا در بــازار موجــود در صنعــت لولــه کشــی کشــاورزی 
ــی  ــا م ــد ایف ــع آب هن ــت مناب ــد، پالســتیک نقــش مهمــی در مدیری هن
ــامل  ــد ش ــت آب هن ــتیک در مدیری ــف پالس ــای مختل ــد. کاربرده کن
ــه  ــالب )تصفی ــا، فاض ــل ه ــا، پروفی ــه ه ــع آوری آب، لول ــازن جم مخ

ــه هــای پالســتیکی بــرای حمــل و نقــل  ــرای گیاهــان( و لول فاضــالب ب
 PVC، HDPE، LDPE، PP، آب مــی شــود کــه معمــوالً از جنــس
ــم  ــئول تنظی ــه مس ــع آب ک ــراً وزارت مناب ــا اخی ــد. ام ــی باش FRP م
دســتورالعمل هــای سیاســی بــرای حفاظــت از آب اســت، کاربــرد لولــه 
ــه هــای  ــه BIS در برنام ــا صــدور گواهینام ــی وی ســی ب و اتصــاالت پ
ــف  ــای مختل ــات ه ــالب در عملی ــا فاض ــل آب ی ــل و نق ــف حم مختل
دولتــی و خصوصــی ترجیــح داده اســت. کاربــرد پالســتیک در بخــش 
ــره ســازی  ــاری قطــره ای، مخــزن ذخی ــد کــه شــامل آبی کشــاورزی هن
ــچ،  ــرای مال ــتیکی ب ــاء پالس ــاک، غش ــایش خ ــری از فرس آب جلوگی
ــا  ــع آب، کیســه هــای کاشــت ی ــل و توزی ــردن آب، حمــل و نق ــاال ب ب
ــود در  ــاک، بهب ــی خ ــذر، گندزدای ــتر ب ــش بس ــاه، پوش ــداری گی نگه
محصــوالت زراعــی کشــاورزی از طریــق مالــچ اســت، بــه ترتیــب پلــی 
ــورد  ــه عمــده م ــواد اولی ــن م ــی پروپیل ــن و پل ــی اتیل ــد، پل ــل کلرای وینی
ــا  ــه ه ــاخت لول ــرای س ــوص ب ــه خص ــا ب ــاخت آنه ــرای س ــتفاده ب اس
ــد را  ــن رش ــی باالتری ــی وی س ــتیکی پ ــای پالس ــه ه ــازار لول ــتند. ب هس
ــه دلیــل  ــه ســایر کاالهــا بــه خــود اختصــاص مــی دهــد، کــه ب نســبت ب
ــد  ــی باش ــاورزی م ــن آب کش ــد تأمی ــهایی مانن ــا از بخش ــد تقاض رش
ــدات  ــرف تولی ــده مص ــی آی ، 2017(. عم ــی س ــزارش اف آی س )گ
صنایــع پلــی وینیــل کلریــد در هنــد تــا ســال 2000 بــه طــور مــداوم بــه 
ــی وی  ــرف پ ــده مص ــس از آن، عم ــق دارد. پ ــاورزی تعل ــش کش بخ
ــش از 70  ــه بی ــه ب ــت ک ــاالت اس ــا و اتص ــه ه ــاخت لول ــرای س ــی ب س
ــر  ــت. در سراس ــته اس ــد داش ــال 1975 رش ــد در س ــد از 14 درص درص
جهــان، لولــه هــا و اتصــاالت تنهــا 43 درصــد از مصــرف پــی وی ســی 
ــد  ــه رش ــود ک ــی ش ــی م ــش بین ــد. پی ــی ده ــاص م ــود اختص ــه خ را ب
ســالیانه بــرای پــی وی ســی طــی پنــج ســال آینــده حداقــل 13 درصــد 
خواهــد بــود و تقاضــا در ســال 2020 بــه 5 میلیــون تــن برســد )گــزارش 
ــی وی  ــای پ ــه ه ــش تقاضــای لول اف آی ســی ســی آی، 2015(. افزای
ســی ســبب شــده اســت کــه در بــازار پــی وی ســی هنــد در ســال مالــی 
ــه 10 درصــد افزایــش مشــاهده شــود و تولیــد  2015-2016  نزدیــک ب
ــی وی ســی  ــن دوره 74 درصــد پ ــن رســید. در ای ــون ت ــه 2/7 میلی آن ب
در هنــد در بخــش لولــه و اتصــاالت مصــرف شــد. رشــد پــی وی 
ــر،  ــوی دیگ ــت. از س ــوده اس ــه ب ــل توج ــته قاب ــال گذش ــی در 10 س س
ــد  ــده تأکی ــت ش ــای کش ــن ه ــش زمی ــر افزای ــان ب ــد همچن ــت هن دول
ــج  ــت تروی ــی جه ــذاری های ــرمایه گ ــا و س ــه ه ــا یاران ــد و ب ــی کن م
ــوالت از  ــاز محص ــورد نی ــن آب م ــه تأمی ــاورزی از جمل ــدات کش تولی
ــه  ــی رود ک ــار م ــن انتظ ــد. بنابرای ــی کن ــت م ــاورزی حمای ــش کش بخ
تقاضــا بــرای لولــه هــای پــی وی ســی در سراســر کشــور افزایــش یابــد.
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مقاله  علمی

4. کاربرد لوله های  پی وی سی سخت در شبکه های 
زهکشی

در بخــش کشــاورزی عمــده مصــرف لولــه پــی وی ســی ســخت تاکنــون در 
ــای  ــه ه ــتفاده از لول ــاورزی اس ــش کش ــت. در بخ ــوده اس ــی ب ــه زهکش زمین
ــتن  ــل نداش ــه دلی ــدن از آب ب ــباع ش ــه اش ــواردی ک ــژه در م ــه وی ــش ب زهک
ــد،  ــی افت ــاق م ــوری اتف ــاالی ش ــطح ب ــا س ــاک ی ــی خ ــذب کاف ــت ج ظرفی
بســیار ضــروری مــی باشــد. اســتفاده از سیســتم هــای زهکــش ســبب تهویــه 
منطقــه ریشــه، افزایــش درجــه حــرارت و احیــاء خــاک مــی شــود. همچنیــن 
باعــث کاهــش ظهــور پارازیــت هــای گیاهــی، افزایــش نفوذپذیــری خــاک 
ــی  ــد م ــی رش ــه گیاه ــا ک ــود. هرکج ــی ش ــرد م ــود عملک ــت بهب و در نهای
ــود.  ــی ش ــوب م ــدن آن محس ــده مان ــرای زن ــروری ب ــر ض ــد، آب عنص کن
در کشــاورزی بایــد تمــام شــرایط محیطــی ماننــد اقلیــم، درجــه حــرارت یــا 
ــرایط از  ــن ش ــه ای ــه ب ــا توج ــت و ب ــر گرف ــاز را در نظ ــورد نی ــدار آب م مق
ــدد اســتفاده کــرد. ــرای مقاصــد متع ــاری ب ــای آبی ــف سیســتم ه ــواع مختل ان
تــا زمــان عرضــه لولــه هــای پالســتیکی صــاف زهکشــی در ســال 1960، در 
ــد  ــی ش ــتفاده م ــیمانی اس ــفالی و س ــای س ــه ه ــب از لول ــور غال ــی بط زهکش
)گــروه کار زهکشــی کمیتــه ملــی آبیــاری و زهکشــی، 1383(. در ســال 
ــدود  ــد و ح ــب گردی ــی نص ــر زمین ــی زی ــای زهکش ــه ه ــد لول 1845 در هلن
14 ســال بعــد از آن بــرای اولیــن بــار مشــکل گرفتگــی لولــه هــا مطــرح شــد. 
لولــه هــای زهکــش امــروزی، کنگــره دار و مشــبک از جنــس مــواد پلیمــری 
ــده  ــامل پایدارکنن ــی ش ــی های ــی و افزودن ــی وی س ــه پ ــر پای ــه ب ــت ک اس
هــای حرارتــی، روان کننــده هــا، پــر کننــده، رنــگ، پارالوئیــد و ســایر 
ــه هایــی از جنــس پــی وی ســی  مــواد افزودنــی تولیــد مــی شــود. تولیــد لول
ــن پیشــرفت هــا در صنعــت کشــاورزی محســوب  ســخت یکــی از مهــم تری
ــط  ــالمت محی ــظ س ــبب حف ــی، س ــام زهکش ــر انج ــالوه ب ــه ع ــود ک ــی ش م
ــای  ــه ه ــاالت و لول ــت اتص ــب راح ــود. نص ــی ش ــت آب م ــت و کیفی زیس
ــل  ــل آن ســبب تمای ــری کام ــن انعطــاف پذی ــی وی ســی ســخت و همچنی پ
کشــاورزان بــه اســتفاده از ایــن لولــه هــا در شــبکه هــای زهکشــی شــده اســت.
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کاربرد لوله های پی وی سی سخت روش های آبیاری تحت فشار

خط انتقال آب لوله اصلی لوله نیمه اصلی لوله فرعی الترال

* * * * *  آبیاری آبیاري قطره ای
*قطره ای * * * *  آبیاري قطره ای

زیرسطحي

* * * * آبیاري بابلر: بابلر

* * * *  آبیاري اسپري :
میکروجت

* * * *  آبیاری کالسیک ثابت
*بارانی * * کالسیک متحرک

* * سنترپیوت

* * لینیر

* * گان

* * * هیدروفلوم  سیستم های
*کم فشار * * زیرسطحی

5. کاربرد لوله های پی وی سی سخت در         
سیستم های آبیاری

لولــه هــای آبیــاری از جنــس پــی وی ســی ســخت بــرای شــبکه انتقــال 
و توزیــع آب در سیســتم آبیــاری تحــت فشــار مناســب مــی باشــند. لولــه 
هــای پــی وی ســی ســخت در مقایســه بــا مــواد دیگــر در بــازار، بســیار 
ــخت از  ــی س ــی وی س ــای پ ــه ه ــن، لول ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــر اس ارزان ت
ــرایط آب و  ــد در ش ــا بتوانن ــد ت ــده ان ــاخته ش ــدار س ــاوم و پای ــواد مق م
هوایــی مختلــف و زیســت محیطــی ماننــد زیــر خــاک، مقاومــت کننــد. 
ــواع دیگــری از پلیمرهــا  ــه ان ــه هــای پــی وی ســی ســخت نســبت ب لول
حساســیت کمتــری در برابــر ســرعت تغییــر شــکل از خــود نشــان 
ــکل در  ــر ش ــر تغیی ــری در براب ــل بهت ــن عکس العم ــد و بنابرای ــی ده م
ــی وی  ــای پ ــوی لوله ه ــفتی حلق ــن س ــی دارد. همچنی ــذاری عمل بارگ
ســی ســخت در مقایســه بــا دیگــر لوله هــای پالســتیکی نظیــر پلی اتیلــن 

ــا دارد. ــر دم ــری در براب حساســیت کمت
در سیســتم آبیــاری آبپــاش هــا، لولــه هــای آبیــاری پــی وی ســی ســخت 
مــی تواننــد بــه عنــوان التــرال اصلــی بــکار  بــرده شــوند. از ویژگیهــای 
ــی وی ســی ســخت قابلیــت ایجــاد خــم ســرد اســت کــه  ــه هــای پ لول
مــی توانــد مطابــق اســتانداردهای مربوطــه در محــل کارگاه بــه راحتــی 
خــم شــود، بنابرایــن باعــث آزادی عمــل پیمانــکار در  اجــرا مــی گــردد. 
ــه  ــا اســت ک ــات آنه ــوع قطع ــا تن ــه ه ــن لول ــر ای ــت دیگ ــن مزی همچنی
ــن  ــتند. همچنی ــترس هس ــل دس ــترده قاب ــور گس ــه ط ــر ب ــن قط در چندی
کاربــرد کالهــک هــای انتهایــی و کوپلرهــا در ابعــاد مختلــف و راحــت 
بــودن مونتــاژ و نصــب آن بــه شــما آزادی عمــل در طراحــی سیســتم هــا 

را مــی دهــد )ســیمون  و همــکاران، 2008(.

ــاری  ــی و آبی ــاری ثقل ــته آبی ــه دو دس ــاری ب ــهای آبی ــی روش ــور کل بط
تحــت فشــار طبقــه بنــدی مــی شــوند. در آبیــاري تحــت فشــار، آب بــا 
فشــاري بیــش از یــک اتمســفر )فشــار نســبي( در ســطح اراضــي بوســیله 
ــوع  ــه دو ن ــود ب ــز خ ــار نی ــت فش ــاري تح ــود. آبی ــی ش ــع م ــه توزی لول

ــاري قطــره اي تقســیم مــی شــود. ــي و آبی ــاري باران آبی
آبیــاری قطــره ای عبارتســت از روشــی کــه طــی آن آب بــا فشــار کــم از 
روزنــه یــا وســیله ای بــه نــام قطــره چــکان از شــبکه خــارج و بــه صــورت 
قطراتــی در پــای بوتــه ریختــه می شــود. شــبکه ای کــه آب را در سراســر 
ــا فشــار کــم در  ــه کمــک قطــره چــکان و ب ــد ب ــع می نمای مزرعــه توزی
ــل آب  ــن روش، تحوی ــخصات ای ــود. از مش ــیده می ش ــن پاش روی زمی
بــه گیــاه بــا فشــار کــم در ریشــه  هــا، در ســطح زمیــن )در زیــر خــاک( 

خواهــد بــود.
آبیــاري بارانــي روشــي اســت کــه آب بــا فشــاري بیــش از یــک اتمســفر 
ــه صــورت  ــر روي گیــاه ب ــه هایــي جریــان پیــدا کــرده و ب در درون لول
بــاران توســط نــازل هایــي کــه بــه آب پــاش معروفنــد پاشــیده مــي شــود. 
ــري  ــوذ پذی ــر از نف ــا کمت ــاوي و ی ــرعتي مس ــا س ــن روش آب ب در ای
خــاک، بــه صــورت بــاران بــر ســطح زمیــن پخــش مــي شــود تــا خــاک 
فرصــت نفــوذ پیــدا کنــد. چنانچــه شــدت بــارش بیــش از ســرعت نفــوذ 
باشــد، در ســطح مزرعــه روانــاب ایجــاد شــده و راندمــان آبیــاري کــم 
ــب  ــي رادر اغل ــه روش باران ــاري ب ــي آبی ــور کل ــه ط ــد. ب ــد ش خواه
ــرایطي  ــنگین و ش ــبک، س ــاي س ــیبدار، خاکه ــق ش ــد مناط ــرایط مانن ش
ــرا  ــوان اج ــي ت ــت، م ــر نیس ــکان پذی ــي ام ــق ثقل ــه طری ــاري ب ــه آبی ک
ــه هــای پــی وی ســی ســخت در بخــش کشــاورزی  نمــود. کاربــرد لول

در جــدول )2( آورده شــده اســت.

