به نام خدا

به دنبال خشکسالی های پی در پی و کاهش ذخایر آب ،شرکت پرنیان آبگین پرده با ارائه
محصولی بنام آناوان در پی احیای کشت گیاهان و درختان با استفاده از کمترین میزان
آبیاری در طول سال است .با این محصول دیگر نیازی به آبیاری مداوم محصوالت
کشاورزی نیست.
آناوان اولین سری از محصوالت شرکت تعاونی کشاورزی پرنیان آبگین پرده است
که نام تجاری آن از آناهیتا الهه آب در ایران باستان برگرفته شده است.
آناوان با طراحی دو تکه برای هر نوع گیاهی با هر نوع نیاز آبی طراحی شده است .طراحی
آناوان بگونه ای است که کمترین تبخیر آب را برای گیاه خواهد داشت و همچنین عالوه
بر قابلیت استفاده برای کاشت درختان مثمر  ،بهترین راهکار برای کاشت درختان جهت
جنگلکاری و بیابان زدایی است.

مزایای محصول














فقط با  15لیتر آب ،حداقل  3ماه درخت را از آبیاری بی نیاز می کند.
مقاومت دستگاه در برابر گرما ،سرما ،پوسیدگی و ترک خوردگی
استفاده در سطوح شیبدار ،تپه ها ،کوه ها و محیط های ناهموار
هزینه کمتر نسبت به سایر روش های آبیاری
سبک ،قابل حمل ،نصب سریع و آسان
جمع آوری آب باران و شبنم صبحگاهی
جلوگیری از رشد علف های هرز در کنار نهال
قابلیت اتصال به سیستم آبیاری در مقیاس کاشت وسیع
آبیاری مستقیم به ریشه و جلوگیری از نفوذ عمقی آب
کود دهی آسان و قابل کنترل به نهال توسط آناوان
دو تکه بودن آناوان آن را برای هر قطری از تنه درخت قابل استفاده می کند
قابلیت تغییر جنس فتیله و تغییر خروجی آب و یا اضافه کردن تعداد فتیله ها
بسته به نیاز آبی درخت

معرفی محصول




لوله ارتباطی
درپوش مخزن



درب اصلی



الیه میانی



مخزن



فتیله

لوله ارتباطی
این لوله ها که از درب اصلی به مخزن
متصل می شوند  ،وظیفه رساندن آب باران
و قطرات شبنم جمع آوری شده  ،به مخزن
را دارند.

درپوش مخزن
درپوش از تبخیر آب درون مخزن جلوگیری
می کند  .درپوش در زمان آبرسانی به مخزن
باز می شود و پس از پر شدن مخزن دوباره
بسته می شود .

درب اصلی
درب اصلی با رنگ روشن و طراحی مواج جهت
بهینه سازی جریان آب در سطح باالی آناوان قرار
میگیرد  .درب اصلی با الهام از برگ نیلوفر آبی
طراحی شده است که وظیفه جمع آوری آب
باران و شبنم و هدایت آن به مخزن توسط لوله
های ارتباطی را دارد.

الیه میانی
در میانه آناوان صفحه ای به رنگ تیره تعبیه
شده است که مانع از تبخیر آب درون مخزن
می شود .

مخزن
این قسمت مخزن نگهداری آب دستگاه آناوان
است که مسئولیت های دیگری نیز در این
دستگاه بعهده دارد از جمله محافظت گیاه در
برابر باد .

فتیله
فتیله با جنس پلیمری و ماندگاری باال
وظیفه انتقال و رساندن آب از مخزن به خاک
و کنار ریشه نهال را دارد .

