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  نظامي الري بالرش المحوري والري بالرش الثابتلفواقد التبخر وكفاءة وتناسق الري 

  

  عادل خیر اهللا الراوي

  جامعة االنبار/كلیة الزراعة

  

  الخالصة

لمقارنة فواقد التبخر من الرذاذ وكفـاءة وتناسـق الـري بـین نظـامي 2007دراسة حقلیة خالل عام أجریت

  .محافظة االنبارمنتم تنفیذ التجربة في موقعین إذ. رش الثابتالري بالرش المحوري والري بال

متوسط فواقد الرذاذ خالل سنة الدراسة تحت ظروف نظـام الـري بـالرش المحـوري إنبینت نتائج الدراسة 

نتـــائج أوضـــحتكمـــا . بالنســـبة لنظـــام الـــري بـــالرش الثابـــت13.05مـــن كمیـــة المیـــاه، بینمـــا كانـــت % 9.38بلغـــت 

بالنسـبة علـى التـوالي90.90و 90.61یمة كفاءة الـري ومعامـل التناسـق لكـال مـوقعي الدراسـة كانـت قأنالدراسة 

  .بالنسبة لنظام الري بالرش الثابت80.70و 86.95بینما كانت . لنظام الري بالرش المحوري

  

Evaporation losses, efficiency and irrigation uniformity for center 
pivot and solid set sprinkler irrigation systems

  

A. K. Al-Rawi
College of Agriculture/ Al-Anbar University

  

Abstract
Field study was conducted during 2007 to comparing evaporation losses, 

irrigation efficiency and irrigation uniformity between center pivot and solid set 
sprinkler irrigation systems. A study was conducted in tow locations in Al-Anbar 
governorate. Study result showed that evaporation losses under center pivot systems 
were 9.38% from total irrigation water, as compared with 13.05% under solid set 
systems. Also study showed that irrigation efficiency and uniformity coefficient for 
both locations were 90.61 and 90.90 for center pivot systems on the succession, and 
they were 86.95 and 80.70 for soled set sprinkler irrigation systems.    

  المقدمة

بالرش من النظم التي دخلت القطر حـدیثا، حیـث ازداد انتشـار هـذه الـنظم خـالل السـنوات تعد نظم الري 

. نتیجــة لمشــكلة شــحة المیــاه المتنامیــة، فضــال عــن اســتجابة المحاصــیل الزراعیــة للــري بهــذه الــنظماألخیــرةالعشــر 

لیة الالزمة لرفـع كفـاءة دراسة هذه النظم ضرورة ملحة بهدف معرفة الظروف التشغیلیة المثاأصبحتونتیجة لذلك 

، %50-2تتــراوح الضــائعات المائیــة فــي نظــم الــري بــالرش بــین . هــذه الــنظم مــن خــالل خفــض الضــائعات المائیــة

غالبـا مـا تكـون إذ  ).1(وبما یعتمد على طبیعة النظام المستخدم والظروف الجویة في الحقل وكفاءة إدارة النظـام 

نظـم الـري وفـي. الضائعات المائیة فـي الحقـلإلىإضافةالخزن والنقل الضائعات المائیة في الري خالل عملیات

من بـین مصـادر الفقـد األكبرالفقد في الحقل هو األنابیب یكونولكون نقل المیاه یكون بوساطة شبكة من بالرش

لحظـــة مــن بــدءامــن الفقــد یحصــل عنــدما تكــون قطــرات المیــاه معلقــة فــي الهــواء األكبــرالجــزء إن). 2(الســابقة 

  ).3(األرضخروجها من المباثق وحتى سقوطها على 



23

في نظم الري بالرش المحوري خالل الفتـرة مـن حزیـران ولغایـة المفقودة بالتبخرالمیاه نسبة إن) 4(ذكر 

تــؤثر الحــرارة والریــاح فــي حركــة القطــرات الصــغیرة إذ%. 20.25-9.36كــانون الثــاني فــي العــراق تتــراوح بــین 

حیث تبقى معلقة في الهواء لفترة طویلة، وبزیادة الحرارة والریاح وارتفاع المرشات عـن سـطح ) ملم0.3من األقل(

  ).5(نسبة قلیلة من هذه القطرات إالاألرضال یصل سطح األرض

صــیغة ریاضــیة ) 4(اقتــرح إذ. غالبــا مــا تــرتبط كفــاءة الــري فــي ظــروف الــري بــالرش بكمیــة فواقــد الــرذاذ