بررسی استفاده از لوله های پی وی سی سخت در بخش کشاورزی

جدول )2(: کاربرد لوله های پی وی سی سخت در سیستمهای مختلف آبیاری



انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت PVC  .  سال 13 شماره 46110

مقاله  علمی

6.  ارائه استاندارد لوله های پی وی سی سخت 
مورد نیاز بخش کشاورزی

بــا توجــه بــه مالحظات بخش کشــاورزی، در این خصوص اســتاندارد
ISO-TR-4191 بــه عنــوان مناســب ترین اســتاندارد شناســایی شــده 
اســت. در پــروژه هــای آبیــاری تحــت فشــار می بایســت از واشــرهای 
نــوع الســتیکی یــا فشــاری اســتفاده شــود. همچنیــن روانــکاری بایــد 
بــه صــورت محلــول در آب، بــدون افزایــش رشــد باکتــری و 
ــی وی ســی ســخت انجــام شــود. ــه پ ــر روی لول ــری ب ــه تأثی هرگون
تمــام اتصاالتــی کــه بایــد بــا لولــه پی وی ســی ســخت اســتفاده شــوند 
هماننــد اتصــاالت بــرای لولــه هــای آهنــی بایــد مطابــق بــا مقــررات 
A21.10-82  ANSI / AWWA C110 یا c153/ A21.58-53 باشد.

 7. برخی تجارب استفاده از لوله و اتصاالت        
پی وی سی سخت در صنعت کشاورزی

ــاری تحــت فشــار در  ــوت آبی ــی پایل 1-7- طــرح الگوی
ــت آب و خــاک کــرج ــای معاون زمینه

در ایــن طــرح بــه پیشــنهاد متخصصــان معاونــت آب و خــاک کــرج 
از نــوع سیســتم آبیــاری قطــره ای بــوده کــه از لولــه و اتصــاالت پــی 
وی ســخت اســتفاده شــده اســت. در ایــن طــرح، لولــه هــا از جنــس 
ــل  ــت تحم ــه قابلی ــوده ک ــار ب ــت فش ــوع تح ــخت و از ن ــی وی س پ
ــر  ــی 200 مت ــط اصل ــول خ ــند. ط ــی باش ــار را دارا م ــا 16 ب ــار ت فش
ــل  ــی متص ــعاب فرع ــط، 4 انش ــول خ ــری در ط ــل 40 مت و در فواص
شــده اســت کــه هرکــدام توســط شــیر فلکــه ای از چنــس پــی 
ــه در  ــکار رفت ــاالت ب ــتند. اتص ــل هس ــع و وص ــل قط ــخت قاب وی س
ــت  ــا قابلی ــوده ت ــی ب ــبی و اورینگ ــوع چس ــر دو ن ــروژه در ه ــن پ ای
ــی  ــوط فرع ــود. خط ــذارده ش ــش گ ــه نمای ــا ب ــون آنه ــای گوناگ ه
ــو  ــه و زان ــیر فلک ــزر ش ــی، رای ــه راه ــامل س ــاالت ش ــق اتص از طری
کــه همگــی از جنــس پــی وی ســی ســخت هســتند بــه خــط 
اصلــی متصــل مــی شــوند. لولــه هــای پــی وی ســی ســخت قابلیــت 
ــه هــای فلــزی  ــه هــای پلیمــری و همچنیــن لول ــه دیگــر لول اتصــال ب
ــوط  ــه خط ــی ب ــی وی س ــه پ ــط لول ــال خ ــند. اتص ــی باش را دارا م

ــرد. ــی گی ــورت م ــج ص ــا فلن ــاالت رزوه ای و ی ــط اتص ــزی توس فل
در یکــی از خطــوط فرعــی پــروژه، از لولــه پلــی اتیلــن اســتفاده شــده 
ــه  ــه ســایر لول ــی وی ســی ســخت ب ــه هــای پ ــت اتصــال لول ــا قابلی ت
ــز نشــان داده شــود. در محــل  ــن نی ــی اتیل ــه پل هــای پلیمــری از جمل
اتصــال پــس از شــیر فلکــه از زانــوی فشــار قــوی پی وی ســی ســخت 
ــودن  ــدود نم ــت مس ــوط جه ــای خط ــت. در انته ــده اس ــتفاده ش اس
مســیر مــی تــوان از درپــوش هــای پــی وی ســی و یــا فلــزی اســتفاده 
ــی  ــه پل ــعابات لول ــی دارای انش ــای فرع ــاخه ه ــک از ش ــود. هری نم
اتیلــن یــه قطــر 16 میلیمتــر هســتند کــه جهــت آبیــاری نهایــی اســتفاده 
ــی  ــه خطــوط فرعــی پ ــد ب ــق کمربن ــن خطــوط از طری مــی شــود. ای
وی ســی متصــل شــده انــد. لولــه هــای پــی وی ســی ســخت براحتــی 
توســط دریــل و متــه ســوراخکاری شــده و توســط واشــر و یــا 
کمربنــد کامــال آب بنــدی مــی شــوند. دریچــه هــای تعبیــه شــده در 
طــول مســیر امــکان بازدیــد عینــی متخصصــان را فراهــم آورده اســت.
و  خرابــی  هیچگونــه  تاکنــون  اجــرا  زمــان  از  طــرح  ایــن  در 
نشــده  مشــاهده  اســتفاده  مــورد  اتصــاالت  و  لولــه  در  نشــتی 
مدیــران  و  کارشناســان  توســط  پایلــوت  طــرح  ایــن  اســت. 
معاونــت آب و خــاک کــرج و همچنیــن موسســات کشــاورزی 
اســت. گرفتــه  قــرار  بازدیــد  مــورد  نیــز  هــا  اســتان  ســایر  از 

2-7- اجــرای پــروژه پایلــوت شــبکه آبرســانی کم فشــار 
در دشــت ارایض

پــروژه دشــت ارایــض یکــی از پــروژه هــای در دســت اجــرا در طــرح 
550 هزارهکتــاری خوزســتان و ایــالم اســت که در شهرســتان شــوش 
اســتان خوزســتان قــرار دارد. پروژه پایلوت دشــت ارایــض 4 بصورت 
شــبکه آبیاری کم فشــار بوده و از لوله های ســایز 355 میلیمتر و 400 
میلیمتــر در زمینــی بــه وســعت بیــش از 45 هکتــار انجــام شــده اســت. 
ایــن شــبکه از دو خــط انتقــال آب بــا فشــار اســمی 4 بــار کــه مجموعا 
حــدود 2 کیلومتــر اســت تشــکیل شــده اســت کــه اجــرای آن شــامل 
لولــه گــذاری خــط اصلــی در ســایزهای 355 و 400 میلیمتــر بــه 
اســت.  انجــام گرفتــه  میلیمتــر  آبریــز در ســایز 250  همــراه 14 
خروجی هــای ایــن شــبکه پایلــوت در زمــان بهــره بــرداری بــا فشــار 
کمتــر از یــک بــار، آب را بــه مــزارع کوچکتــر هدایــت مــی کنــد.
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نتیجه گیری  : 
ــه گــذاری بخشــهای مختلــف صنعــت کشــاورزی داشــته  ــه هــای پــی وی ســی ســخت پیشــرفت چشــمگیری در شــبکه لول ــر لول در ســالهای اخی
اســت و اســتفاده از ایــن لولــه هــا بــرای ســالیان طوالنــی در کشــورهای مختلــف جهــان مرســوم بــوده اســت. وزن ســبک، اجــرای ســریع و خــواص 
مکانیکــی بــاال ســبب اســتفاده گســترده ایــن لولــه هــا در ایــن صنعــت شــده اســت. عــالوه بــر ایــن، لولــه هــای پــی وی ســی ســخت از نظــر اقتصــادی 

کامــال مقــرون بصرفــه بــوده و هزینــه هــای اجرایــی پــروژه هــا را کاهــش مــی دهنــد.
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مقدمه

مدیریــت آب یکــی از مهمتریــن رویکردهــا در پروســه تولیــد برنــج مــی باشــد. براســاس نیــاز انــواع برنــج هــا در مراحــل مختلــف 
رشــد، آب بایــد در یــک عمــق خــاص حفــظ شــود. هنگامــی کــه گیاهــان برنــج بــه مرحلــه برداشــت مــی رســند آب شــالیزار بایــد 

تخلیــه شــود.

ــی بصــورت  ــی شــود. آب اضاف ــرل آب،حفــظ م ــی کنت ــای بتن ــه ه ــب بوســیله جعب ــه اغل ــاز آب در مزرع ــورد نی ــا عمــق م ســطح ی
ــه مــی شــود. ــه فاضــالب تخلی خــودکار ب

بــه دلیــل اینکــه جعبــه هــای بتنــی کنتــرل آب، گرانقیمــت، ســنگین و نصــب آن ســخت مــی باشــد آن را در میــان کشــاورزان ناپســند 
ســاخته اســت. بــرای حــل ایــن مشــکل یــک گــروه از کارشناســان کشــاورزی از وزارت کشــاورزی مالــزی  دریچــه کنتــرل آب از 

جنــس PVC را توســعه دادنــد. ایــن دریچــه ارزان و ســبک اســت و نصــب آن آســان مــی باشــد.

خواندنی و کاربردی

لوله های PVC برای کنترل سطح آب در شالیزارها
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اصول فنی نصب دریچه
این وسیله از چندین قسمت تشکیل شده است. آنها شامل :

1.حلقه های PVC ) 4-6 عدد هر کدام با قطر 2 اینچ(

2.لوله PVC عمودی )به طول تقریبا 6 اینچ، بسته به عمق آب(

3. اتصاالت T ) سه راهی(

4.لوله PVC افقی )به طول تقریبا 6 اینچ(

5.یک تیوب الستیکی کهنه موتور سیکلت، به اضافه سیم مسی ) برای بستن تیوب الستیکی(

نصب این قطعات در شکل 1 و 2 نشان داده شده است.

انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت PVC  .  سال 13 شماره 50109

PVC حلقه های

لوله عمودی

سه راهی

لوله افقی

تیوب الستیکی و 
سیم مسی

PVC شکل1 نصب قطعات دریچه آب ساخته شده از لوله

شکل2 قطعات نصب شده دریچه آب 
PVC ساخته شده از لوله
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حلقــه PVC بــا بــرش 2 ســانتی متــری از لولــه )بــه قطــر 2اینــچ( تهیــه 
ــک  ــر از ی ــی شــود. و بوســیله شــعله مســتقیم حــدود 1 ســانتی مت م
ــه گــرم مــی شــود. مواظــب باشــید کــه آن را نســوزانید.  طــرف لول
یــک روش دیگــر بــرای گــرم کــردن حلقــه نگهداشــتن آن در 

ــرم شــود. ــه ن ــا زمانیکــه یــک طــرف لول حمــام ماســه داغ اســت ت

ــه آنطــرف حلقــه  ــر ب ــا عمــق 1 ســانتی مت ــه PVC عمــودی را ت لول
کــه گرمادیــده و نــرم اســت فــرو کنیــد. اجــازه دهیــد کــه حلقه ســرد 
ــر شــده  ــه کمــی بزرگت شــود. وقتیکــه ســرد شــد یــک طــرف حلق
اســت و لولــه PVC عمــودی بخوبــی بــا حلقــه فیــت شــده و اتصــال 
ــرای آمــاده کــردن 4-6 حلقــه  پیــدا کــرده اســت. همیــن روش را ب

تکــرار کنیــد.

ــه  ــودی ب ــه عم ــت. لول ــان اس ــرل آب PVC آس ــه کنت ــتن دریچ بس
انشــعاب مرکــزی ســه راهــی و لولــه افقــی بــه یــک ســر ســه راهــی 
اتصــال داده مــی شــود. از هیــچ نــوع چســبی اســتفاده نکنیــد و 
اطمینــان حاصــل کنیــد لولــه محکــم بــه ســه راه اتصــال پیــدا کــرده 

اســت.

بــرای تیــوب الســتیکی، یــک ســر تیــوب را ببندیــد بدیــن صــورت 
کــه آن را محکــم بــا ســیم مســی گــره بزنیــد و ســر دیگــر تیــوب را 
بــه ســر دیگــر ســه راهــی وصــل کنید.)شــکل 3(. تیــوب الســتیکی 
بــرای جلوگیــری از تخلیــه آب در طــول دوره رشــد در یــک انتهــا 
بســته مــی شــود. و بــرای تخلیــه مزرعــه ســیم دور تیــوب شــل            

مــی شــود کــه آب بــه خــارج از زمیــن جریــان یابــد و زمیــن تخلیــه 
شــود.

چگونه این فناوری کار می کند؟
بــا اســتفاده از ایــن تکنولــوژی ســاده، عمــق آب زمیــن را مــی تــوان 
ــش  ــرد. افزای ــرل ک ــای PVC کنت ــه ه ــذف حلق ــا ح ــزودن ی ــا اف ب
ــر  ــانتی مت ــک س ــا ی ــق آب را ت ــد عم ــی توان ــه PVC م ــک حلق ی
افزایــش دهــد همینطــور حــذف یــک حلقــه ســطح آب را بــه همــان 
انــدازه پاییــن مــی آورد. آب افزایــش یافتــه در بــاالی حلقــه بطــور 
خــودکار تخلیــه مــی شــود. وقتــی کــه برنــج بــه مرحلــه برداشــت مــی 
رســد و آب بایــد بــه طــور کامــل تخلیــه شــود، تیــوب الســتیکی کــه 
ســه راهــی را بســته اســت بــرای تخلیــه آب بــاز مــی شود.)شــکل 4(

مزایای این تکنولوژی 
ایــن تکنولــوژی چندیــن مزیــت دارد. از مــوادی اســتفاده مــی 
ــه طــور گســترده در دســترس  ــد و ب ــادی ندارن ــه زی شــود کــه هزین
ــازند  ــود را بس ــه آب PVC خ ــد لول ــی توانن ــاورزان م ــتند. کش هس
ــد و از نظــر  ــه جویــی کنن و در گرفتــن کارگــر، پــول و زمــان صرف
هزینــه بــا نصــب جعبــه هــای کنتــرل آب بتنــی قابــل مقایســه اســت. 
ــه  ــوان ب ــی ت ــه م ــت ک ــاده اس ــوژی س ــک تکنول ــن ی ــت ای در نهای

ــود. ــوزش داده ش ــاورزان آم ــه کش ــادگی ب س

شکل 3- دریچه آب PVC  نصب شده در شالیزار برنج

 pvc شـکل 4-تصویـری از نحـوه کار دریچـه آب سـاخته شـده از لولـه
 pvc عمـق آب مـورد نیـاز وقتی کـه همه حلقه هـای – a )بـرش عرضـی(
اسـتفاده شـده انـد. B-سـطح آب پایینتـر وقتـی حلقه هـای pvc  حذف می 
شـوند. C- آب کامـال تخلیـه می شـود هنگامـی که انتهای تیوب السـتیکی 

باز شـده اسـت.

http://www.fftc.agnet.org/library.php?func=view&-
style=type&id=20110809095618
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گزارشی کوتاه از آبیاری با لوله های پالستیکی 
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ــا را آســانتر و ســریعتر  ــر و نصــب آنه ــا را کارامدت ــا سیســتم ه ــاری در حــال پیشــرفت هســتند ت ــای آبی ــه ه ــد لول تولی
ســازند. 