مونتاژ آناوان

گام اول  :جاگذاری فتیله
اولین گام در مونتاژ آناوان  ،قرار دادن فتیله در جای خود
است .فتیله آب را از مخزن به خاک منتقل می کند.
فیتیله را از طریق یک یا چند سوراخ تعبیه شده در کف
مخزن به خارج بکشیدکه نیمی از آن داخل و بقیه خارج
از مخزن قرار گیرد  .در کف آناوان  7سوراخ جهت
آبرسانی تعبیه شده است که متناسب با نوع نهال و میزان
دلخواه آبیاری قابل است فاده هستند .فتیله با اندازه ها و
جنس های مختلف از  25تا  40سانتی متر جهت مصارف
مختلف  ،قابلیت آبرسانی سریعتر یا کندتر به نهال را
خواهند داشت  .هر چقدر اندازه فتیله بیرون مخزن بیشتر
باشد مکش خاک بیشتر و به دنبال آن مخزن آناوان
سریعتر خالی می شود .و نیز آبرسانی به گیاه بیشتر
خواهد بود.

گام دوم  :قرار دادن الیه میانی
گام بعد قرار دادن صفحه در میانه مخزن
است  .این صفحه در وسط مخزن  ،جهت
جلوگیری از رسیدن نور آفتاب به درون
مخزن اصلی است  .قرار دادن صفحه
وسط بعد از قرار دادن فتیله انجام می
گیرد .در قرار دادن صفحه وسط باید
مطمئن شد که صفحه در جهت درست
و صحیح خود قرار گرفته باشد .

گام سوم  :قرار دادن درب اصلی
درب اصلی وظیفه جمع آوری آب و هدایت
آن به درون مخزن آناوان را دارد  .سوراخ
درب باید با کلیت جعبه در تراز باشد تا آب
بصورت صحیح وارد مخزن شود  .پس از
نصب باید قادر بود از سوراخ درب اصلی ،
کف مخزن آناوان را ببینید  .هنگامی که از
قرار گرفتن درب اصلی در جایگاه خود
مطمئن شدید می توانید درب اصلی را
فشار داده و محکم در جای خود چفت
کنید  .در انتها باید بررسی شود که زبانه
های درب در جایگاه خود قرار گرفته باشند
و از درب خارج شده باشند.

گام چهارم  :قرار دادن لوله ارتباطی
زمانیکه درب کامال در جای خود قرار
گرفت نوبت به جا زدن لوله های انتقال
آب است  .لوله های انتقال در سوراخهای
تعبیه شده جایگذاری می شوند  .لوله ها
باید کامال در جای خود قرار گرفته
باشند  ،چون در غیر اینصورت باعث
تبخیر آب مخزن می شوند.

گام پنجم  :بستن درپوش
در مرحله آخر و پس از پر کردن مخزن
آناوان  ،باید درپوش را در جای خود قرار
داده و با یک چرخش  90درجه درب را
محکم کرد.
درپوش باید کامال در جای خود قرار گرفته
و محکم شده باشد  ،در غیر اینصورت باعث
تبخیر آب مخزن می شود.

راهنمای استفاده

گام اول :
به صورت استاندارد ،گودالی به عمق  50سانتی
متر و قطر  70سانتی متر حفر کنید .مطمئن شوید
که گودال باعث صدمه به بافت خاک بیش از این
مقدار نشود تا مسیرهای انتقال آب طبیعی زمین
دست نخورده باقی بماند .عمق چاله به اندازه نهال
و ریشه های آن بستگی دارد  .پس از حفر چاله،
باید آن را بمدت  1تا  3ساعت به همان شکل نگه
داشت .چمن ها و علف های هرز کنار محیط
کاشت آناوان را حذف کنید ،چون زنده مانی نهال
را تهدید می کند.

راهنمای استفاده

گام دوم :
خاک حفر شده را نگهدارید  .کمپوست و کود را
به خاک اضافه کرده خاک را با کود یا کمپوست و
یا بدون آن آماده کنید  .آماده سازی باید 24
ساعت قبل از کاشت انجام شود  .با استفاده از بیل
یا بیلچه خاک و کمپوست را با هم مخلوط کنید.

راهنمای استفاده
گام سوم:
گودال حفر شده را با کود و خاک مخلوط شده پر
کنید تا حدی که  20سانتی متر از عمق گودال پر
نشده باقی بماند .برای گرفتن نتایج مطلوب باید
زمین تسطیح شده دقیقا تراز باشد .این تراز بودن
باعث بهینه سازی در جریان آب انتقالی توسط
آناوان به گیاه جوان می شود و همچنین در سایه
اندازی در مواقع گرم روز کمک می کند.