اعتمــادا علــى قیمــة فواقــد التبخــر مــن الــرذاذ، بــافتراض عــدم ي نظــام الــري بــالرش المحــوري لحســاب كفــاءة الــري فــ

  ).6(ما ذكرهبالرش حسب الن هذا یتنافى مع فلسفة الري. تخلل عمیقأووجود ضائعات سیح 

النســبي لنبــات الــذرةاإلنتــاجإن) 7(ذكــر إذ. النباتــات عــادة ارتباطــا وثیقــا بتناســق الــريإنتاجیــةتــرتبط 

تعتمــد قیمــة تناســق الــري فــي ظــروف الــري بــالرش %. 10بزیــادة تناســق الــري بمقــدار % 6الصــفراء یــزداد بمقــدار 

الـري بـالرش ألنظمـةقـیم تناسـق الـري أن) 8(حیث ذكـر . على الضغط التشغیلي للنظام والظروف الجویة السائدة

معامـل تناسـق نظـم الـري بـالرش المحوریـة قـیمإن) 9(أشـاربینما %. 90و 85المحوري في البرتغال تتراوح بین 

قیمـــة معامـــل التناســـق لنظـــام الـــري بـــالرش إن) 10(فـــي حـــین ذكـــر %. 90و 80العاملـــة فـــي فرنســـا تتـــراوح بـــین 

كانــت ســاعة /كــم11-8وظــروف ریــاح بســرعة 2انــج/باونــد25المحــوري فــي العــراق عنــد ضــغط تشــغیلي مقــداره 

  %.94بحدود 

والظـروف المسـببة لهـا یعـد مهمـا فـي خفـض نسـب هـذه الضـائعات واختیـار معرفة الضائعات المائیـةإن

رفـــع قیمـــة كفـــاءة الـــري إلـــىوصـــوال اإلرواءبهـــدف رفـــع كفـــاءة وتناســـق ،األمثـــلنـــوع النظـــام والظـــروف التشـــغیلیة 

الرش قیاس نسب فواقد التبخر من الرذاذ لنظامي الري بالرش المحوري والـري بـإلىتهدف هذه الدراسة . اإلجمالیة

إلــىباإلضــافة. لهــذین النظــامیناإلجمالیــةوكــذلك قیــاس تناســق الــري وحســاب كفــاءة الــري وكفــاءة الــري . الثابــت

  .معرفة العالقة بین كمیة المیاه المتبخرة والمسافة من مركز الجهاز بالنسبة لنظام الري بالرش المحوري

  

  المواد وطرائق العمل

الشـمال مـن قضـاء إلـىیقـع األولالموقـع . فـي محافظـة االنبـارنفذت تجربة حقلیة في موقعین زراعیـین 

).كــم غــرب الرمــادي340(، والثــاني فــي واحــة فهیــدة الواقعــة جنــوب قضــاء القــائم )كــم غــرب الرمــادي220(راوة 

بــین نظــامي الــري بــالرش اإلجمالیــةوكفــاءة الــري اإلرواءبهــدف مقارنــة فواقــد التبخــر مــن الــرذاذ وتناســق وكفــاءة 

یبـین معـدالت البیانـات المناخیـة القـرب محطـة انـواء جویـة مـن مـوقعي ) 1الملحق(ووري والري بالرش الثابتالمح

اذرع والتـي تـروي كـل األربـعاستخدمت في هذه الدراسة منظومتي ري بالرش محـوریتین نـوع خریـف ذات . الدراسة

حیـث اسـتخدمت منظومـة . هكتـار5ومنظومتي ري بالرش ثابتة تغطي كل منهـا مسـاحة . هكتار15منها مساحة 

  .یبین موصفات النظامین المستخدمین) 2الملحق(و.ثابتة في كل موقعوأخرىمحوریة 

تم توزیع المرشات بالنسبة لنظام الري بالرش الثابت وفق الفواصل الموصـى بهـا مـن قبـل وزارة الزراعـة، 

  .مع مراعاة اتجاه الریاح السائدة

باستخدام علب معدنیـة اسـطوانیة ). 11(دا على الصیغة المقترحة من قبل اعتمااإلرواءتم قیاس تناسق 

وزعــت مــن مركــز الجهــاز باتجــاه محیطــه بالنســبة لنظــام الــري بــالرش . ســم20ســم وارتفاعهــا 13الشــكل قطرهــا 