توسعه لوله های آبیاری پیمانکاران را در ارائه ایده های قویتر کمک می کند.
اســکات نولــز رییــس شــرکت wolf creek، فعــال در زمینــه هــای خــاک بــرداری و خیابــان بنــدی، آبیــاری، مدیریــت 
 PVC ــد کــه ــران PVC ادعــا دارن دریاچــه و تجهیــزات زهکشــی مســتقر در Trot wood ,Ohio  مــی گویــد: کارب

بهتریــن اســت و کاربــران پلــی اتیلــن مــی گوینــد PE بهتریــن اســت، و ایــن بحــث هیــچ وقــت تمــام نمــی شــود.
پیمانــکاران آبیــاری اغلــب از نــوع لولــه ای اســتفاده مــی کننــد کــه همیشــه اســتفاده کــرده اند.امــا علیرغــم ســلیقه هــای 
ــواع مختلــف و محصــوالت جدیــد آگاهــی داشــته  ــه ان ــکاران بایــد نســبت ب ــد کــه پیمان شــخصی، کارشناســان معتقدن

باشــند و بایــد نــوع خــاک، دماهــای محیطــی، فشــار آب، تغییــرات ارتفــاع و ســایر فاکتورهــای پــروژه را قبــل از انتخــاب 
درنظــر گیرنــد تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه اجــرای سیســتم تــا حــد ممکــن کارامــد اســت.

لولــه بــه طــور مســتقیم بــه هیدرولیــک یــک سیســتم آبیــاری مرتبــط اســت و اگــر شــما آن را بــه درســتی در نظــر نگیریــد 
سیســتم نمــی توانــد آنطــور کــه بایــد آنــرا انجــام دهــد و تعمیــر ونگهــداری بــه کابــوس تبدیــل مــی شــود. و ایــن بــرای 

نصــاب یــا کاربــر نهایــی خــوب نیســت.
پلــی وینیــل کلرایــد)PVC( و پلــی اتیلــن دو نــوع از شــایعترین لولــه هــای اســتفاده شــده بــرای سیســتم هــای آبیــاری 
ــل توجهــی  ــه تفــاوت هــای قاب ــوع لول ــاری متوجــه شــدند در کار هــر دو ن ســنتی هســتند. در حالیکــه کارشناســان آبی

ــود دارد. وج
PVC بصــورت لولــه ســخت در طــول هــای 20 فوتــی در دســترس مــی باشــد کــه بایــد بوســیله کوپلینــگ ســر لولــه یــا 
اتصــاالت بهــم اتصــال داده شــود. بــه خاطــر صلبیــت لولــه هــای PVC ایــن ذهنیــت وجــود دارد کــه درهــوای ســرد و 
یخبنــدان شــکننده مــی شــوند. امــا در واقــع لولــه هــای PVC دارای فشــار ترکیدگــی باالتــری هســتند. همچنیــن ایــن 
ــت  ــوند تح ــرداری ش ــره ب ــب و به ــتی نص ــه درس ــر ب ــد و اگ ــی دارن ــری باالی ــاف پذی ــوی و انعط ــفتی حلق ــا س ــه ه لول
بارهــای دینامیــک و اســتاتیک مقــاوم خواهنــد بــود. نــوع لولــه هایــی کــه اســتفاده مــی شــود بطــور کلــی از منطقــه ای بــه 

منطقــه دیگــر متفــاوت اســت. امــا اغلــب بــه ســلیقه شــخصی پیمانــکاران انتخــاب مــی شــوند.
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ــد عــادت و  ــی گوی ــرداری در Troy,mich م ــت خاکب ــده موقعی ــن کنن ــد مرکــز تامی ــر خری Tim Ricamore مدی
محصوالتــی کــه در گذشــته اســتفاده شــده انــد فاکتورهــای اولیــه بــرای انتخــاب لولــه هــای آبیــاری اصلــی هستند.ســال 

هاســت کــه نحــوه انتخــاب بدیــن ترتیــب اســت و تغییــر عــادت پیمانــکاران ســخت اســت.
Jess Stryker،یــک معمــار بازنشســته خاکبــرداری و خیابــان بنــدی و صاحــب شــرکت جــس اســتریکر و همــکاران 
در ونتــورا کالیفرنیــا بــا ایــن نظــر موافــق اســت. او مــی گویــد کــه اغلــب لولــه PVC اســتفاده مــی کــرده اســت چــون 

اســتفاده آن در ســاحل غربــی بســیار متــداول بــود.
دلیــل اصلــی اســتفاده ســاحل غربــی از PVC برخــالف ســاحل شــرقی کــه لولــه پلــی اتیلــن اســتفاده مــی کننــد فقــط 

عــادت اســت. 

 
لوله آبیاری PVC از لحاظ تاریخی در ساحل غربی استفاده شده است

تغییرات حاصل می شوند؟
ــه  ــای لول ــتم ه ــه، سیس ــل یافت ــوالت تکام ــری محص ــا بکارگی ــد و ب ــر دهن ــود را تغیی ــت راه خ ــن اس ــکاران ممک پیمان
گــذاری کارامدتــر شــده و نصــب آســانتر گــردد. در آبیــاری لولــه هــای PVC تمایــل بــه اســتفاده از لولــه هــای آب 
ــه بنفــش شــناخته شــده اســت. ایــن امــر بواســطه  ــام لول ــا ن بازیافتــی در حــال پیشــرفت اســت کــه در صنعــت بیشــتر ب
تاکیــد رو بــه رشــد بــه حفاظــت و اســتفاده مجــدد منابــع آبــی بویــژه در مناطقــی کــه منابــع آبــی محــدود اســت انجــام 

گرفتــه اســت.
وقتــی مشــخص شــود کــه آب غیــر قابــل شــرب و تصفیــه نشــده میتوانــد بــا هــدف آبیــاری اســتفاده شــود لولــه بنفــش 
تعییــن مــی شــود و بــرای ارائــه پــروژه اســتفاده مــی شــود. اســتفاده از ایــن نــوع لولــه هــا طــی ده ســال گذشــته افزایــش 

چشــم گیــری داشــته اســت.
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دستورالعمل اجرای شبکه توزیع لوله )PDN( جهت آبیاری

 هــدف از ایــن مقالــه، اســتفاده از شــبکه توزیــع لولــه )PDN( بــه جــای شــبکه توزیــع کانــال )CDN( بــرای افزایــش 
کارایــی مجمــوع پــروژه در پــروژه آبیــاری و کاهــش فشــارهای ناشــی از کمبود آب اســت. برای دســتیابی بــه مزایای 
حداکثــری PDN، برنامــه ریــزی، طراحــی و اجــرای آن بایــد بــا دقــت انجــام شــود. ایــن مقالــه دســتورالعملی را برای 
 PDN جهــت آبیــاری ارائــه مــی دهــد. توصیــه می شــود که سیســتم PDN برنامــه ریــزی، طراحــی و اجــرای سیســتم
مــی توانــد مقــرون بــه صرفــه و قابــل اجــرا بــر روی CDN متعــارف باشــد و این سیســتم به قــدری انعطاف پذیر اســت 
کــه مــی تــوان آن را بــه عنــوان یــک طــرح جدید اجرا نمــوده و یــا اینکه از آن بــرای تبدیــل CDN موجود بهــره برد.

کلمات کلیدی : شبکه توزیع لوله )PDN(، شبکه توزیع کانال )CDN(، سرعت جریان، قطر لوله، خط گرادیان 
.)HGL( هیدرولیکی

چکیده گردآوری و ترجمه

مهندس مسعود زارع
گروه تحقیق و توسعه شرکت  

لوله گستر گلپایگان
1.  مقدمه

دولــت هنــد قصــد دارد تــا پایــان ســال 2017، بهــره وری مصــرف آب را تــا 20 درصــد افزایــش دهــد. همچنیــن طبــق 
Micro-(ــاری ــع آب ماهاراشــترا )MWRRA( از ســال 2019، اســتفاده از میکــرو آبی ــم مقــررات مناب ــون تنظی قان

Irrigation( بــرای محصــوالت چنــد ســاله اجبــاری خواهــد بــود. ســازمان آب و آبیــاری ماهاراشــترا گــزارش مــی 
دهــد کــه، ســطح زیــر کشــت)CCA(  کنونــی ایالــت مهاراشــترا، تقریبــا 225 هکتــار )Ha( اســت. بــا در نظــر گرفتن 
در دســترس بــودن آب هــای ســطحی و آب هــای زیرزمینــی، ســطح کل آبیــاری شــده توســط آب هــای ســطحی 85 
هکتــار و آبهــای زیرزمینــی 41 هکتــار اســت. بنابرایــن بــه طــور مجمــوع 126 هکتــار قابــل آبیــاری اســت کــه تنها 56 
درصــد از کل ســطح زیــر کشــت CCA را در بــر مــی گیــرد. تقاضــای آب بــرای ایجــاد تمــدن و صنعتــی شــدن بــا 
نــرخ نگــران کننــده ای در حــال افزایــش اســت. ایــن افزایــش تقاضــا، دسترســی بــه آب بــرای آبیــاری را کاهــش مــی 
دهــد. بــرای غلبــه بــر ایــن کمبــود آب، اســتفاده بهینــه از آب آبیــاری ضــروری اســت کــه بــه حداکثــر کــردن ســطح 
آبیــاری کمــک کــرده و بــرای ایــن منظــور نیــاز بــه مدرنیــزه کــردن سیســتم CDN متعــارف موجــود، وجــود دارد.

1-1.کارایی پروژه

 Surface Gravity Open(ــاز گرانشــی ســطح ــال ب ــد از سیســتم هــای کان ــاری عبارتن روش هــای متعــارف آبی
Channel Systems( ماننــد حفــره هــا، آبگیرهــا، مرزهــا و غیــره بــا بــه کار گیــری بهــره وری میدانــی 60 تــا 70 
درصــدی. کارایــی کلــی پــروژه )OPE( چنیــن پــروژه آبیــاری، در مرحلــه طراحــی، بــه خــودی خــود در محــدوده 
40 تــا 50 درصــد قــرار مــی گیــرد. امــا، در واقــع، بــه دلیــل محدودیــت هــای مختلــف، OPE در طــول عملیــات 

تنهــا در محــدوده 20 تــا 35 درصــدی قــرار مــی گیــرد.

مقاله های علمی
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PDN 2. معیارهای ارزیابی

سیستم توزیع خط لوله زمانی اتخاذ می شود که:

• دسترسی به آب محدود و تقاضا گسترده باشد

• توپوگرافـی بـا شـیب تنـد، ناهموار و یا موجدار وجود داشـته باشـد که 
در آن سیسـتم کانال صرفه اقتصادی نداشـته باشـد.

•تلفات زیاد به علت تبخیر، نفوذ آب و دزدی آب وجود داشته باشد.

• گزینـش تکنیـک هـای پیشـرفته بـرای توسـعه در آینـده وجـود داشـته 
باشد.

• پاسخ های کشاورزان و قابلیت پذیرش وجود داشته باشد.

• نیاز به تنوع زراعی وجود داشته باشد.

•   نیـاز بـه آبیـاری کنتـرل شـده بـرای محصوالتـی ماننـد باغـات وجـود 
باشد. داشـته 

• خاک سیاه پنبه زار)Black Cotton Soil( در نزدیکی کانال باشد.

• بودجه کافی در دسترس باشد.

• هنگامی که بازدهی باال  مورد انتظار است.

• زمانـی کـه مـواد، نیـروی کار، فـن آوری پیشـرفته و غیـره بـه موقع در 
باشند. دسـترس 

• بـه طـور کلی خـط لوله )جریـان گرانشـی( در مورد توپوگرافی شـیب 
دار در دامنـه هـای بـا شـیب تندتر از 1 تـا 500، امکان پذیر باشـد.

PDN  3. طرح اولیه

طــرح اولیــه PDN شــامل یــک هــد کنتــرل)Control Head(، شــبکه 
توزیــع لولــه و لولــه هــای آبکش)هیدرانــت هــا( مــی شــود.

)Control Head(الف. هد کنترل

هــد کنتــرل شــامل شــیرهای هــای تنظیــم کننــده الزم )خامــوش کننــده، 
ســوپاپ، دریچــه هــوا( 60 ســانتی متــر بــاالی ســطح زمیــن، روی یــک 
قطعــه از لولــه هــای رزوه ای فــوالدی گالوانیــزه، بــا  ســه راهــی خروجی 
ــرای سیســتم  ــوع ترتیــب ب ــرای شــیر و گیــج فشــار، مــی باشــد. ایــن ن ب

هــای میکــرو آبیــاری نیــز مناســب اســت.

ب. شبکه توزیع لوله

 PVC ــد از ــی توان ــع( م ــبکه توزی ــی )ش ــی و فرع ــه اصل ــوط لول خط
ــد   ــای مانن ــه ه ــرد. لول ــی گی ــرار م ــاک ق ــر خ ــه در زی ــد ک ــب باش صل
HDPE، فــوالد ســبک بــا قابلیــت اتصــال ســریع یــا لولــه هــای فــوالدی 
گالوانیــزه بــر روی ســطح زمیــن در مناطــق تپــه ای اســتفاده مــی شــوند.

