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  تأثیر تصریف المنقط والضغط التشغیلي في بعض معاییر التقویم لنظام الري بالتنقیط

  

  شكر محمود المحمدي     احمد مدلول الكبیسي

  جامعة االنبار/كلیة الزراعة 

  

  الخالصة

محافظة االنبار بهدف دراسة تأثیر كل من الضغط –نفذت تجربة حقلیة في ناحیة الصقالویة 

ومعامل التجانس وتناسق االنبعاث لنظام الري نسبة التغایر في التصریفالمنقط في كل من التشغیلي وتصریف 

  .بالتنقیط

في حین تم . ¹ˉساعة .لتر8و 4ذوات تصریف تصمیمي Turboتم اختیار منقطات من نوع 

لتصریف تم قیاس ا.كیلو باسكال50و 40و 30بالتنقیط بثالث ضغوط تشغیلیة هي تشغیل منظومة الري 

الفعلي للمنقطات وحساب كل من معدل التصریف ونسبة التغایر في التصریف ومعامل التجانس وتناسق 

  .االنبعاث

كیلو باسكال اعطى اقرب قیم فعلیة للتصریف من القیم ٥٠تائج الدراسة ان الضغط التشغیلي نأظهرت

  .لتر٨و ٤ت التصریف التصمیمي للمنقطات ذوا¹ˉساعة .لتر٨٨,٧و ٩٤,٣بلغت نحو إذ, التصمیمیة 

ونسبة , وتناسق االنبعاث , كما تم الحصول على افضل قیم لمعامل تجانس التوزیع . حسب الترتیب, ¹ˉساعة 

م المنقطات ذوات عند استخدا% ٦٤,٩و ٦٩,٩٥و ٧٧,٩٦بلغت نحو , ر في تصریف المنقطات التغای

في حین كانت القیم . حسب الترتیب, كیلو باسكال ٥٠غیلي وضغط تش¹ˉساعة .لتر٩٤,٣التصریف الفعلي 

¹ˉساعة .لتر٨٨,٧ي للمنقطات ذوات التصریف الفعلي المرادفة للمعاییر السالفة الذكر ولنفس الضغط التشغیل

  .حسب الترتیب, % ٥٨,٩و ٨١,٥٥و ٢١,٩٦نحو 

  

Effect of Emitters' Discharge and Operation Pressure on some 
Evaluation Parameters of Drip Irrigation System

A. M. Al-Kubaisi         Sh. M. Al-Mehmdy
*College of Agr. / AL - Anbar Univ.

Abstract
A field experiment  was achieved at Al-Saqlawia Discreet / Al-anbar Province

to study the effect of operation pressure and emitters' discharge on each of           
discharge variations, uniformity coefficient, and emission uniformity.

Turbo type of emitters was chosen with two designed discharges , namely; 4 
and 8 L.hr ˉ ¹. While the irrigation system was operated with three operation pressures 
, namely; 30, 40 and 50 Kpa. Actual discharge of emitters was measured, which 
discharge rates, discharge variation, uniformity coefficient and emission uniformity 
were calculated.

The results showed that 50 Kpa operation pressure gave a nearest values for 
design discharge of emitters reached to 3.94 and 7.88L.hr ˉ ¹. Also, uniformity 
coefficient, emission uniformity and discharge variation values were the best values 
96.77, 95.69, 9.64% and 96.21, 95.81, 9.58% which used, respectively.                                                 
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  المقدمة

مناخیة تتمثل في وقوع العراق ضمن ألسباب, یعاني العراق من نقص كبیر في موارده المائیة العذبة 

وأسباب. من انخفاض في كمیة الهطول وارتفاع معدالت التبخرجفافًا في العالم وما یترتب علیه األكثرالحزام 

هذه الموارد بأهمیةالكبیر للموارد المائیة العذبة نتیجة قلة الوعي وضعف المعرفة اإلسرافبشریة تتمثل في 

یضاف %. ٧٠وسیادة طرائق الري السطحي في الزراعة ذوات الضائعات المائیة الكبیرة التي قد تزید احیانًا عن 

مصدره , ویسبب نقصًا حادًا في الموارد المائیة العذبة األفقتلوح في مظاهرهدى بدت مالى ذلك تهدید بعید ال