ري بالنسـبة لنظـام الـ) م3×3(بأبعـاد طریقـة التشـبیك وباسـتخدام). م20علبة واحدة كـل (علبة 11قع المحوري وبوا

  .بالرش الثابت
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، ثــم أعــالهاستحصــلت العینــات لغــرض قیــاس نســب المیــاه المفقــودة بــالتبخر باســتخدام نفــس العلــب فــي 

ثـــم رســـمت ).4(قـــدرت نســـب المیـــاه المفقـــودة بـــالتبخر وحســـبت كفـــاءة الـــري اعتمـــادا علـــى الطریقـــة التـــي اقترحهـــا 

  .الجهاز بالنسبة لنظام الري بالرش المحوريوالمسافة من مركزالمفقودة بالتبخرالعالقة بین نسبة المیاه 

مــن بــدءاجمیــع القیاســات أجریــت). 12(باســتخدام الصــیغة التــي ذكرهــا اإلجمالیــةحســبت كفــاءة الــري 

تــم تشــغیل المنظومــة مــرة كــل شــهر خــالل ســنة إذ. خفیفــة–الســاعة الســابعة صــباحا وفــي ظــروف ریــاح ســاكنة 

ري المحـور الـذي وزعـت إكمـاللنسبة لنظام الري بالرش الثابت ولحـین كانت مدة القیاس نصف ساعة با. الدراسة

     .فیه العلب بالنسبة لنظام الري بالرش المحوري

  

  النتائج والمناقشة

نتـــائج قیـــاس تناســـق الـــري لنظـــامي الـــري بـــالرش المحـــوري والثابـــت فـــي منطقتـــي راوة ) 1الجـــدول(یبـــین 

ي بـالرش المحـوري علــى نظـام الـري بـالرش الثابــت فـي قـیم معامــل حیـث یتبـین مــن النتـائج تفـوق نظـام الــر . وفهیـدة

بلغـــت قیمــة معامــل التناســق لنظـــام الــري بــالرش المحـــوري إذ. التناســق التــي تــم الحصـــول علیهــا ولكــال المــوقعین

بـالرش الثابـت لـنفس لنظـام الـري80.33و 81.08لموقعي راوة وفهیدة على التوالي، مقارنة بـ 90.66و 91.25

) 10(ولكنـه اقـل مـن القـیم التـي ذكرهـا ). 9(و ) 8(ذكرهـا كـل مـن التـيوهـذا یقـع ضـمن حـدود النتـائج . قعینالمو 

  . اختالف الظروف الجویة نتیجة الختالف موقع الدراسةإلىوقد یعزى ذلك . بالنسبة لنظام الري بالرش المحوري

النظم المستخدمة في التجربة عنـد كما یتبین من الجدول أعاله حصول تغیر في قیم تناسق الري لجمیع 

إذ بلغت أعلى قیم لها في أشهر الشتاء كانون األول وكانون الثاني وشباط، واقل قیم لهـا خـالل . تغیر فترة القیاس

تأثیر درجات الحرارة المرتفعة خالل فصـل الصـیف والتـي تسـبب إلىسبب ذلك ویعزى . أشهر الصیف تموز وآب

  ).5(اإلرواءة بالتبخر ما یؤثر سلبا في تناسق زیادة كمیات المیاه المفقود

مـن تلـك الموجـودة فـي أعلـىالري العاملة في موقـع راوة كانـت ألنظمةقیم تناسق الري إنوتبین النتائج 

علـــى فـــي موقـــع راوة بالنســـبة لنظـــامي الـــري بـــالرش المحـــوري والثابـــت 81.08و 91.25بلغـــت إذموقـــع فهیـــدة، 

اخـتالف الظــروف إلـىو یعـزى سـبب ذلـك . فهیـدةالنظـامین فـي موقـعلـنفس80.33و 90.66التـوالي، مقارنـة بــ 

  .الجویة بین الموقعین

بـالرش المحـوري والثابـت المستحصـل علیهـا لنظـامي الـريالمفقودة بـالتبخرنسبة المیاه ) 2الجدول(یبین 

مقارنـة بنظـام الـري م الـري بـالرش الثابـتتبین النتائج زیادة نسبة الفقد بالتبخر في نظـاإذ. في منطقتي راوة وفهیدة

المیــاه الكلیــة المســتخدمة فــي الــري إلــىبلغــت نســبة المیــاه المتبخــرة حیــث. بــالرش المحــوري ولكــال مــوقعي الدراســة