ج. هیدرانت ها

ــیر  ــک ش ــه ی ــز ب ــد و مجه ــی آین ــاال م ــطح ب ــر روی س ــا ب ــت ه هیدران
ــان را  ــت جری ــادر اس ــه ق ــند ک ــی باش ــده( م ــع کنن ــیر قط ــویی )ش کش
 )Manifold Open Ditches(ــوره ــد منظ ــاز چن ــای ب ــه ه ــه آبراه ب
ــه  ــا لول ــوان ب ــی ت ــوره را م ــد منظ ــاز چن ــای ب ــه ه ــد. آبراه ــل کن منتق
هــای ســبک قابــل حمــل )فــوالد ســبک، پلــی اتیلــن ســیاه، کوپلینــگ 
ــا،  ــت ه ــه هیدارن ــره( ب ــت و غی ــای تخ ــلنگ ه ــی، ش ــای آلومینیوم ه
ــال  ــه کان ــاري مســتقیما ب ــرای انتقــال نهایــی جایگزیــن نمــود. آب آبی ب
 )Manifold Open Earth Channel (ــوره ــد منظ ــاز چن ــی ب زمین
و از طریــق هیدرانــت هــا منتقــل مــي شــود و ســپس ایــن آب از طریــق 
کانــال زمینــی بــاز بــه حفــره هــا، آبگیرهــا و یــا مرزهــا انتقــال مــی یابــد.

PDN  4. دستورالعمل برای برنامه ریزی

ــک  ــاک) Chak( ی ــرای چ ــزی ب ــه ری ــتم PDN برنام ــف. در سیس ال
عامــل مهــم اســت. انــدازه کلــی چــاک بایــد در محــدوده 5 تــا 12 هکتار 

باشــد کــه مــی توانــد بــر اســاس نــوع پــروژه تغییــر کنــد.

ب. توزیــع آب نســبتاً عادالنــه بــه تمــام خروجــی هــا و هزینــه بهینــه، دو 
هــدف اصلــی هســتند کــه در زمــان نهایــی ســازی معمــاری شــبکه، بایــد 

مــورد توجــه قــرار گیرنــد.

ــا حداقــل طــول صــورت  ــراز خــط اصلــی بایــد ب ــه طــور کلــی، ت ج. ب
ــرد. گی

د. بــه همیــن ترتیــب، معیــار تصمیــم گیــری در مــورد چیدمــان جانبــی  
) Layout of Laterals(، بایــد پوشــش حداکثــر ســطح بــا حداقــل طــول 

لولــه باشــد.

ه. هــر چــاک بایــد در کنــار یــک لبــه جداگانــه قــرار گیــرد و لبــه هــای 
زیریــن چــاک)Chak Sub-laterals( بــا توجــه بــه شــکل و انــدازه شــان 

مطابــق بــا نیــاز ارائــه شــوند.

و. برنامــه ریــزی عملیاتــی بایــد از دیــدگاه مدیریــت آبیــاری، مقــرون بــه 
صرفــه و انعطــاف پذیــر باشــد.

دستورالعمل اجرای شبکه توزیع لوله )PDN( جهت آبیاری
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مقاله  علمی

PDN  5. طراحی و سایر موارد

پارامترهــای مختلــف طراحــی ماننــد ســرعت جریــان داخــل لولــه، قطــر 
لولــه و خــط شــیب هیدرولیکــی در زیــر مــورد بحــث قــرار مــی گیرنــد:

1_5. سرعت جریان

الــف. بــا توجــه بــه ســرعت کــم جریــان در شــبکه لولــه، احتمال رســوب 
خــاک)Silt Deposition( وجــود دارد. از ایــن رو ســرعت جریــان 

کلــی بایــد بیــن0/8 تــا 1 متر/ثانیــه در کل سیســتم توزیــع باشــد.

ب. در برخــی مــوارد اســتثنایی بــرای یــک بخــش بــا طــول کوچکتــر، 
ســرعت جریــان 0/6 متر/ثانیــه نیــز قابــل قبــول اســت.

ج. ســرعت جریــان نبایــد بیشــتر از 1/5 متر/ثانیــه و کمتــر از 0,6 متــر/
باشد. ثانیه 

د. هنگامــی کــه انــواع لولــه ماننــد  PVC، PSC  یــا HDPE در 
ــه  ــوان ب ــی ت ــان را م ــرعت جری ــوند، س ــی ش ــه م ــه کار گرفت PDN ب
دالیــل اقتصــادی تــا 1/8 متــر/ قطــاع افزایــش داد، امــا در ایــن مــورد، 

ــد. ــع باش ــر مرب ــانتی مت ــر س ــرم ب ــل 4 کیلوگ ــد حداق ــار کاری بای فش

ــد در  ــط)Scouring Arrangements( بای ــف خ ــمت تنظی ی. قس
بخشــی از شــبکه لولــه باشــد کــه ســرعت جریــان آن کمتــر از 0/6 متــر/ 

ثانیــه اســت.

2-5. قطر لوله

ــرمایه  ــه س ــاز ب ــک نی ــر کوچ ــا قط ــه ب ــک لول ــت ی ــن اس ــف. ممک ال
اولیــه کمتــری داشــته باشــد امــا قــادر بــه تامیــن آب کافــی بــرای منطقــه 

مــورد نظــر نخواهــد بــود.

ــه  ــرمایه اولی ــه س ــاز ب ــزرگ نی ــر ب ــا قط ــه ب ــب، لول ــن ترتی ــه همی ب. ب
ــه  ــاز منطقــه مــورد نظــر را ب باالیــی دارد ولــی در عــوض آب مــورد نی
ــی  ــر م ــه باالت ــران هزین ــث جب ــود باع ــه خ ــد ک ــی کن ــن م ــی تامی خوب

شــود.

ــان  ــک جری ــرای ی ــه ب ــرای لول ــه مج ــر بهین ــاب قط ــن، انتخ ج. بنابرای
ــود. ــد ب ــی خواه ــادی حیات ــم اقتص ــک تصمی ــاص، ی خ

)HGL( هیدرولیکی )3-5. خط گرادیان)شیب

الــف. شــیب هیدرولیکــی عاملــی اســت کــه جریــان آب را از طریــق 
شــبکه لولــه بســته، کنتــرل مــی کنــد. در ادامــه برخــی از دســتورالعمل 
هــای مهــم بــرای تصمیــم گیــری در مــورد HGL آورده شــده اســت.

ب. بــرای اطمینــان از فشــار کافــی و شــرایط جریــان کامــل در شــروع 
ــد  ــظ)Driving Head( بای ــتانه محاف ــل آس ــی، حداق ــه اصل ــط لول خ

ــر در محفظــه ورودی باشــد. 1,2 مت

آســتانه  کــه  اســت  شــده  انتخــاب  طــوری  بــه  لولــه  قطــر  ج. 
موثــر)Effective Head( یعنــی )HGL-GL( کمتــر از 0/6 متــر 
نباشــد. هرچنــد کــه، در مــوارد اســتثنایی ممکــن اســت طــول موثــر تــا 

ــد. ــش یاب ــز کاه ــر نی 0/3 مت

4-5. الزامات نصب

ــا  ــود ت ــب ش ــن نص ــطح زمی ــر س ــی زی ــق کاف ــد در عم ــه بای ــط لول خ
ــاک  ــی خ ــرک خوردگ ــا ت ــرارت و ی ــه ح ــی از درج ــرات ناش از خط
ــا قطــر  ــه هــای ب ــرای لول جلوگیــری شــود. الزامــات پوشــش مناســب ب

مختلــف در جــدول 1 نشــان داده شــده اســت

• لولــه بایــد در زیــر زمیــن قــرار گیــرد بــه طــوری کــه حداقــل 1/2 متــر 
مــواد پــر کننــده ترانشــه بــر روی لولــه قــرار گیــرد تــا در اثــر عملیــات و 

تجهیــزات کشــاورزی مخــدوش نگــردد.

•  در مــکان هــای قلــه ای)Summit Location(، شــیر هــای ایمنــی 
تخلیــه هــوا)Air Vacuum Relief Valves( قــرار داده مــی شــود. 
تهویــه هــوا بایــد در فاصلــه هــای 300  متــری صــورت گیــرد و تا0/6متر 

باالتــر از HGL  قابــل کســترش اســت.

• در نقطــه تغییــر هــم تــرازی، بــرای تثبیــت شــبکه لولــه، بایــد بلــوک 
صــورت  در  همچنیــن  شــود.  فراهــم   )Thrust Block(محافــظ
ــار  ــوک مه ــی بل ــار تورم ــن فش ــر گرفت ــا در نظ ــتقیم، ب ــی مس دسترس
خــاک)Soil Anchor Block( بایــد در فاصلــه ای مناســب قــرار داده 
شــود. بلــوک محافــظ و بلــوک مهــار بایــد در P.C.C ســاخته شــود.

5_5. داده های خاک

ــل ویژگــی هــای خــاص خــاک، فشــردگی، ســرعت  ــی از قبی اطالعات
نفــوذ، طبقــه بنــدی خــاک، مقاومــت برشــی، بافــت خــاک، جــدول آب 
هــای زمینــی موجــود، وpH  خــاک و غیــره بایــد در مــورد الیــه هــای 
ــر انتخــاب  ــد ب ــی توان ــز م موجــود جمــع آوری شــوند. PH خــاک نی
مــواد اولیــه لولــه تأثیــر بگــذارد. PH کمتــر از 5، مانــع بــه کار گیــری 

لولــه هــای آهنــی و بتنــی مــی شــود

حداقل عمق پوشش لوله
به میلی متر 

 قطر لوله به
میلی متر

شماره سریال

450 25-60 1

600 75-100 2

760 125 و باالتر 3

جدول - 1: الزام پوشش برای قطرهای مختلف لوله



57 انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت PVC  .  سال 13 شماره 110

دستورالعمل اجرای شبکه توزیع لوله )PDN( جهت آبیاری

PDN  6. نکات مهم و دستور العمل ساخت و ساز
ــتر  ــی بیش ــیب هیدرولیک ــه در آن ش ــق ک ــم عم ــی ک ــف. در نواح ال
اســت، مــی تــوان جریــان را بــا کاهــش قطــر لولــه یــا اســتفاده از شــیر، 

ــرل کــرد. کنت

ب. بــرای بخــش لولــه مــورد نظــر، تلفــات جزئــی بــه علــت خــم هــا، 
ــکاک  ــات اصط ــوان تلف ــه عن ــد ب ــا10 درص ــره ت ــا و غی ــی ه ــه راه س

ــت. ــده اس ــاظ ش لح

ج. بــه طــور کلــی، قطــر شــیرهای هــوا حداقــل بایــد 10 درصــد قطــر 
لولــه باشــد.

 )Trash Screen(د. در محفظــه ورودی، از صفحــه هــای زباله گیــر
بــرای جلوگیــری از ورود شــن و ماســه، آهــک، نخالــه و غیــره اســتفاده 

ــود. می ش

 R.C.C ــای ــه ه ــتیکی در لول ــر الس ــا واش ــاده ب ــر و م ــاالت ن و. اتص
ــای  ــه ه ــورت ریش ــر اینص ــد و  در غی ــده باش ــد ش ــل آب بن ــد کام بای
درخــت هــا ممکــن اســت از بخــش اتصــاالت وارد و در نتیجــه باعــث 

ــه هــا شــوند. مســدود شــدن لول

ه. ممکــن اســت لولــه PVC ، بــه دلیــل قــرار گرفتــن طوالنــی مــدت 
در معــرض نــور آفتــاب و تخریــب توســط اشــعه U.V ، شــکننده شــود. 

ــح اتصــاالت را چــک و  ــا، نصــب صحی ــه ه ــدن لول ــس از خوابان ز. پ
تاییــد نمــوده  و اطــراف لولــه را بــا تراکــم مناســب جهــت جلوگیــری از 

شــناور شــدن لولــه در اثــر نفــوذ آب، پــر کنیــد.

7. راهکارهای به کاهش نشتی ها

اگــر کیفیــت خــط لولــه و اتصــاالت خــوب باشــد، خــط لولــه هرگــز 
نشــتی نخواهــد داشــت. نشــتی خــط لولــه تنهــا زمانــی اتفــاق مــی افتــد 
کــه یــک ســهل انــگاری قابــل توجــه انســانی در زمینــه ســاخت و اجــرا 

وجــود داشــته باشــد. برخــی از اقدامــات احتیاطــی عبارتنــد از:

الــف. پــس از خوابانــدن لولــه هــا، از خــاک مرطــوب بــرای پــر کــردن 
ترانشــه اســتفاده کنید.

ــره  ــال به ــط در ح ــود، و خ ــی ش ــده م ــه خوابان ــه لول ــی ک ب. هنگام
بــرداری نیســت، گــردش هــوا را از طریــق یکــی از خطــوط کــم کنیــد.

ج. اجتنــاب از خوابانــدن لولــه هــا در هــوای بســیار گــرم، بســیار ســرد 
و یــا مرطــوب.

د. عــالوه بــر ایــن، زمانــی کــه خطــوط لولــه نشــت مــی کننــد، تقریبــا 
ــوب  ــه مرط ــک لک ــه ی ــبیه ب ــن ش ــر روی زمی ــتی ب ــه آب نش بالفاصل
ظاهــر مــی شــود و بــه آســانی قابــل تعمیــر اســت. بازرســی منظــم بــرای 

ــی، ضــروری اســت. ــن شــرایط احتمال ــع در چنی ــه موق حضــور ب

ــه صــورت فصلــی  ــه هــای محفظــه هــای توزیــع ب ه. گل و الی و نخال
الیــه روبــی شــود.

و. برای جلوگیری از ورود گل و الی، توپی)Ball( نصب شود.

ــا  ز. دریچــه یــا خروجــی در پاییــن تریــن ســطح سیســتم تعبیــه شــود ت
ــه راحتــی صــورت گیــرد. تخلیــه ب

ح. تخلیــه دوره ای)Periodical Flushing( سیســتم ضــروری 
اســت.

PDN  8. حیطه پروژه اجرای سیستم

ــط،  ــزرگ، متوس ــاری ب ــای آبی ــرح ه ــرای ط ــوان از PDN ب ــی ت   م
کوچــک و پیشــرفته)پمپاژی( اســتفاده نمــود. ایــن سیســتم را مــی تــوان 
ــر  ــرد. اگ ــرا ک ــود اج ــای موج ــرح ه ــا در ط ــد ی ــرح جدی ــک ط در ی
PDN بــه عنــوان یــک پــروژه جدیــد اجــرا شــود، اعتمــاد بــه اصــول 
ــرح  ــر روی ط ــتم PDN ب ــر سیس ــود. اگ ــد ب ــر خواه ــان ت PDN آس
هــای موجــود اجــرا شــود، مــی تــوان متغیــر هــای موجــود در جــدول 

ــود. ــه نم 2 را ارائ

PDN CDN متغیر

 تنها در کانال های
)Field Channel(سطحی

main canal :مجرای اصلی
Distributary :انشعابی

Minor :شهری

1

کانال های سطحی و شهری مجرای اصلی و انشعابی 2

 کانال سطحی، شهری و
انشعابی

مجرای اصلی 3

 PDN جدول - 2: متغیر های موجود هنگام پیاده سازی
در سیستم CDN موجود
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مقاله  علمی

CDN  نسبت به سیستم PDN 9. مزایای سیستم

ــی  ــن م ــاک دف ــر خ ــتم در زی ــام سیس ــا تم ــه تقریب ــی ک ــف. از آنجای ال
شــود، صرفــه جویــی قابــل توجهــی در هزینــه هــای بــه کار گیــری زمیــن 

صــورت مــی گیــرد.