راهنمای استفاده
گام چهارم :
گودال را با  20لیتر آب آبیاری کنید  .این مقدار
برای زمینهای شنی یا سنگی  40لیتر است  .این
کار باید  24ساعت قبل از کاشت انجام گیرد تا
آب و خاک خوب با هم مخلوط شده و آب جذب
زمین شود.

راهنمای استفاده

گام پنجم:
گیاه در قسمت پایین و میان دو قسمت آناوان کشت
می شود  .پس از پر کردن چاله بزرگ  ،چاله
کوچکی در آن ایجاد و به میزان الزم قارچ
مایکوریزا در آن بریزید .

راهنمای استفاده

گام ششم:
در زمان کاشت  ،نهال آماده را نگهداشته و با دست ،باید خاک باالی نهال
را فشار داد تا زمانی که خاک و ریشه گیاه بطور کامل در انتهای پالستیک
کشت نهال قرار بگیرد .نهال را روی زمین قرار داده و با چاقو یا کاتر 3
سانتی متر از قسمت پایین نهال قطع میشود  .با قطع قسمتی از ریشه
اصلی نهال دوباره خاصیت نفوذ خود را بدست می آورد و برای نفوذ در
خاک آماده میشود  .باید موقع قطع ریشه دقت الزم به خرج داده شود.
هنگامی که شما گودال را حفر کردید میتوانید نهال را درون آن کاشت و
با الیه ای از خاک روی آن را پوشاند .باید دقت کرد که نباید روی خاک
را زیاد فشار داد و یا با پا روی آن کوبید و باید تنها به فشار خاک با دست
اکتفا کرد  .خاک روی نهال پس از آبیاری بیشتر فشرده می شود .
برای جلوگیری از تبخیر از طریق برگها ،باید جوانه ها و برگهای گیاه
هرس شوند و تنها 20سانتی متر از ساقه کافیست .

راهنمای استفاده

گام هفتم:
اولین گام در مونتاژ آناوان ،قرار دادن فتیله در جای خود
است .فتیله آب را از مخزن به خاک و کنار ریشه نهال منتقل
می کند .پس از نصب فتیله در مخزن باید ابتدا یک نیمه
از آناوان را کنار نهال قرار داده و فتیله را کنار ریشه نهال
قرار داد.

راهنمای استفاده

گام هشتم:
در این مرحله نیمه دوم را همتراز و قرینه با نیمه
اول آناوان با رعایت جایگیری صحیح فتیله  ،کنار
نهال قرار دهید  .پس از تکمیل جاگذاری آناوان
مقداری خاک درون فضای بیضی شکل کنار نهال
بریزید تا فاصله بین آناوان و نهال پوشش داده
شود .

راهنمای استفاده
گام نهم:
پس از اتمام کار باید اطراف آناوان را با خاک تا نزدیکی لبه
پوشش داد  .اکنون آناوان برای آبیاری آماده است  .تقریبا حدود
 4لیتر آب برای آبیاری گیاه کافیست برای آبیاری گیاه نباید
بصورت مستقیم آب را کنار نهال ریخت .بجای آن باید آب را
در قسمت درب اصلی سرازیر کرد .درب اصلی وظیفه توزیع
آب به گیاه را بعهده دارد  ..آبیاری نهال با فشار مستقیم آب
باعث آسیب به گیاه و شستن خاک اطراف نهال میشود  ،پس
باید به دقت و آرامی آن را آبیاری کرد .
پس از آبیاری گیاه  ،نوبت پر کردن مخزن آناوان است .مخزن
برای پر شدن تقریبا به  15لیتر آب نیاز دارد  .پر کردن آب
مورد نیاز برای مخزن آناوان از طریق درپوش درب اصلی
صورت می گیرد  .زمانیکه مخزن آناوان پر شد باید درپوش
در جای خود قرار داده شود و درب محکم بسته شود.