بینمـا بلغـت النسـبة فـي . لمـوقعي راوة وفهیـدة علـى التـوالي% 13.29و 12.81بالنسبة لنظام الـري بـالرش الثابـت 

). 4(وهــذه النتــائج تقــع ضــمن المــدیات التــي ذكرهــا . وقعینلــنفس المــ% 9.5و 9.27لمحــوري نظـام الــري بــالرش ا

طبیعة عمل النظام، والتـي تحـتم بقـاء قطـرات إلىوقد یعزى سبب زیادة الفقد بالتبخر في نظام الري بالرش الثابت 

المحـوري، ممـا یزیـد مـن تـأثیر ممـا هـي علیـه الحـال بالنسـبة لنظـام الـري بـالرش أكثـرالرش معلقة فـي الهـواء لمـدة 

  .یزید من نسبة المیاه المتبخرةالریاح ودرجة الحرارة وبالتالي 

  

  نتائج قیاسات تناسق الري المستحصل علیها خالل فترة الدراسة) 1(جدول 

الري بالرش الثابتالري بالرش المحوري
  الشهر

وقع األولالمالموقع الثانيالمعدلالموقع األولالموقع الثانيالمعدل
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  2ك 86  83  84.5  95  94  94.5

  شباط85  87  86.0  93  93  93

  آذار  81  82  81.5  90  93  91.5

  نیسان  81  79  80.0  92  91  90.5

  أیار  77  76  76.5  94  92  93.0

  حزیران  81  80  80.5  92  90  91.0

  تموز  75  77  76.0  89  88  88.5

  آب  77  76  76.5  88  87  87.5

  أیلول  79  81  80.0  85  86  85.5

  1ت   84  83  83.5  91  89  90.0

  2ت   83  80  81.5  91  92  91.5

  1ك   84  82  83  95  93  94.0

  المعدل90.990.6691.2580.780.3381.08

  

  یبین نتائج قیاس نسبة المیاه المفقودة بالتبخر المستحصل علیها خالل فترة الدراسة) 2(جدول 

الري بالرش الثابتالري بالرش المحوري
  هرالش

الموقع األولالموقع الثانيالمعدلالموقع األولالموقع الثانيالمعدل

  2ك   8.75  9.50  9.125  4.75  5.25  5.000

  شباط  8.00  9.25  8.625  6.50  6.75  6.625

  آذار  8.25  9.50  8.875  7.50  7.75  7.625

  نیسان  9.75  10.25  10.000  8.50  8.25  8.375

  أیار  10.75  11.50  11.125  10.50  10.50  10.500

  حزیران  15.25  14.75  15.000  11.50  11.75  11.625

  تموز  17.75  18.25  18.000  12.00  12.75  12.325

  آب  18.25  18.75  18.500  13.75  13.50  13.625

  أیلول  16.75  17.50  17.125  10.75  11.25  11.000

  1ت   16.25  16.25  16.250  10.50  10.75  10.625

  2ت   14.50  14.25  14.375  8.75  9.00  8.875

  1ك   9.50  9.75  9.625  6.25  6.50  6.375

  المعدل9.389.509.2713.0513.2912.81

  

حیــث یالحــظ . حصــول تغیــر فــي قــیم ضــائعات الفقــد بــالتبخر بتغیــر شــهور الســنة) 2الجــدول(كمــا یبــین 

والســبب الــرئیس فــي . الشــتاءزیــادة نســب الفقــد بــالتبخر خــالل أشــهر الســنة الحــارة تمــوز وآب مقارنــة بأشــهر فصــل

إذ تعـد . ذلك ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة النسبیة خالل فصل الصـیف ممـا یزیـد مـن معـدالت التبخـر

  ).13(سرعة الریاح وارتفاع درجة الحرارة والضغط البخاري العوامل األكثر تأثیرا في نسبة المیاه المتبخرة 
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و 9.5بلغـــت نســـبة الفواقـــد إذفـــي منطقـــة فهیـــدة مقارنـــة بمنطقـــة راوة وتبـــین النتـــائج زیـــادة فواقـــد التبخـــر

% 12.81و 9.27بــالرش المحــوري والثابــت علــى التــوالي فــي منطقــة فهیــدة، مقارنــة بـــ لنظــامي الــري% 13.29