ب. بــا اجــرای  PDN، تلفــات ناشــی از نشــتی، تبخیــر و خرابــکاری قابــل 
اجتنــاب خواهــد بود.

Un-( قابــل کشــت PDN، بخــش هــای غیــر  از   اســتفاده  بــا  ج. 
بــرد. زیــر کشــت  بــه  تــوان  مــی  را   )command Area

د. هزینــه نگهــداری کــم - در PDN  ماننــد کانــال هــای ســطحی، نیــاز 
بــه نگهــداری مســتمر وجــود نــدارد.

ــره ای،  ــون قط ــاری همچ ــرفته آبی ــای پیش ــن آوری ه ــوان از ف ــی ت و. م
 )Subsurface Irrigation(بارانــی، سیســتم آبیــاری زیــر ســطحی

ــرد. بهــره ب

ه. بــه دلیــل تامیــن آب بــه صــورت یکپارچــه از ابتــدا تــا انتهــای مســیر، 
آبیــاری اصولــی صــورت مــی گیــرد.

PDN  10. محدودیت سیستم
 PDN الــف. مراقبــت هــای شــدید در طراحــی و اجــرای سیســتم

ضــروری اســت.

ــی گل و الی آن  ــد تمام ــتم  PDN، بای ــه سیس ــل از ورود آب ب ب. قب
ــر شــود. فیلت

ــی مــدت  ــا در طوالن ــه - ام ــاال در خــط لول ــه ب ج. ســرمایه گــذاری اولی
خطــوط لولــه  بــه دلیــل صرفــه جویــی در مصــرف آب، کارگــر، تعمیــر و 

نگهــداری، زمیــن و دوام نصــب، صرفــه اقتصــادی خواهــد داشــت.

نتیجه گیری  : 
بــا توجــه بــه کمبــود آب، سیســتم PDN بــرای آبیــاری در مناطــق زیــر کشــت توصیــه مــی شــود. سیســتم PDN  موجــب صرفــه جویــی بیشــتر 
آب نســبت بــه سیســتم CDN معمولــی مــی شــود و در جایــی کــه هزینــه هــای زمیــن نســبتا باالســت و کشــاورزان تمایلــی بــه صــرف زمیــن هــای 
ارزشــمند خــود ندارنــد، ترجیــح داده مــی شــود. سیســتم توزیــع خــط لولــه بــرای اجــرای تکنیــک هــای مــدرن آبیــاری همچــون آبیــاری بارانــی و 
قطــره ای و غیــره مناســب تــر اســت. برنامــه ریــزی و طراحــی PDN  بایــد بــا دقــت انجــام شــود تــا بتــوان از مزایــای حداکثــری ایــن سیســتم بهــره 

بــرد.

بنابرایــن، توصیــه مــی شــود کــه سیســتم PDN در طــرح آبیــاری پیشــرفته)پمپاژی()LIS()Lift Irrigation Scheme(  بــا وجــود در دســترس 
بــودن ارتفــاع فشــاری)Pressure Head( مناســب و بســته بــه امــکان فنــی- اقتصــادی، مــی تــوان از ایــن سیســتم بــرای تبدیــل CDN  موجــود 

در بخشــی یــا تمامــی ســطح زیــر کشــت بهــره گرفــت.
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چکیده
آبیــاری در کشــاورزی نقــش مهمــی در رشــد محصــوالت در بنــگالدش ایفــا مــی کنــد. آبیــاری هــای جزئــی شــامل 
چــاه هــای کــم عمــق)STW( و چــاه عمیــق)DTW( و چــاه دســتی)HTW( اســت و پمــپ هــای low-lift ) انتقــال 
حجــم زیــادی آب در فشــارهای تخلیــه نســبتا پایییــن( بــه عنــوان سیســتم آبیــاری عمــده  در ایــن کشــور اســتفاده مــی 

شــود.

عملکــرد ضعیــف آبیــاری موضوعــی اســت کــه بــرای گســترش منطقــه تحــت آبیــاری بایــد مــورد مطالعــه قــرار گیــرد. 
ــق  ــای DTW در مناط ــرح ه ــه در ط ــت رفت ــزان آب از دس ــال و می ــی انتق ــی بازده ــدف بررس ــا ه ــر ب ــه حاض مطالع
Bogra, Thakurgaon و Godagariاز اداره توســعه مدیریــت Barind انجــام شــد. انــواع مختلــف توزیــع 
 ،)cc( ــیمانی ــی س ــتطیلی بتن ــِی مس ــای زمین ــی ه ــون ، زهکش ــای  PVC مدف ــه ه ــامل لول ــا ش ــرح ه ــن ط آب در ای
ــق  ــون در  مناط ــای  PVC مدف ــه ه ــال لول ــی انتق ــن بازده ــت. میانگی ــتطیلی اس ــره ای و مس ــم دای ــه ای ، نی ذوزنق
Bogra, Thakurgaon و Godagari در محــدوده 94,46% تــا 95,37% و میــزان هدررفــت آب از 5,45% تــا 
9,55% در ســه ناحیــه مــورد مطالعــه اســت.میانگین بازدهــی انتقــال از زهکشــی هــای بتنــی ســیمانی مســتطیلی شــکل 
بــرای نواحــی Bogra و Godagari از 91,20% و میــزان هــدر رفــت آب از 6,58 تــا 9,93% اســت.میانگین 
بازدهــی انتقــال زهکشــی هــای ذوزنقــه ای بــرای نواحــی Bogra و Godagari از 87,80% تــا 90,06% و میــزان 
 Bogra هــدر رفــت آب از 9,94% تــا 12,21% اســت. میانگیــن بازدهــی انتقــال زهکشــی نیــم دایــره ای بــرای نواحــی
و Godagari بیــن 88,13% و 86,82% و میــزان هــدر رفــت آب بیــن 11,59% و 11,68% اســت. میانگیــن بازدهــی 
انتقــال و میــزان هــدر رفــت آب بــرای زهکشــی هــای مســتطیلی در ناحیــه Godagari بــه ترتیــب 58,66% و %42,29 
بــود. حــدود 80% از کشــاورزان سیســتم آبیــاری لولــه هــای مدفــون و حــدود 20% کانــال هــای نیــم دایــره  را پیشــنهاد 
مــی دهنــد. ایــن مطالعــه نشــان مــی دهــد کــه سیســتم هــای توزیــع آب بهبــود یافتــه کــه توســط BMDA توســعه یافتــه 

اســت، بــرای افزایــش بهــره وری سیســتم آبیــاری در بنــگالدش موثــر اســت.

مقاله های علمی

گردآوری و ترجمه

مهندس شادی حقدوست
دفتـر انجــمــن
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مقاله علمی

مقدمه

رشــد تولیــد محصــوالت کشــاورزی در بنــگالدش در وهلــه اول بــه توســعه آبیــاری بســتگی دارد. بــه دلیــل عــدم وجــود آب هــای ســطحی مناســب 
ــه آب هــای زیرزمینــی وابســته اســت. افزایــش اســتفاده از آبهــای زیرزمینــی و گســترش نواحــی تحــت  ــه شــدت ب ــاری ب در فصــل خشــک، آبی
آبیــاری ، توزیــع آب ناکارآمــد و عرضــه ناکافــی، رشــد گیــاه را در زمیــن هــای آبیــاری محــدود مــی کنــد. بنابرایــن بهبــود روش هــای مدیریــت 
آبیــاری در مزرعــه و توزیــع آب، در حــال حاضــر بــرای رشــد محصــوالت کشــاورزی بســیار اهمیــت دارد. اســتفاده بهینــه از آب آبیــاری بایــد یــک 
اســتراتژی مهــم بــرای افزایــش تولیــد محصــوالت کشــاورزی در بنــگالدش باشــد. اخیــرا توجــه فراوانــی بــه بهبــود عملکــرد سیســتم هــای آبیــاری 
موجــود بــه جــای ســاخت سیســتم هــای آبیــاری جدیــد معطــوف شــده اســت. در ایــن مطالعــه عملکــرد سیســتم هــای توزیــع آب آبیــاری توســط 

اداره توســعه BMDA در منطقــه شــمال غربــی بنــگالدش ارزیابــی شــده اســت.

توضیح نواحی مورد مطالعه
ایــن مطالعــه در ســه منطقــه آبیــاری تحــت BMDA در ناحیــه شــمال 
ــه دو ســه طــرح انتخــاب  ــر ناحی ــن کشــور انجــام شــد. در ه ــی ای غرب

ــه صــورت زیــر اســت. شــدند. شــرح طــرح هــا ب

:BOGRA ناحیه
RDA 1- طرح مزرعه

ــع  ــهر Bogra واق ــوب ش ــرِی جن ــدود 20 کیلومت ــرح در ح ــن ط  ای
شــده اســت. چــاه عمیــق در مزرعــه RDA نصــب شــد و عملیــات در 
ســال 1995 آغــاز شــد. یــک پمــپ شــناور بــا ظرفیــت 56-60 لیتــر بــر 
ثانیــه اســتفاده شــد. چهــار نــوع آبیــاری  بــه صــورت کانــال بــاز و لولــه 
هــای زیرزمینــی مدفــون از قبیــل کانــال هــای ســیمان پیــش ســاخته نیــم 
دایــره، ذوزنقــه ای ، بتــن ســیمانی درجاســاخت مســتطیلی و لولــه هــای  
PVC مدفــون بــه ترتیــب  508 متــری،633 متــری،241 متــری و1510 
ــاری حــدود 30  متــری در ســالهای 1995-96 ســاخته شــد. منطقــه آبی

هکتــار اســت.

Atail 2- طرح
ــع شــده اســت. چــاه  ــوب RDA واق ــری جن ــن طــرح در 20 کیلومت ای
عمیــق نصــب شــد و عملیــات در ســال 1980 آغــاز شــد. یــک پمــپ 

ــی  ــاز القای ــور3 ف ــا موت ــراه ب ــه هم ــر ثانی ــر ب ــت 56لیت ــا ظرفی ــن ب توربی
اســتفاده شــد. کانــال هــای بــاز شــامل کانــال هــای ســیمان بــا تــور ســیمی 
پیــش ســاخته نیــم دایــره ای، ذوزنقــه ای ،کانــال بتــن ســیمانی مســتطیلی 
بــه ترتیــب 400 متری،235متری،355متــری در ســالهای 2004-2003 

ــار اســت. ســاخته شــد. منطقــه آبیــاری حــدود 76هکت

:Kahalu 3- طرح
ــاه  ــت. چ ــده اس ــع ش ــمال RDA واق ــری ش ــرح در 30 کیلومت ــن ط ای
عمیــق در Kahalu نصــب شــد و در ســال 1981آغــاز شــد. یــک پمــپ 
ــا یــک موتــور 3فازالقایــی  ــا ظرفیــت 56 لیتــر برثانیــه همــراه ب توربیــن ب
اســتفاده شــد. کانــال بــاز و لولــه هــای زیرزمینــی مدفــون از قبیــل کانــال 
ــه ای ،  ــره ای، ذوزنق ــم دای ــش ســاخته نی ــا تورســیمی پی هــای ســیمان ب
بتــن ســیمانی درجاســاخت مســتطیلی و لولــه هــای  PVC مدفــون  
ــالهای  ــری در س ــری و473مت ــری،218 متری،387مت ــب 204مت ــه ترتی ب

ــت. ــار اس ــدود 80 هکت ــاری ح ــه آبی ــد. منطق ــاخته ش 1995-96 س

:THAKURGAON منطقه
:jagannathpur 1- طرح

شــهر  غربــی  جنــوب  کیلومتــری   5 حــدود  در  طــرح  ایــن 
THAKURGAON واقــع شــده اســت. چــاه عمیــق )DTW( در ایــن 
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ــا  ــک پمــپ شــناور ب ــاز شــد. ی طــرح نصــب شــد و از ســال 2004 آغ
ظرفیــت 51 لیتــر بــر ثانیــه بــا موتــو القایــی 3 فــازی مــورد اســتفاده قــرار 
گرفــت. ایــن طــرح دارای 210 متــر طــول بــرای سیســتم توزیــع آب بــا 
لولــه هــای  PVC مدفــون  اســت کــه  در ســال 2005 ســاخته شــد. ایــن 

ــت. ــار اس ــدود 21هکت ــاری ح ــت آبی ــه  تح منطق

:jjargaon 2-طرح
 THAKURGAON ــی شــهر ــری شــمال غرب ــن طــرح در 8 کیلومت ای
واقــع شــده اســت. چــاه عمیــق )DTW( در ایــن طــرح نصــب شــد و از 
ســال 2004 آغــاز شــد. یــک پمــپ شــناور بــا ظرفیــت 51 لیتــر بــر ثانیــه 
بــا موتــو القایــی 3 فــازی مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. ایــن طــرح دارای 
235 متــر طــول بــرای سیســتم توزیــع آب بــا لولــه هــای  PVC مدفــون  
ــاری  ــت آبی ــه  تح ــن منطق ــد. ای ــاخته ش ــال 2005 س ــه  در س ــت ک اس

حــدود 19هکتــار اســت.
:Madhappur 3-طرح

 THAKURGAON ایــن طــرح در 4 کیلومتــری شــمال شــرقی شــهر
واقــع شــده اســت. چــاه عمیــق )DTW( در ایــن طــرح نصــب شــد و از 
ســال 2004 آغــاز شــد. یــک پمــپ شــناور بــا ظرفیــت 51 لیتــر بــر ثانیــه 
بــا موتــو القایــی 3 فــازی مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. ایــن طــرح دارای 
198 متــر طــول بــرای سیســتم توزیــع آب بــا لولــه هــای  PVC مدفــون  
ــاری  ــت آبی ــه  تح ــن منطق ــد. ای ــاخته ش ــال 2005 س ــه  در س ــت ک اس

حــدود 18هکتــار اســت.