غازات "او " البیت الزجاجي"الناجم عن تراكم الغازات او ما یعرف بظاهرة األرضیةارتفاع درجة حرارة الكرة 

.)١" (الصوبة

حدیثة كالري بالتنقیط والري بالرش لخفض الضائعات الوصف السالف ذكره استخدام طرائق ريیتطلب

یؤثر كل من تصریف المنقط والضغط التشغیلي لنظام الري بالتنقیط بشكل منفرد او متداخل . ورفع كفاءات الري

یشیر معامل التجانس الى درجة . على معاییر التقویم للنظام والتي تشمل على تجانس التوزیع وتناسق االنبعاث

) ٢(تظام تصریف المنقطات ومقدار التغایر في كمیة المیاه المضافة بواسطة المنقطات وقد وضع تناسق وان

  :لحسابهاآلتیةالمعادلة 

  

)*100…………………………….…………………………………(1) UC = (1 -  

  -:اذ تمثل    

UC  : - معامل التجانس)%.(  

  ).¹ˉساعة.لتر(معدل التصریفمجموع االنحرافات المطلقة عن - :

M   : - ¹ˉساعة.لتر(متوسط تصریف المنقطات.(  

  .عدد المنقطات - :   

ان العوامل الرئیسة المؤثرة في تجانس توزیع الماء من المنقطات هي خصائص المنقط واالختالف ) ٣(بین    

زیادة في معامل التجانس وانخفاض في نسبة حصول) ٤(وبین . في الضغط التشغیلي وعدد المنقطات لكل نبات

كمعیار ) EU(تناسق االنبعاث ) ٥(وعرف . تغایر تصریف المنقطات مع زیادة الضغط التشغیلي للمنظومة

الى معدل ) (لتصریف المنقطاتاألقلالنسبة  بین معدل الربع بأنهردیف لتجانس التوزیع للمنقطات 

  -:وكما في المعادلة االتیة) (ت التصریف العام للمنقطا

EU= * 100 ………………………………………………….(2)

ویمكن . الى ان تصریف المنقطات یزداد بزیادة الضغط التشغیلي ویقل بزیادة طول االنبوب الفرعي) ٦(وبین     

  : وكاآلتي) ٧(ة التي ذكرها حساب مقدار التغایر في التصریف على طول الخط الفرعي وفقًا للمعادل

=  

  -:إذ إن     

  ).¹ˉساعة.لتر(نسبة تغایر تصاریف المنقطات - :     

  ).¹ˉساعة.لتر(أعلى تصریف للمنقطات - :    

  ).¹ˉساعة.لتر(اقل تصریف للمنقطات  - :      



  ISSN: 1992-7479                                               2011، )2(العدد 9: وم الزراعیة، المجلدمجلة االنبار للعل

281

ومقبولة عندما , او اقل % ١٠مة التغایر في التصریف الى مفضلة عندما تساوي قی) ٨(وقد صنف 

  %.٢٠وغیر مقبولة اذا تجاوزت % ٢٠و ١٠تتراوح القیمة بین 

یتطلب دراسة عوامل التصمیم , ان التوسع الكبیر الحاصل في استخدام انظمة الري بالتنقیط في العراق 

لنظام الري بالتنقیط بهدف اختیار التولیفة المثلى من هذین العاملین المناسبة لتصریف المنقط والضغط التشغیلي

.والتي تحقق االداء االمثل للنظام

  

  المواد وطرائق العمل

–كیلو متر شمال شرق مدینة الرمادي ٥٤نفذت تجربة حقلیة في منطقة الصقالویة التي تبعد نحو 

 Typic Torrifluventsمجموعة العظمى على انها مركز محافظة االنبار في تربة صنفت الى مستوى تحت ال

لتقییم أداء منظومة ٢٠١٠خالل الموسم الربیعي لعام ) USDA)9االمریكي الحدیث التصنیفحسب نظام 

اذ تم ). p(والضغط التشغیلي للنظام ) q(شملت التجربة على عاملین هما؛ تصریف المنقط . الري بالتنقیط