  .اختالف الظروف الجویة بین المنطقتینإلىویعزى ذلك . لمنطقة راوة

تبـین النتـائج تفـوق إذ. لمستحصـل علیهـا خـالل مـدة التجربـةنتـائج حسـاب كفـاءة الـري ا) 3الجدول(یبین 

لمنطقتــي 90.5و 91.73بلغــت القیمــة إذ. نظـام الــري بــالرش المحـوري فــي قــیم كفــاءة الـري لكــال مــوقعي الدراسـة

بالنســبة لنظــام الــري 86.71و 87.19راوة وفهیــدة علــى التــوالي بالنســبة لنظــام الــري بــالرش المحــوري، مقارنــة بـــ 

ســبب ارتفــاع قیمــة كفــاءة الــري فــي نظــام الــري بــالرش المحــوري هــو انخفــاض إن. ش الثابــت لــنفس المنطقتــینبــالر 

حیــث ). 2الجــدول(قیمــة نســب فواقــد التبخــر لهــذا النظــام مقارنــة بنظــام الــري بــالرش الثابــت وكمــا مبــین فــي نتــائج 

  ).4(یرتبط حساب كفاءة الري في نظم الري بالرش بحساب ضائعات التبخر 

  

  یبین نتائج حساب كفاءة الري المستحصل علیها خالل فترة الدراسة) 3(جدول 

الري بالرش الثابتالري بالرش المحوري
  الشهر

الموقع األولالموقع الثانيالمعدلالموقع األولالموقع الثانيالمعدل

  2ك   91.25  90.50  90.875  95.25  94.75  95.000

  شباط  92.00  90.75  91.375  93.50  93.25  93.375

  آذار  91.75  90.50  91.125  92.50  92.25  92.375

  نیسان  90.25  89.75  90.000  91.50  91.75  91.625

  أیار  89.25  88.50  88.875  89.50  89.50  89.500

  حزیران  84.75  85.25  85.000  88.50  88.25  88.375

  تموز  82.25  81.75  82.000  88.00  87.25  87.625

  آب  81.25  81.25  81.250  86.25  86.50  86.375

  أیلول  83.25  82.50  82.875  89.25  88.75  89.000

  1ت   83.75  83.75  83.750  89.50  89.25  89.375

  2ت   85.50  85.75  85.625  91.25  91.00  91.125

  1ك   90.50  90.25  90.375  93.75  93.50  93.625

  المعدل90.6190.5091.7386.9586.7187.19

  

یالحظ حصول تغیر فـي كفـاءة الـري بتغیـر أشـهر السـنة، إذ تـزداد قیمـة كفـاءة ) 2،1اولالجد(وكما في 

كما یالحظ .  اإلرواء في أشهر فصل الشتاء وتنخفض خالل أشهر فصل الصیف ولنفس األسباب المذكورة سابقا

. مقارنـة بمنطقـة فهیـدةتفوق قیمة كفاءة الري في منطقة راوة ولكال نظامي الري قید الدراسة ) 3الجدول(في نتائج 

بالنســـبة لنظـــامي الـــري بـــالرش المحـــوري والثابـــت علـــى التـــوالي فـــي 87.19و 91.73إذ بلغـــت قیمـــة كفـــاءة الـــري 

وهـذا یتوافـق مـع النتـائج المعروضـة فـي . لـنفس النظـامین فـي منطقـة فهیـدة86.71و 90.5منطقة راوة، مقارنة بـ 

  .)2جدول(

حیـث تبـین . المستحصـل علیهـا خـالل مـدة الدراسـةاإلجمالیـةالـري نتـائج حسـاب كفـاءة) 4الجدول(یبین 

بـالرش الثابــت ولكــال مقارنــة بنظـام الــرياإلجمالیــةقیمـة كفــاءة الـري بـالرش المحــوري فــيالنتـائج تفــوق نظـام الــري

فـي بالنسـبة لنظـام الـري بـالرش المحـوري82.04و 83.70اإلجمالیـةبلغـت قیمـة كفـاءة الـري إذ. موقعي الدراسـة
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وهــذه . لنظــام الـري بـالرش الثابــت لـنفس المنطقتـین69.65و 70.69منطقتـي راوة وفهیـدة علـى التــوالي، مقارنـة بــ 

وكفـاءة اإلرواءهـي محصـلة لقیمتـي تناسـق اإلجمالیةلكون كفاءة الري ) 3و1الجدولین (الزیادة متوافقة مع نتائج 

  ).12(الري 

  