:GODAGARI ناحیه
:fazilpur 1-طرح

ایــن طــرح در حــدود 2کیلومتــری شــرق شــهر GODAGARI واقــع 
ــات  ــد و عملی ــب ش ــرح fazilpur نص ــق در ط ــاه عمی ــت. چ ــده اس ش
ــر  ــر ب ــا ظرفیــت 54 لیت در ســال 2003 آغــاز شــد. یــک پمــپ شــناور ب
ــا موتــور القایــی 3فــاز مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. چهــار نــوع  ثانیــه ب
ــال  ــل کان ــون( از قبی ــی مدف ــای زیرزمین ــه ه ــاز و لول ــال ب ــاری )کان آبی
ــره ای، ذوزنقــه ای  ــم دای ــور ســیمی پیــش ســاخته نی ــا ت هــای ســیمان ب
، بتــن ســیمانی درجاســاخت مســتطیلی، مســتطیلی زهکشــی و لولــه 
هــای  PVC مدفــون  بــه ترتیــب بــه عمــق 410 متــر،610 متــر،720 متــر 
،762متــر و 760متــر در ســال 2004 معرفــی شــد. منطقــه آبیــاری حــدود 

ــار اســت. 22,7هکت

:sormongla 2- طرح
 GODAGARI ایــن طــرح در حدود 5کیلومتری درشــمال شــرق شــهر
ــد  ــب ش ــرح sormongla نص ــق در ط ــاه عمی ــت. چ ــده اس ــع ش واق
ــت  ــا ظرفی ــک پمــپ شــناور ب ــاز شــد. ی ــات در ســال 2003 آغ و عملی
ــا موتــور القایــی 3فــاز مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.  54 لیتــر بــر ثانیــه ب

چهــار نــوع آبیــاری )کانــال بــاز و لولــه هــای زیرزمینــی مدفــون( شــامل 
ــی  ــتطیلی بتن ــِی مس ــای زمین ــی ه ــون ، زهکش ــای  PVC مدف ــه ه لول
ســیمانی )cc(، ذوزنقــه ای ، نیــم دایــره ای و مســتطیلی بــه ترتیــب 381 
متری،762متری،810متــری ،854متــری و 915متــری در ســال 2004 

ــار اســت. ــاری حــدود 37,4هکت ــه آبی ســاخته شــدند. منطق

روش تحقیق
بــه  پاییــن  هزینــه  بــا  هــای  کانــال   1980 ســال  از    BMDA اداره 
ــه  منظوربهبــود سیســتم توزیــع آب را توســعه داد. ایــن کانالهــا نســبت ب
ــال هــای زمینــی ســنتی از نظــر بهــره وری و هزینــه بهتــر عمــل مــی  کان
کننــد. کانــال هــای مختلفــی بــا مــواد متفــاوت در زمیــن های کشــاورزی 
بــرای بهبــود سیســتم توزیــع آب از جملــه مدیریــت بهتــر آبیــاری مــورد 
آزمایــش قــرار گرفتــه اســت. درصورتیکــه منطقــه تحــت کشــت بــزرگ 
ــر  ــال هــای زمینــی ســنتی هزینــه هــای عملیاتــی فراوانــی را ب باشــد، کان
ــال هــای زمینــی  دوش کشــاورازن قــرار مــی دهــد. بازدهــی انتقــال کان
ــر  ــا در نظ ــود. ب ــت آب 40-54% ب ــدر رف ــزان ه ــنتی 50-55% و می س
ــع  ــتم توزی ــش سیس ــاد آب، اداره BMDA ش ــت زی ــدر رف ــن ه گرفت

ــت را توســعه داد: ــرای کاهــش هــدر رف عمــده ب
1- کانال باز پوشش دار: به شکل مستطیلی درجاساخت

2- کانال باز پوشش دار: به شکل نیم دایره ای آهنی درجاساخت
)PVC  3- لوله های مدفون آبیاری) استفاده از لوله های

4- کانال باز پوشش دار ذوزنقه ای درجاساخت
)PVC  با استفاده از لوله ( STW 5- آبیاری لوله مدفون در

تعیین بازدهی انتقال
ــل  ــدار آب تحوی ــا نســبت درصــد مق ــر ب ــال آب)Ec( براب بازدهــی انتق
ــه  ــال یافت ــدار آب انتق ــه مق ــی ب ــه کش ــا لول ــال ی ــط کان ــده توس داده ش

ــد: ــبه ش ــر محاس ــول زی ــاذ فرم ــا اتخ ــال )Ec( ب ــت.بهره وری انتق اس
)1(         100* Ec=Qo/Qi

که در آن :
Ec: بازدهی انتقال بر حسب درصد

انتقــال  Qo: مقــدار آب تحویــل داده شــده توســط یــک سیســتم 
)خروجــی(

Qi: مقــدار آب تحویــل داده شــده بــه یــک سیســتم انتقــال ) جریــان بــه 
داخــل(

1-کانال های باز پوشش دار
روش هــای مختلــف انــدازه گیــری جریــان در کانــال هــای آبیــاری بــاز 
در مزرعــه وجــود دارد. آنهــا مــی تواننــد بــه چهــار دســته تقســیم شــوند:

1- اندازه گیری حجمی
2- روش مساحت- سرعت
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3- اندازه گیری سازه ها)روزنه ها، بتن، فلوم(
4- روش های ردیاب)رقت(

ــی(  ــی و خروج ــان داخل ــم آب )جری ــع ، حج ــرح توزی ــت ط در هش
ــان  ــور جری ــری شــد.میزان عب ــدازه گی ــا روش مســاحت- ســرعت ان ب
ــا ضــرب کــردن مســاحت ســطح  ــاز ب از یــک نقطــه در یــک کانــال ب
مقطــع بخــش جریــان در گوشــه هــای راســت مســیر جریــان بــا ســرعت 

ــری مــی شــود. ــدازه گی متوســط آب ان
تخلیه= مساحت*سرعت

)2(  Q=A*V یا 
)l / s( میزان تخلیه =Q

A = مساحت سطح مقطع کانال )متر مربع(
V = سرعت متوسط جریان )متر/ثانیه(

ــد.  ــن ش ــتقیم تعیی ــای مس ــری ه ــدازه گی ــا ان ــع ب ــطح مقط ــاحت س مس
ســرعت بــا روش شــناور شــدن انــدازه گیــری شــد.یک بخــش مســتقیم 
از کانــال حــدود 20 متــر طــول بــا یــک ســطح مقطــع نســبتا یکنواخــت 
انتخــاب شــده اســت. انــدازه گیــری هــای مختلــف عمقــی و عرضــی 
در طــول بخــش آزمایشــی بــرای دســتیابی بــه  میانگیــن مســاحت مقطــع 
ــول  ــال، ط ــطح کان ــرعت آب س ــن س ــرای تعیی ــد. ب ــام ش ــی انج عرض
بخــش آزمــون بــه میانگیــن زمانــی کــه شــناور از آن عبــور مــی کنــد، 
تقســیم مــی شــود. از آنجایــی کــه ســرعت شــناور روی ســطح آب از 
میانگیــن ســرعت جریــان بیشــتر اســت، الزم اســت کــه انــدازه گیــری 
باضــرب یــک فاکتــور ثابــت) فاکتــور تصحیــح ســرعت( کــه معمــوال 
0,66فــرض مــی شــود، اصــالح گــردد. بــرای بــه دســت آوردن میــزان 
جریــان، ایــن ســرعت متوســط)فاکتور تصحیح*ســرعت انــدازه گیــری 
شــده( در میانگیــن مســاحت مقطــع عرضــی جریــان ضــرب مــی شــود.

2-لوله های مدفون
ــری  ــدازه گی ــتفاده از روش Trajectory ان ــا اس ــه ب ــپ لول ــه پم تخلی
ــر نقطــه از  ــن مختصــات ه ــا تعیی ــان ب ــزان جری ــن روش می شــد. در ای
ــان در خروجــی  ــی، جری ــد.در شــرایط عملیات ــان بدســت مــی آی جری

ــد کامــل باشــد.  ــه از پمــپ بای لول

تعیین هدررفت آب آبیاری
هدررفــت انتقــال بــا اســتفاده از روش جریــان داخلی –جریــان خروجی 
کــه شــامل انــدازه گیــری میــزان جریــان آبــی اســت کــه در مســیر آب 
بخــش آزمــون جریان می یابــد و میزانی آبی که از آن خارج می شــود.
ــا  ــاز ب ــال هــای ب ــال بازپوشــش دار: هــدر رفــت انتقــال در کان 1- کان
ــه  ــی ک ــد. وقت ــری ش ــدازه گی ــرعت ان ــتفاده از روش مســاحت- س اس

ــان ســه  ــه طــور همزم ــت مــی شــود. ثبــت هــا ب ــت شــد قرائ ــان ثاب جری
بــار در فاصلــه 5 دقیقــه انجــام شــد بــا انــدازه گیــری طــول بخــش تحــت 
ــر  ــول زی ــط فرم ــر توس ــر 100 مت ــت آب در ه ــدر رف ــزان ه ــون می آزم

محاســبه شــد:
)3(  100*Ql = )Qi – Qo(/L

که در آن :
)m 100 / l / s( میزان هدر رفت آب در لوله های دفن شده = l

Qo = مقــدار آب کــه توســط یــک سیســتم  انتقــال )خروجــی( تحویــل 
داده شــده )لیتــر / ثانیــه(

ــال )ورودی  ــتم انتق ــک سیس ــه ی ــده ب ــل داده ش ــدار آب تحوی Qi = مق
)l / s( )ــان جری

L = طول خطوط لوله تحت آزمون )متر(
2-لوله مدفون:

بــرای انــدازه گیــری  هــدر رفــت آب در لولــه هــای دفنــی، پمــپ تخلیــه  
ــرای  ــار ب ــه ب ــن روش س ــد. ای ــری ش ــداره گی ــا روش trajectory ان ب
ــه دســت آوردن میانگیــن تخلیــه از پمــپ تکــرار شــد. ایــن تخلیــه در  ب
ــتفاده از روش  ــا اس ــی ب ــط اصل ــای خ ــه انته ــک ب ــی نزدی ــک خروج ی
ــان  ــا همزم ــری ه ــدازه گی ــد. ان ــری ش ــدازه گی ــرعت ان ــاحت- س مس
زمانــی کــه جریــان از درون کانــال ثابــت شــد گرفتــه شــد. هــدر رفــت 

ــول 3 محاســبه شــد. ــا اســتفاده از فرم آب ب

تحلیل داده ها:
1-تاثیر سیستم توزیع آب بهبود یافته

ــرای سیســتم توزیــع،  ــه منطقــه تحــت کشــت،زمین ب تغییــرات مربــوط ب
هزینــه آبیــاری، یکنواختــی در توزیــع آب آبیــاری، زمــان فــرا رســیدن 
آبیــاری و غیــره در ایــن بخــش شــرح داده شــده اســت. اکثــر داده هــا از 
طریــق مصاحبــه بــا کشــاورزان و همچنیــن مدیــران و مشــاهدات میدانــی 
ــت  ــت کش ــه تح ــرح ،منطق ــه ط ــتفاده از نقش ــا اس ــد. ب ــع آوری ش جم
واقعــی و بالقــوه ، محــل سیســتم کانــال و برنامــه ریــزی اســتفاده از زمیــن 

شناســایی شــد.
2- تاثیر بر توسعه منطقه تحت کشت: 

تاثیرسیســتم توزیــع آب بهبــود یافتــه در  توســعه منطقــه تحــت کشــت از 
نظــر میدانــی تعییــن شــد کــه در جــدول 4 نشــان داده شــده اســت.

ــروژه  ــر روی پ ــی ب ــر مثبت ــه، تاثی ــتم آب بهبودیافت ــعه سیس ــس از توس پ
ــا  ــه ب ــت ک ــر اس ــه ذک ــت. الزم ب ــته اس ــوالت)CDP( داش ــوع محص تن
ــی  ــش م ــز افزای ــران آب نی ــزان کارب ــت می ــت کش ــه تح ــش منطق افزای
ــه عامــل مهمــی  یابد.گــزارش شــده کــه سیســتم توزیــع آب بهبــود یافت

ــر اســت. ــن تغیی در ای

 در صد
 هدر رفت

آب

 میزان هدر
رفت آب

بازدهی تخلیه خروجی
QO

 تخلیه
پمپ

 طول لوله
 بر حسب

متر

نام طرح

7/84 1/90 92/17 47 Qi 210 Jaganna-Thpur

8/06 1/75 92 47/67 51 235 Madhap-Pur

6/53 1/69 93/47 47/67 51 198 Jhargaon

Thakurgaon جدول 1- تعیین بازدهی انتقال و هدر رفت آب در منطقه
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مطالعه سیستم توزیع آب آبیاری در بنگالدش

Bogura جدول 2- تعیین میانگین بازدهی انتقال و هدر رفت آب در منطقه

Godagari جدول 3-تعیین میانگین بازدهی انتقال و هدر رفت آب در منطقه

 میانگین
 میزان هدر

رفت

 میانگین
 بازدهی

)%(انتقال

(%)میزان هدررفت آب در طرح (%)طرح بازدهی انتقال  نوع سیستم
توزیع

RDA Kahalu Atail RDA Kahalu Atail

11/59 88/13 13/85 10/32 10/6 86/15 89/68 88/55 نیم دایره ای

9/94 90/06 13/74 10/53 55/5 86/27 89/47 94/45 ذوزنقه ای

6/58 91/20 5/66 7/04 7/04 94/34 86/28 92/97  بتنی سیمانی
مستطیلی

6/11 95/37 4/8 7/42 6/12 95/20 95/53 95/38  PVC لوله
مدفون

 میانگین
 میزان هدر

رفت

 میانگین
 بازدهی

)%(انتقال

(%)میزان هدررفت آب در طرح (%)طرح بازدهی انتقال  نوع سیستم
توزیع

Sormongla Fazilpur Sormongla Fazilpur

5/45 94/46 5/76 5/13 94/05 94/87 5/45

10/95 89/07 10/42 11/45 89/58 88/55  بتنی سیمان
مستطیلی

12/21 87/8 13/33 11/09 86/66 88/92 ذوزنقه ای

11/68 86/82 12/29 11/07 84/71 88/93 نیم دایره ای

 میانگین منطقه تحت کشت
 بعد از سیستم توزیع بهبود

یافته-هکتار

 میانگین منطقه تحت کشت
 قبل از سیستم توزیع بهبود

یافته-هکتار

نام طرح نام منطقه

24/3 21 Jagannathpur Thakurgaon

23/56 19 Madhappur

21/1 18 Jhargaon

79/82 76 Atail Bogra

84/05 80 Kahalu

32/73 30 RDA

25/23 22/7 Fazilpur Godagari

40/26 37/4 Sormongla
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نتیجه گیری  : 
نظــر تمــام کشــاورزان و مصــرف کننــدگان آب در مــورد سیســتم هــای توزیــع آب بهبــود یافتــه بــه ویــژه لولــه هــای  PVC مدفــون مثبــت بــود.