). (¹ˉساعة . لتر٨والثاني ) (¹ساعة . لتر٤یمیین مختلفین؛ االول صریفین تصمار منقطات بتاختی

كیلو ٥٠و) (كیلو باسكال ٤٠و ) (كیلو باسكال ٣٠م اختبار ثالث ضغوط تشغیلیة هي؛ في حین ت

وبثالث ) .R.C.B.D(بتجربة عاملیة وفق تصمیم القطاعات كاملة التعشیة نفذت المعامالت). (باسكال 

وزعت الى , متر )٢,١*٢٠(نها مسطبة ابعاد كل م١٨بعد حراثة ارض التجربة وتقسیمها الى . مكررات

تم توزیع . متر بین قطاع وآخر٥,٢مساطب مع ترك منطقة حارسة بعرض )٨(ثالث قطاعات یضم كل منها 

متر لكل منها في كل قطاع بعد تصنیفها الى مجموعتین كل منها یضم ٢٠طوط فرعیة عشوائیًا بطول مانیة خث

وتحمل , ¹ˉساعة . لتر٤ل منقطات ذوات تصریف تصمیمي اربعة خطوط فرعیة؛ المجموعة االولى تحم

متر بین منقط ١وبفواصل ثابتة مقدارها ¹ˉساعة . لتر٨ثانیة منقطات ذوات تصریف تصمیمي المجموعة ال

اما الضغوط التشغیلیة الثالث فقد تم الحصول علیها من خالل التحكم بسرعة دوران محرك طاقم الضخ . وآخر

)rpm (في بدایة ارتباط الخط الرئیس بالخطوط الفرعیة ویوضح الشكلوقراءة الضغط على مقیاس الضغط)١(

  . المخطط الحقلي للتجربة

عیها في الربع االول والثاني والثالث واألخیر من كل خط فرعي وعند تم قیاس تصریف المنقطات بنو 

  - :وكاآلتي) ١٠(اب التصریف وفقًا للمعادلة التي ذكرها وتم حس. كل ضغط على انفراد بالطریقة الحجمیة

……………………………….………………………………………..……(4)q=   

  _:إذ

q: _ ¹ˉساعة.لتر(تصریف المنقط.(  

t: _ساعـة(تشغیلزمن ال.(  

  ).لتر(حجم الماء المستلم في العلبة _ :

كما تم حساب كل من معامل التجانس وتناسق االنبعاث ونسبة التغایر في تصریف المنقطات وفقًا 

  .على الترتیب, الواردة في المقدمة ) 3(و ) 2(و ) 1(للمعادالت 

  

  

  

  النتائج والمناقشة
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اذ بلغت معدالت . ریف كال نوعي المنقطات بزیادة الضغط التشغیليزیادة تص) ١(یبین الجدول 

¹ˉساعة . لتر٤للمنقط ذات التصریف التصمیمي ¹ˉساعة . لتر٩٤,٣و ٠١,٣و ٠١,٢التصریف نحو 

في حین بلغت معدالت التصریف نحو . على الترتیب, كیلو باسكال ٥٠و ٤٠و ٣٠عند الضغوط التشغیلیة 

عند نفس الضغوط ¹ˉساعة . لتر٨للمنقط ذات التصریف التصمیمي ¹ˉساعة . لتر٨٨,٧و ٢٤,٦و ٠١,٤

معنویة الزیادة في التصریف ) ١جدول ) (.L.S.D(قیم اقل فرق معنوي أثبتتوقد . على الترتیب, السالفة الذكر 

النبوب داخل االماء ان زیادة الضغط التشغیلي تعمل على زیادة سرعة . عند جمیع الضغوط التشغیلیة المدروسة

وهذه . وهذا ما یؤدي الى زیادة التصریف, مع ثبات مساحة المقطع العرضي لالنبوب االحتكاكنتیجة تقلیل

الذي أشار الى ان تصریف المنقطات في الخطوط الفرعیة یزداد بزیادة ) ٦(النتیجة تتفق مع ما توصل الیه 

  .عيالضغط التشغیلي ویقل بزیادة طول األنبوب الفر 

  

  معدل التصریف ونسبة التغایر في التصریف لكال نوعي المنقطات تحت ضغوط تشغیلیة مختلفة.1جدول 