  اإلجمالیة المستحصل علیها خالل فترة الدراسةیبین نتائج حساب كفاءة الري) 4(جدول 

الري بالرش الثابتالري بالرش المحوري
  الشهر

الموقع األولالموقع الثانيالمعدلالموقع األولالموقع الثانيالمعدل

  2ك   78.47  75.11  76.79  90.48  89.06  89.77

  شباط  78.20  78.45  78.32  86.95  86.72  86.83

  آذار  74.31  74.21  74.26  83.25  85.79  84.52

  نیسان  73.10  70.90  72.00  84.18  83.49  83.83

  أیار  68.72  67.26  67.99  84.13  82.34  83.23

  حزیران  68.64  68.20  68.42  81.42  79.42  80.42

  تموز  61.68  62.94  62.31  78.32  75.90  77.11

  آب  62.56  61.75  62.15  75.90  75.25  75.57

  أیلول  65.76  66.82  64.29  75.86  76.32  76.09

  1ت   70.35  69.51  69.93  79.65  79.43  79.54

  2ت   70.96  68.60  69.78  83.03  83.72  83.37

  1ك   76.02  74.00  75.01  89.06  86.95  88.00

  المعدل82.8782.0483.7070.1769.6570.69

  

ة بأشــهر الصــیف وهــذه النتیجــة كمــا یالحــظ ارتفــاع قیمــة كفــاءة الــري اإلجمالیــة فــي أشــهر الشــتاء مقارنــ

وكذلك یالحظ تفوق نظامي الري بالرش المحوري ). 3و2و1جداول (تتوافق مع النتائج المستحصل علیها في 

بالنسبة لنظـامي 70.69و 83.70إذ بلغت . والثابت الموجودین في منطقة راوة بالنسبة لقیم كفاءة الري اإلجمالیة

لنفس النظامین في منطقة فهیـدة، إن هـذه 69.65و 82.04لى التوالي، مقارنة بـ الري بالرش المحوري والثابت ع

  ).3و2و1جداول (القیم تتوافق مع النتائج المستحصل علیها في 

. بـین نسـبة المیــاه المفقـودة بـالتبخر والبعــد عـن مركـز الجهــازوجــود عالقـة خطیـة ســالبة) 1الشـكل(یبـین 

قلیلـة ولكـن یجـدر االهتمـام بهـا خاصـة عنـد اسـتخدام میـاه عالیـة ) 0.0027-(بالرغم من كون قیمة میـل المنحنـى

مستویات تؤثر إلىتزید ضائعات التبخر من تركیز المحلول الملحي للمیاه مما قد یوصلها إذ. الريإثناءالملوحة 

كلما ) لمیاه الريزیادة االیصالیة المائیة(یالحظ زیادة فواقد التبخر حیث. على النبات وخاصة في فصل الصیف

یقل حجم القطرات كلما اقتربنا من مركز الجهـاز إذطبیعة عمل الجهاز إلىویعود ذلك . اقتربنا من مركز الجهاز

بسبب تغیر حجم المباثق كون المباثق القریبة من مركز الجهاز مسؤولة عن ري مساحة اقـل مـن الحقـل، وبالتـالي 

بالعوامل تأثراأكثرذه القطرات كلما اقتربنا من مركز الجهاز، مما یجعلها تزداد قیمة المساحة السطحیة النوعیة له

  ).1(زیادة ضائعات التبخرإلىالجویة وخاصة درجة الحرارة والریاح وهذا بدوره یؤدي 

  

  

y = -0.0027x + 9.7053

R2 = 0.9813
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  من منطقتي الدراسةأنواءمحطة ألقربیبین معدالت البیانات المناخیة ) 1(ملحق 

  التبخر ملم  عدد ساعات السطوع  ثا/سرعة الریاح م  ارةدرجة الحر   الشهر

7.55.65.851  1ك

9.43.56.976  شباط

15.85.59.1129  آذار

21.03.910.1191  نیسان

26.63.711.4279  أیار

30.65.713.5348  حزیران

33.34.914.4401  تموز

33.14.313.3364  آب

24.66.812.5264  أیلول

16.23.310.9163  1ت

12.63.98.591  2ت

8.24.97.152  1ك

  

  یبین مواصفات نظم الري المستخدمة) 2(ملحق 

  النظام الثابت  النظام المحوري

مصريالمنشأسعودي  المنشأ

0.90ارتفاع قصبة المرشة4  األذرععدد 

بار3الضغط  م45  طول الذراع
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