طبــق گفتــه آنهــا توســعه ایــن تکنولــوژی پوشــش دار در بنــگالدش و همچنیــن کشــورهای در حــال توســعه مناســب اســت. بیــش از 70%کشــاورزان 
و کاربــران ذینفــع آب اظهــار داشــتند کــه کانــال بــرای هــر طــرح DTW مــی توانــد بــا سیســتم لولــه هــای  PVC مدفــون احــداث شــود. بازدهــی 
انتقــال  لولــه هــای مدفــون  PVC بــرای نواحــی Bogra، Thakurgaonو Godagari بــه ترتیــب 95/37%، 90/46% و 94/46% بــود و میــزان 
ــای  ــه سیســتم ه ــر نســبت ب ــی بهت ــر و خیل ــر، کارآمدت ــع آب را کــه موثرت ــود.BMDA سیســتم هــای توزی ــالف آب6/11%،9/55% و 5/45% ب ات
متــداول اســت، توســعه داد و سیســتم هــای توزیــع آب در مــکان هــای مختلــف کشــور بــدون هیــچ گونــه محدودیتــی در حــال اجــرا هســتند.این 
سیســتم مــی توانــد بــه طــور گســترده ای بــه عنــوان یــک مــدل در زمینــه افزایــش تولیــد محصــوالت کشــاورزی در بنــگالدش مــورد اســتفاده قــرار 

گیــرد. در بیــن تمــام سیســتم هــای توزیــع آب، لولــه هــای  PVC  مدفــون ،از مناســب تریــن سیســتم هــای توزیــع اســت

بـحث و نـتایج:

بازدهی انتقال:
Thakurgaon 1- منطقه

لولـه هـای زیرزمینـی مدفـون) pvc( تنهـا نـوع سیسـتم توزیـع آب در 
طـرح هـای ایـن منطقـه اسـت. جـدول 1 بازدهـی انتقـال را بـه ترتیـب 
 Jhargaon وJagannathpur، Madhappur بـرای طـرح هـای
92/17%،92% و93/47% نشـان مـی دهـد کـه بـه طـور متوسـط برابـر بـا 
 Jhargaon 92/55% اسـت. مهم اسـت که توجه داشته باشـیم که طرح
باالتریـن بازدهـی انتقـال )93/47%( و طـرح Madhappur کمتریـن 
عملکـرد)92%( را در انتقـال داشـته اسـت. امـا بـا ایـن حـال تمام سیسـتم 
هـا بـه طورقابـل توجهـی راندمان باالیـی در انتقال در مقایسـه بـا میانگین 

ملـی)40%( ارائـه مـی دهد.

:Bogra 2- منطقه
انتقـال  بازدهـی  اسـت،  شـده  داده  نشـان   2 جـدول  در  کـه  همانطـور 
لولـه هـایpvc مدفـون، مسـتطیلی بتنـی سـیمانی، ذوزنقـه ای و سیسـتم 
نیـم دایـره ای بـرای Kahalu و  مزرعـه RDA بـه ترتیـب %95/37، 

اسـت.  %88/13 و   %90/06  ،%91/20
ذکـر ایـن نکتـه الزم اسـت که لوله هـای مدفـون pvc باالتریـن بازدهی 
انتقال)95/37%( و سیستم نیم دایره ای کمترین عملکرد را ارائه می دهد.

:Godagari 3- منطقه
مدفـون   هـای  لولـه  انتقـال  بازدهـی  کـه  دهـد  مـی  نشـان   3 جـدول 
PVC،بتنـی سـیمانی مسـتطیلی،ذوزنقه ای ، نیـم دایـره ای و زهکشـی 
زمیـن مسـتطیلی برای طـرح Fazilpur و Sormongla به ترتیب برابر 
بـه ذکـر  اسـت. الزم  بـا 94/46%،89/1%، 87/8% و86/82% و%58/66 
اسـت کـه لولـه هـای دفـن شـده PVC دارای باالتریـن بازدهـی انتقـال 
تریـن عملکـرد  پاییـن  مسـتطیلی  زمیـن  سیسـتم زهکشـی  و   )%94/46(

)58/66%( را ارائـه مـی دهـد.
 هدررفت آب آبیاری

:Thakurgaon 1- منطقه
هـدر رفـت آب از لولـه های مدفـون  PVC در طرح های مـورد مطالعه 
بـا اسـتفاده از روش جریـان ورودی و خروجـی انجـام شـده اسـت. کـه 
بیشـترین میـزان هدر رفت در طـرح Madhappur )8/06%( و کمترین 

میـزان هدر رفـت )6/53%( در طرح Jhargaon مشـاهده شـد.

:Bogra 2- منطقه
کمتریـن میـزان هـدر رفـت آب )6/11%( از لوله هـای  PVC  مدفون و 

بیشـترین مقـدار )11/59%( مربـوط به نیم دایره ای اسـت.

:Godagari 3- منطقه
کمتریـن میـزان هـدر رفـت آب )5/45%( مربوط به لوله هـای  PVC  و 

بیشـترین مربوط به زهکشـی زمین مسـتطیلی اسـت)%41/31(

BMDA مزیت سیستم توزیع آب بهبود یافته توسط
محـور اصلـی این مطالعه ارزیابـی عملکرد کلی  سیسـتم های توزیع آب 
مختلـف BMDA بـا توجـه بـه جنبه های فنـی و مالی بود. امـا مالحظات 
یـا توجیـه پذیـرش یـک روش  تعییـن  بـرای  تنهایـی  بـه  تکنولوژیکـی 
خـاص بـرای بهبـود کشـاورزی کافـی نیسـت. همچنیـن در نظـر گرفتـن 
الگـوی تولیـد کشـاورزان و فعالیـت هـای تولیـدی آنهـا ضروری اسـت. 
در مـورد کانـال بهبـود یافتـه، تمام کشـاورزان و مصرف کننـدگان آب، 
رضایـت کامـل خـود را نشـان دادنـد زیـرا باعـث کاهـش اتـالف آب و 
هزینـه هـای نگهـداری می شـود. با توجـه به همـه بیانات کشـاورزان  در 
رابطـه بـا الویـت  آنهـا بـرای انـواع کانال هـای جدید ابداع شـده توسـط 
ایـن آکادمـی ، حـدود 80% از آنهـا نظـر خـود را در حمایـت از سیسـتم 
آبیـاری بـا لولـه هـای مدفـون  PVC و 20% بـرای کانال های سـیمان به 
شـکل نیـم دایـره اعـالم کـرده انـد. بـا ایـن حـال، تمام پاسـخ دهنـدگان 
در مـورد سیسـتم کانـال هـای ذوزنقـه ای و مسـتطیلی نظری نداشـته اند. 
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Potable water supply, wastewater treatment, agri-
culture and chemical sectors are expected to pro-
pel the demand for plastic pipes in India by mani-

fold, thus offering new opportunities for manufacturers, 
according to a new report of Lucintel.

The Indian plastic pipe market is forecast to grow at a CAGR of 10.4 percent from 2016 to 2021. The major growth 
drivers for this market are the growth of government infrastructural spending, increasing residential and commer-
cial construction, industrial production, irrigation sector, and replacement of aging pipelines. 

Polyvinyl chloride (PVC), polyethylene (PE) and polypropylene (PP) are the major raw materials used to manufac-
ture pipe. As per the report, the PVC plastic pipes market is likely to experience the highest growth during 2016-2021, 
supported by growing demand in the potable water, wastewater supply and agriculture sector. Lucintel predicts 
that the agriculture and wastewater applications are expected to show above average growth during this period.

Within the Indian plastic pipe market, agriculture sector is expected to remain the largest application. The growth 
of residential and commercial construction and the growth in infrastructure development especially in the agricul-
ture sector in the country are expected to spur growth for this segment over the coming years.

According to the report, emerging trends, which have a direct impact on the dynamics of the market, are the usage 
of anti-microbial plastic pipes to improve hygiene, consumption of CPVC (chlorinated polyvinyl chloride) piping 
system in various applications of plastic pipes, and increasing consumption of multilayer plastic pipe in gas distri-
bution in the Indian plastic pipe market.

Agriculture and infrastructure to 
drive demand for plastic pipes in India 

The PVC plastic pipes market is likely to 
experience the highest growth, supported by 
growing demand from sectors such as water 
supply, agriculture, etc, says a Lucintel report
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A sustainable agricultural operation is vital to society. It 
not only provides a food source, but it also plays a pivotal 
role in the economy. But there are downsides to the cur-
rent farming methods. For example, 70% of the world's 
freshwater supply is used in agriculture, and, even more 
alarmingly, agriculture is one of the top causes of water 
contamination.

But what if you could farm with less water and without 
soil — or even without the sun? That's exactly what Aer-
oFarms, a vertical-farming company with global head-
quarters in Newark, New Jersey, has been doing for 
more than a decade. And it could very well be the future 
of agriculture.

AeroFarms uses aeroponics, substituting LED lights for 
sun and a special cloth for soil, and misting water and 
nutrients at the root structure. This method uses up to 
95% less water than traditional farming and requires no 

This vertical farm in Newark, 
New Jersey, could be the key to
solving some of agriculture's biggest problems

pesticides, herbicides, or fungicides. It reduces growing 
time significantly, to about two weeks instead of 30 to 40 
days.

Another pain point that AeroFarms is trying to solve for 
is spoilage. David Rosenberg, the cofounder and CEO, 
says that, typically, 60% of what comes off the farm in 
the leafy-greens category — AeroFarms' main focus — is 
never consumed because it gets spoiled along the sup-
ply chain. The genesis for AeroFarms was, in part, about 
bringing farms to local communities to shorten the sup-
ply chain and reduce inefficiencies along the way.

"At its essence, vertical farming enables local food pro-
duction at scale," he says. And certainly making food 
available locally is another goal for the company, evi-
denced by its headquarters being in Newark, an urban 
area where fresh vegetables are sometimes difficult to 
find.

• AeroFarms is a vertical-farming company based in Newark, New Jersey, that grows plants without sun or 
soil — and uses less water.

• The process helps alleviate concerns around water usage, spoilage, and food safety.

• AeroFarms works with Dell Technologies to collect and analyze data that helps inform growing tech-
niques.
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Technology and science come together

AeroFarms' method of growing is rooted in science, of course, but bolstered by technology. For the past year, the 
company has been working with Dell Technologies to help AeroFarms' research teams collect and analyze data 
that informs growing techniques.

For example, data shows that changing the lighting around a plant can alter the vitamin content in that plant. So 
the team can then determine the type of light needed to increase vitamin C content, or how to control the growing 
environment to optimize for taste, texture, and color. It could mean a more peppery arugula or a sweeter kale.

"Dell Technologies brings a huge amount of value to what we do on a daily basis by making interconnected de-
vices that process data in real time," April Agee Carroll, a VP of research and development at AeroFarms, says. "It 
helps us understand what is going on with our plants, with our environment, synergistically bringing it all together 
into one big data package. That's the next generation of farming."

The idea of a fully controlled farm like AeroFarms could influence agriculture worldwide, Rosenberg says, be-
cause it eliminates most concerns about food safety. "Whether it's soil contamination or water contamination, 
they're buffered from those issues," he says. "And they know they have not only pesticide-free food, but what we 
think is the safest food in the world."

AeroFarms has grown about 200 plants in 2018 alone, ranging from pak choi to kale to arugula. And while there 
are serious ambitions for growth, the team's mission goes beyond just that.

"We feel we could grow anything, but it doesn't mean we grow everything," Rosenberg says. "We focus on where 
we could have an economic impact and provide value to society and to the planet."
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Hydroponics Market Size
The Global Hydroponics Market has been estimated to cross USD 21203.5 million in 2016. The market is 
expected to register a CAGR of 6.5% during the forecast period, 2018 to 2023. Europe is traditionally the 
largest market that is implementing advanced techniques in hydroponics. Asia-Pacific forms the second 
largest market for hydroponics, which is expected to grow at a steady pace during the forecast period.

Global Hydroponics Market - Growing Emphasis on food security 
driving the market 
Global population is increasing exponentially, and with nearly 200,000 people getting added to the popula-
tion, the world food demand is increasing. It is expected that by 2030, the per-capita farmland availability 
will decrease to 1800m², from an area that was 2,200m² in 2005. Adding to this, crop pests are causing 
10-16% of global crop losses annually, making the situation worse. To attain self-sufficiency in food, hy-
droponics provides an effective solution. The technology uses the space efficiently and produces higher 
yields in comparison to traditional agricultural techniques. Along with increased profits from improved 
yields, the growing demand for exotic, salad crops and increasing need for global food security is expected 
to drive the market upwards.

Global Hydroponics Market - Segmentation by Type
By type, the global hydroponics market is segmented into the aggregate hydroponic system, liquid hy-
droponic system, and others. While aggregate hydroponics systems lead the market with a larger share, 
the demand for the liquid system is set to rise faster, given the continuous technological innovations. The 
aggregate hydroponic system has the largest market share of 82.6%. Moreover, the market is expected to 
witness faster growth in case of liquid hydroponics system, which is expected to register a CAGR of 10.8%. 
Among aggregate hydroponics, a closed system would grow at a faster pace, given the increasing scope of 
product and system innovations.
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Global Hydroponics Market - Segmentation by Crop Type 
By crop type, the global hydroponics market includes products, such as tomato, cucurbits, lettuce & leafy 
vegetables, peppers, and other food crops. Tomato forms the largest market segment and it accounts for 
30.4% share of the global market, during 2018. As the consumers are becoming increasingly aware of the 
superiority of quality in greenhouse-grown vegetables, the demand for hydroponics culture is rising in 
Europe and Asia-Pacific. Hydroponics crop production is expected to be more in tomatoes, lettuce and 
other leafy vegetables.

Hydroponics Market - Segmentation by Geography 
Europe is traditionally the largest market that is implementing advanced hydroponics techniques in 
smart greenhouse horticulture. The matured European market demand is led by countries, such as the 
Netherlands, Spain, and France. The Netherlands is the largest producer of hydroponic crops and is ex-
pected to maintain the lead for the next 10 years. All the major vegetable and fruit crops are grown using 
hydroponics in European countries.
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In Aarhus, the second largest city in Denmark, potatoes, herbs and tomatoes 
grow in large PVC pipes. The scene is a VinylPlus®-supported project, that 
aims to establish sustainable food production with reused PVC building waste.