  نسبة التغایر في التصریف  معدل التصریف الفعلي  

التصریف 

التصمیمي للمنقط 

  )¹ساعة.لتر(

  %  )¹ساعة.لتر(

  )كیلو باسكال(الضغوط التشغیلیة 

٤٠٥٠  ٣٠٤٠٥٠٣٠

٢٢,١٨٦٩,١٣٦٤,٩  ٠٦,٣٩٤,٣  ٠١,٢  ٤

٥٨,٩  ٨٠١,٤٢٤,٦٨٨,٧٠٤,١٧١٧,١٣

L.S.D. (d4)١٦١٦,٠٤٤٨,٢

L.S.D. (d8)٦٠٣٧,٠٥٣٤,١

  

یبین انخفاض ) ١(فان جدول , اما نسبة التغایر في تصریف المنقطات وعالقتها بالضغط التشغیلي 

اذ بلغت نسبة التغایر في التصریف نحو . شغیلينسبة التغایر في تصریف كال نوعي المنقطات بزیادة الضغط الت

٤٠و ٣٠عند الضغوط ¹ˉساعة . لتر٤للمنقطات ذوات التصریف التصمیمي % ٦٤,٩و ٦٩,١٣و ٢٢,١٨

و ١٧,١٣و ٠٤,١٧في حین بلغت نسبة التغایر في التصریف نحو . على الترتیب, كیلو باسكال ٥٠و 

على , عند نفس الضغوط السالفة الذكر ¹ˉساعة . لتر٨للمنقطات ذوات التصریف التصمیمي % ٥٨,٩

الى وجود فروقات معنویة في نسب تغایر ) ١جدول ) (.L.S.D(وقد أشارت قیم اقل فرق معنوي .الترتیب

تعمل زیادة الضغط التشغیلي على الحد من تأثیر . تصریف كال نوعي المنقطات مع اختالف الضغط التشغیلي

مما یقلل من فرصة , مع جدران االنبوب ومع بعضها البعض نتیجة زیادة سرعة الجریان احتكاك جزیئات السائل

. حصول التغایر في تصریف المنقطات ذات النوع الواحد حتى وان اختلفت تلك المنقطات تصنیعیًا بنسبة مقبولة

للمنقطات % ٥٨,٩و ٦٤,٩تشیر نسبتي التغایر . على نفس النتیجة اال انه لم یعِط تفسیرًا لها٤وقد حصل 

ان كال , كیلو باسكال ٥٠على الترتیب وعند ضغط , ¹ˉساعة . لتر٨و ٤ذوات التصریف التصمیمي    

  ). ٨(نوعي المنقطات یقع ضمن مستوى المفضلة حسب تصنیف 
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  .المخطط الحقلي للتجربة.1شكل 
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اذ بلغت قیم . ناسق االنبعاث لكال نوعي المنقطات بزیادة الضغط التشغیليزیادة قیم ت) ٢(یبین الجدول 

عند ¹ˉساعة . لتر٤للمنقطات ذوات التصریف التصمیمي % ٦٩,٩٥و ٧٧,٩٤و ٥٤,٩٢التناسق نحو 

٧٧,٩٢بینما بلغت قیم تناسق االنبعاث نحو . على الترتیب, كیلو باسكال ٥٠و ٤٠و ٣٠الضغوط التشغیلیة 

یة عند نفس الضغوط التشغیل¹ˉساعة . لتر٨للمنقطات ذوات التصریف التصمیمي % ٨١,٩٥و ٢٧,٩٣و 

  .على الترتیب, السالفة الذكر 

  

  تناسق االنبعاث ومعامل التجانس لكال نوعي المنقطات تحت ضغوط تشغیلیة مختلفة. 1جدول 

التصریف التصمیمي 

  للمنقط

  )¹ساعة.لتر(

  تجانسمعامل ال  تناسق االنبعاث

(%)  