PVC Reuse: The Seed 
of Urban Agriculture

Urbanisation has highlighted a forthcoming, major challenge: how can we sustain-
ably provide food to growing cities? We find an answer in urban agriculture. The 
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) estimates that today, 

800 million people worldwide have taken on this innovative form of local food production. 
Its advantages could be cause for its popular use. Transport, packaging and land-use is 
minimised, which has a positive impact on the Earth’s climate. Growing one’s own produce 
also helps low-income urban residents save money on food purchases.
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At the root of urban agriculture lies rigid PVC building waste. Discarded pipes and gutters 
are readily available and free worldwide, and PVC’s unsurpassed durability, water suit-
ability and light weight have made it the material of choice for the do-it-yourself crowd 
and professional urban farms. For years, creative ideas combining crops and PVC build-
ing waste have sprouted across the globe: Lyon’s ReFarmers grow vegetables using PVC 
for high-end European restaurants, and the Brussels-based project, Aquaponiris, uses PVC 
pipes to combine growing vegetables and fish farming in a self-sufficient system

With VinylPlus’ support, the Urban Agriculture project has taken off. It investigates urban 
agriculture prototypes that reuse PVC construction waste, and whether a systematic use 
of them is possible. To read more about this project, visit http://wonderfulvinyl.pvc.org/en/
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PVC stands for Polyvinyl-chloride. PVC pipe Manufacturing is used majorly in irriga-
tion and construction industry; they are extremely good conduits for electrical con-
duction and are also used for various household and industrial activities.

Pipes are made of different materials like cast iron, stainless steel, cement, plastic, and 
wood. However, it is the PVC pipes that are preferred nowadays because of the nature 
of the material. The advantages of using PVC pipes are:-

How to Start PVC Pipe
Manufacturing Business in India

1. PVC material pipes are lightweight as compared to the cast iron pipes and pipes 
made of cement. Hence they are easy to install and use; as well as it involves the low-
er cost of transportation.

2. The PVC pipes are not affected by acids, alkaline or electrolytic reactions. Com-
pared to pipes made of stainless steel or other materials, the PVC pipes are depend-
able and do not corrode at any cost – they are unaffected even with water.

3. They are inflammable.

4. The PVC pipes are highly flexible and break-resistant

5. PVC pipes do not support the unnecessary growth of algae, bacteria or fungus in-
side the pipe.

6. The PVC pipes are able to support well high fluid pressure.

7. Good quality PVC pipes have a lifespan of about 100 years as compared to any oth-
er material.
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What is the Market Potential 
of the PVC Pipes in India?

As per forecast, the Indian plastic pipe is expected to grow at a compound 
annual growth rate of 14% from 2016 to 2025.

Plastic pipe industry consists of PVC pipes, Polyethylene pipes, Polypropylene 
pipes and another type of plastic pipes. In India, PVC pipes are the one that 
leads in the way amongst all the others and is poised for a vibrant growth in 
the coming years.

With growing government infrastructure projects, residential and commercial 
construction projects, industrial production and agricultural projects, growth 
is guaranteed in the PVC pipes industry. Another good source of growth is the 
potential market for replacement of aging pipes with the modern-day PVC pipes.
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The registrations and licenses 
that are compulsory to start 
a PVC pipe manufacturing 

industry are:

1. The first step is to get the business 
entity registered. It can be done in 
the form of LLP registration, Part-
nership firm or if you are looking 
for a more corporate structure, go 
for Company Registration.

2. Obtaining Trade license from the 
local municipal body. This is man-
datory to be granted by the local 
body to regulate the trade and en-
sure compliance with government 
rules and regulations.

3. Factory license – under the Facto-
ry Act 1948, the Chief Inspectorate 
of Factories in the area specified for 
the new factory set-up issues this 
license. Before building the factory 
the occupational certificate or plot 
allotment letter from the Industries 
Department is required to start the 
construction.

4. GST registration is required for 
businesses so that the taxes can be 
collected from the customers and 
pass on the credit of the taxes; the 
business can claim input tax credit 
and there is smooth processing of 
input tax credit from suppliers and 
vendors.

5.Udyog Aadhaar MSME: Udyog Aad-
haar is required to register the busi-
ness as an MSME. There are lots of 
benefits to possessing the Udyog Aad-
haar. Starting from subsidies and re-
duced rate of interest, the business is 
able to get disputes resolved faster, 
collateral-free loans from the banks; 
reimbursement of a payment made 
for ISO certification, eligible for IPS 
subsidy, 50% subsidy for patent reg-
istration and lots more.

6. No objection certification from the 
State Pollution control board

7. BIS certification – for all domes-
tic manufacturers of PVC pipes, es-
pecially that is related to household 
electrical goods, it is essential to 
apply for BIS Certification from the 
Bureau of Indian Standards. The ap-
plicant needs to submit an applica-
tion with the fees at the nearest BIS 
office. In the next step, an evalua-
tion of the factory is carried out by a 
BIS officer. The product samples are 
tested in the factory and provided 
the samples pass the test, the license 
is granted within a period of time.

8. Trademark Registration for the 
company logo is authorized by the 
Controller General of Patents De-
signs and Trademarks, under the 
Ministry of Commerce and It allows 
the business owner or the trade-
mark owner the right to sue other 
parties when infringements occur.

What are the Mandatory Government Licenses and Registrations 
Required for Setting up a PVC Pipe Manufacturing unit?
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(DENVER, CO) - Water professionals will learn how to optimize PVC pipe during 
the American Water Works Association's (AWWA) webcast "Maximize the Perfor-
mance of Your PVC Pipes" taking place at 1 p.m. EDT, Sept. 17.

AWWA Webcast 
to Discuss Maximizing PVC Pipes

Webcast presenters will include:

o Bob Walker, P.E., Executive Director for Dallas-based 
Uni-Bell PVC Pipe Association, who also has been in-
volved in environmental protection and stewardship 
for 35 years.

o Doug Seargeant, P.E., Director of Water Distribution 
Construction and Maintenance with EPCOR Water Ser-
vices Inc. in Edmonton, Alberta, Canada.

PVC pipe is becoming a popular choice for new and replacement water distribution and transmission 
pipelines. Utility staff, engineering professionals, contractors and service providers will gain knowledge 
of maintenance and installation procedures including handling, locating, restraining methods and op-

tions, and tapping recommendations and equipment. The webcast also will feature a case study from an Ed-
monton, Alberta, utility, and independent evaluations of PVC pipe performance will be reviewed to determine 
appropriate uses.



13Association of PVC Pipe & Fitting Producers
2019/No 110

NEWS

AWWA Webcast 
to Discuss Maximizing PVC Pipes

Plastic pipes experience growth 
in sewer infrastructure market

The global plastic pipes market is benefiting from the growing acceptance 
of large diameter plastic pipes in infrastructure applications such as 
drainage, sewer and water transmission, says South African Plastic Pipe 

Manufacturing Association (Sappma) CEO Jan Venter.

plastic composites are the hybrid compound of wood fibers and thermoplas-
tic resin. The most common method of production is to extrude the materi-
al into the desired shape. It is resistant to rot, moisture and germ infestation. 
Moreover, it can be molded into various shapes according to need. In addition, 
superior mechanical strength, low maintenance and weight reduction offered 
by these products are expected to propel demand for the construction and au-
tomotive industries.
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High-Quality Products
Venter explains that Sappma’s main focus is to cre-

ate consumer confidence within the plastic pipes in-
dustry and to promote the production and the use of 
high-quality plastic pipes and pipes systems.

He emphasises that only members that meet Sap-
pma’s strict quality standards are allowed to display 
their logo on their pipes, thereby clearly differentiat-
ing quality pipes from substandard productions.

“As an industry, we are committed to doing every-
thing in our power to ensure the future of the plastics 
pipe industry through maintaining excellent quality 
and adhering to industry standard.”

Challenges
There are issues in the local plastic pipes industry 

with plastic pipes manufacturers eager to take short-
cuts and compromise on quality, as well as labour 
issues, skills shortages and work ethic as the biggest 
challenges, says Venter.

He says another challenge facing plastic pipes pro-
ducers is the need for modernising their production 
equipment by investing in new machinery for better 
efficiency.

However, Venter points out that it is hard to motivate 
such a much-needed investment if the demand for the 
product is low. “This could have a negative impact on 
the entire industry and prevent us from being compet-
itive and in step with international developments.”

He notes that the high cost of electricity in South Afri-
ca has a crippling effect on the plastic pipes industry’s 
role-players, and there is a growing concern that elec-
tricity supply could again become an issue if the indus-
trial and mining demand in the country increases. 

While there are new markets and opportunities 
emerging for the plastic pipes industry, Venter men-
tions that government and decision-makers have to 
stop making empty promises when it comes to improv-
ing the country’s water infrastructure.

“We hope the current water crisis that is staring our 
nation in the face, will galvanise action at government 
level, despite the difficult economic and market con-
ditions facing South Africans, the future also looks op-
timistic for local plastic pipes manufacturers,” Venter 
concludes.  
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China's PVC pipe manufacturers, which are among the 
industry's biggest users of lead-based additives, are 

coming under pressure to phase out the heavy metal in 
favour of more environmentally-friendly stabilizers.

Industry estimates say that lead is the stabilizer of choice 
in more than 90% of China's PVC pipe applications. But at 
a recent industry conference in Xi'an, the country's lead-
ing plastic pipe trade group and some industry compa-
nies were pushing for China to join some other countries 
and phase out lead.

The Beijing-based China Plastics Piping Association, for 
example, adopted a policy to encourage companies to 
eliminate lead by 2015, mirroring a voluntary commit-
ment by the European vinyl industry.

Chinese national standards in 2006 banned lead stabiliz-
ers in PVC pipes used in water supply. But some industry 
officials say lead, which damages the brain and nervous 
system, is still fairly widely-used in water pipe, in addi-
tion to being used in other applications.

That's because alternatives are more expensive, lead 
sometimes performs better and, so far at least, the gov-
ernment has not taken strong action, according to inter-
views at the 2013 International Plastic Pipe Exchange 
Conference, held 5-6 September in Xi'an.

One company supplying non-lead stabilizers, Gaoke 
Building Materials (Xinyang) Pipe Technology, told the 

China's PVC 
pipe makers 
under pressure 
to give up lead 
stabilizers

conference that the move away from lead stabilizers 
should speed up after a joint announcement in June by 
the Supreme People's Court and the Supreme People's 
Procuratorate on criminal prosecution for environ-
mental polluters.

That decision "is a wake-up call to the enterprises that 
use heavy metal compounds such as lead and cadmi-
um in the manufacturing process", Xi'an-based Gaoke 
said in a paper delivered to the conference. "There-
fore, pushing forward the non-lead manufacturing 
process of PVC products becomes an inevitable trend 
in this industry."

CPPA last year formally proposed that the PVC pipe 
industry stop using lead by 2015, according to Wang 
Zhan Jie, secretary general of the group.

He said there's rising concern among the public in 
China about lead contamination, and he called it an 
"irresistible" trend to eliminate lead in PVC processing.

Wang said the performance of non-lead stabilizers like 
calcium zinc and tin have improved greatly in recent 
years. Still, he also told the conference that companies 
sometimes question whether giving up lead would 
make their pipes less stable.

China's PVC pipe industry is not alone in using lead, 
particularly in the developing world.

Lead is used in 95% of PVC pipe in India, 86 percent in 
the Middle East and Africa, and 61% in South America, 
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according to figures from German stabilizer maker Baer-
locher, presented at the conference.

In Europe, by contrast, 29% of all PVC pipe systems use 
lead, while in North America, the figure is less than 1%, 
because nearly 100% of vinyl pipe systems use tin as a sta-
bilizers, Baerlocher said.

Europe's PVC industry has committed to eliminate lead 
by 2015, and has eliminated lead stabilizers in 80% of its 
applications, according to Rainer Grasmuck, chairman of 
PVC 4 Pipes, a pan-European trade association and an ex-
ecutive at Baerlocher, in an interview at the conference.

In China, however, it's not clear if the industry can meet 
the same 2015 commitment.

One PVC pipe maker said it remains common for the wa-
ter supply industry to use lead-based stabilizers in China, 
even with the 2006 standards banning them in that appli-
cation.

Deric Lee, business manager for Hongyue Plastic Group, in 
Qinhuangdao, Hebei province, said "indeed, a lot" of PVC 
water pipe makers in China use lead stabilizers. He said 
his company uses calcium-zinc stabilizers and not lead, 
and as a result its products are more expensive.

"A lot of customers ask us to produce the pipe with lead 
because that can bring the cost lower," said Lee, in an in-
terview at his company's booth at the conference. "Our 
price is higher than the competitors but we think we need 
to insure a good quality."

He said the company has regular customers who do not 
want them to use lead. The firm, which employs more 
than 600 people, has 150 extrusion lines and 150 moulding 
machines, and opened its third factory last year, an indi-
cation that the focus on better quality is working, he said.

Industry statistics lend support to the idea that lead is still 
used in water supply piping.

Data from the CPPA said that 30% of China's PVC pipe is 
used in water supply (not including drainage applica-
tions), but statistics from Baerlocher estimate that 91% of 
China's PVC pipe market uses lead stabilizers.

That would suggest that some significant percentage of 
water pipes would still be made with lead.

Baerlocher said it sees some momentum in China to move 
away from lead, and last year opened a plant in Chang-
zhou making calcium zinc stabilizers, said Grasmuck, who 
is the company's head of SBU PVC Additives for Asia and 
Americas.

Still, there are challenges, he said: "There is some hesita-
tion to change to calcium zinc — lead is cheaper and easier 
to process."

Most of the movement away from lead in Asia's PVC pipe 
industry has been in South Korea, Australia and New Zea-
land, and Asia in general remains dominated by lead, said 
Udo Anders, technical product manager for Baerlocher: 

"There exists … no real regulations."

Hongyue's Lee agreed, and said there seem to be few if any 
negative consequences with authorities for competitors 
using lead: "The government didn't say anything."

China's pipe industry wants to move away from lead but 
one limitation is a lack of technical skills to efficiently 
work with the alternatives, according to Chen Zhi, a re-
search and development engineer with pipe maker Wu-
han Kingbull Economic Development.

The conference was organized by the CPPA, with support 
from the Plastics Pipe Institute in the United States, PVC 
4 Pipes, the Netherlands-based PE100+Association, the Eu-
ropean Plastic Pipes and Fitting Association and the China 
Plastics Processing Industry Association.