  )كیلو باســكال(الضـــغــوط التـــشـغیــلیــة 

٣٠٤٠٥٠٣٠٤٠٥٠

٧٧,٩٦  ٤٥٤,٩٢٧٧,٩٤٦٩,٩٥٤٥,٩٤٧٩,٩٤

٨٧٧,٩٢٢٧,٩٣٨١,٩٥٢٩,٩٤٠٦,٩٥٢١,٩٦

L.S.D. (d4)(N.S)٨٢٨,١  ٠٧٨,٤

L.S.D. (d8)(N.S)٥٧٨,٤٩٧٧,٢

  

عدم وجود فروقات معنویة  بین قیم  تناسق ) ٢الجدول ().L.S.D(وقد أوضحت قیم اقل فرق معنوي 

ان  زیادة  الضغط  التشغیلي في  . نوعي المنقطات وتحت جمیع الضغوط التشغیلیة المدروسةاالنبعاث لكال

وكلما كانت قیم تناسق االنبعاث , یؤدي الى انتظام خروج الماء من المنقطات في الحقل نظام الري بالتنقیط 

  .تظم وقریبًا من الحالة المثالیةن توزیع الماء في الحقل منكا, عالیة 

ن ازدیاد قیم معامل التجانس یبی) ٢(اما بالنسبة لمعامل التجانس وعالقته بالضغط التشغیلي فان جدول 

٣٠عند الضغوط ¹ˉساعة . لتر٤للمنقطات ذوات التصریف التصمیمي % ٧٧,٩٤و ٧٩,٩٤و ٤٥,٩٤نحو 

% ٢١,٩٦و ٠٦,٩٥و ٢٩,٩٤كما بلغت قیم التجانس نحو . رتیبعلى الت, سكال كیلو با٥٠و ٤٠و 

عند نفس الضغوط التشغیلیة السالفة الذكر وحسب ¹ˉساعة . لتر٨للمنقطات ذوات التصریف التصمیمي 

الى ان قیمة معامل التجانس المتحصل علیها ) ٢جدول ) (.L.S.D(قیم اقل فرق معنوي أشارتوقد . الترتیب

قد اختلفت معنویًا , كیلو باسكال ٥٠عند ضغط ¹ˉساعة . لتر٤المنقطات ذوات التصریف التصمیمي من

في حین اشارت قیم اقل فرق معنوي . كیلو باسكال٤٠و ٣٠لقیم المتحصل علیها عند الضغطین عن تلك ا

)L.S.D.) ( عامل التجانس المتحصل عدم وجود فروقات معنویة بتأثیر الضغوط التشغیلیة على قیم م) ٢جدول

تعزى زیادة معامل التجانس بزیادة ضغط ¹ˉساعة . لتر٨المنقطات ذوات التصریف التصمیمي علیها من 

, وتقلل نسبیًا من فواقد االحتكاك األنابیبالتشغیل اال ان الضغوط العالیة تزید من سرعة جریان الماء داخل 

حینما عزوا اختالف ) ٣(الیه أشارواوهذا یتفق مع ما . صریفویصبح هذا التأثیر اكثر وضوحًا كلما قل الت

) ٤(توزیع الماء الى االختالف في الضغط التشغیلي بسبب الفقد باالحتكاك؛ كما تؤكد النتائج التي حصل علیها 

  .حین اشار الى زیادة معامل التجانس مع زیادة الضغط التشغیلي
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  - :دراسة یمكن استنتاج اآلتيفي ضوء النتائج المتحصل علیها من هذه ال

تؤدي زیادة الضغط التشغیلي لنظام الري بالتنقیط الى زیادة تصریف المنقط وانخفاض نسبة التغایر في . ١

  .التي تروى في آن واحداألساستصریف المنقطات على امتداد الخط الفرعي الواحد ولعموم وحدات المنقطات 

للمنقطات ذوات لري بالتنقیط الى زیادة معنویة في قیم معامل التجانسزیادة الضغط التشغیلي لمنظومة اأدت. ٢

  .¹ˉساعة . لتر)٤(التصریف األوطئ 

  .ال یمكن االعتماد على المواصفات التصمیمیة لنظم الري بالتنقیط والمثبتة من قبل الشركة المصنعة. ٣

لري بالتنقیط قبل استخدامها في تقییم للمواصفات التصنیعیة لنظم اإجراءفي ضوء ذلك نوصي بضرورة 
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