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  الخالصة

. 2002الجبـل فـي الموسـم الخریفـي / 36مقاطعـة / الصـقالویة –نفذت تجربة حقلیـة فـي محافظـة األنبـار 

تم معایرة سرعة الجهاز مع عمق الماء المتحقق من تلـك ) . Lindsay(لتقییم أداء منظومة الري بالرش المحوري نوع 

وقـد . رواء وكذلك بـین الضـغط التشـغیلي وتناسـق األرواء درست العالقة بین نسب سرعة الجهاز وتناسق األ. السرعة 

  % .89اعلى قیمة لتناسق األرواء بلغت 2-انج. باوند 30أعطى تشغیل المنظومة عند ضغط تشغیلي قدره 
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System (Lindsay type)
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Abstract
The experiment was conducted in Al-anbar governorate-Al-saqlawla during 

(Autuman season 2002), to evaluate Center pivot sprinkler irrigation system (Lindsay 
type).

The system speed was calibrated with water depth achieved from that speed. The 
relationship between speed percentage for system, and the irrigation uniformity, also the 
operation pressure and irrigation uniformity has been studied. The operation of the 
system under pressure nearly 30 psi gave high irrigation uniformity cofficient reached 
89%.

  المقدمة
یعـد اسـتخدام الـري بـالرش بــدیال عـن طـرق الـري التقلیدیـة فــي األرواء وأدارة المیـاه وسـیلة أساسـیة لترشـید المیــاه 

أن الواقـع یحـتم اتخـاذ إجـراءات عملیـة للترشـید ) . 1(ین كفـاءة أداء نظـم الـري الحقلیـة وتقلیـل الضـائعات المائیـة وتحسـ

ورفع قیمة الوحدة المائیة المستثمرة من خالل زیادة إنتاجیتهـا لتحقیـق تنمیـة زراعیـة متوازنـة مـع النمـو السـكاني والطلـب 

هي بـالرش المحـوري إمكانیـة عالیـة للـتحكم بالمیـاإذ تـوفر أنظمـة الـري بـالرش المختلفـة ومنهـا الـر . المتزاید على الغـذاء 

  .وتحقیق تجانس عال بما یزید من إنتاجیة المحصول وٕانتاجیة وحدة المیاه 

أن التوسع الكبیر الحاصل في اسـتخدام منظومـات الـري بـالرش فـي العـراق یتطلـب دراسـتها وتقیـیم أدائهـا تحـت 

المـوردة مـن شـركة ) Lindsay(ظومـة الـري بـالرش المحـوري نـوع لـذا تهـدف الدراسـة تقیـیم أداء من. ظروف االسـتثمار 

Hasco.  

  البحث مستل من رسالة ماجستیر للباحث الثالث
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  المواد وطرق البحث

ناحیــة الصــقالویة إلــى –فــي حقــل یقــع فــي محافظــة األنبــار 2002أجریــت تجربــة حقلیــة فــي موســم الخریــف 

  .الجبل / 36عة مقاط/ موقع شركة المجد –الغرب من مدینة بغداد 

ذو سـتة اذرع , ) Hascoالمـورد مـن شـركة ( Linsayاستخدم في التجربـة جهـاز للـري بـالرش المحـوري نـوع 

  ) .1جدول ( دونما 135یغطي مساحة قدرها , مترا 328بطول 

  

  )Linsay(تفاصیل المساحة وأطوال األذرع لجهاز الري بالرش المحوري نوع ) 1( جدول 

  رقم الذراع  )متر ( طول الذراع   )دونم ( یغطیها الذراع المساحة التي 

3.770 54.80 1
11.230 54.65 2
18.800 54.65 3
26.170 54.60 4
33.840 54.65 5
41.270 54.65 6

135.000 328.00   المجموع

  

نیة أسطوانیة علبة معد54و ذلك بوضع , تمت معایرة سرعة الجهاز مع عمق الماء المتحقق من تلك السرعة 

. أمتـار بـین علبـة وأخــرى 6متـرا وبمسـافة 328سـم علـى طـول ذراع المنظومــة البـالغ 14سـم وعمـق 7الشـكل بقطـر 

بـدءا مـن وضـع . حددت نسبة سرعة حركة ذراع المنظومة بواسطة مؤشر المؤقـت الزمنـي الموجـود فـي لوحـة السـیطرة 

تم تحویـل حجـوم المیـاه . 2-انج. باوند 30تشغیلي قدره وعند ضغط % 100ولغایة % 5مؤشر المؤقت الزمني على 

تـم حسـاب معـدل عمـق المـاء . المتجمعة في كل وعاء إلى أعماق من خـالل قسـمتها علـى المسـاحة السـطحیة للوعــاء 

  ) .2جدول ( المتحقق عند نسبة كل سرعة من سرع الجهاز 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

لجهاز الري بالرش 2-انج. باوند 30سرعة مختلفة وضغط تشغیلي أعماق الماء المتحققة عند نسب) 2( جدول 

  )Linsay(المحوري 
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  الزمن الالزم ألكمال دورة

  )ساعة ( كاملة 

  سرعة البرج األخیر 

  )1- ساعة. م ( 

  نسبة المؤقت الزمني 

( % )  

  كمیة الماء المضافة

  )ملم ( 

17.16 120.0 100 7.50
19.00 108.0 90 9.30

21.45 96.0 80 10.40

24.52 84.0 70 11.60
26.41 78.0 65 12.35
28.61 72.0 60 13.10
31.21 66.0 55 14.00
34.33 60.0 50 15.00
38.14 54.0 45 16.25
44.58 46.0 40 17.75
51.24 40.0 35 19.60
60.32 34.0 30 22.00
71.52 28.0 25 25.25
58.83 24.0 20 30.00

114.40 18.0 15 37.00
143.00 14.4 12 43.70
171.60 12.0 10 50.00
214.60 9.6 8 59.25
343.30 6.0 5 84.25

وحسب . تم قیاس تناسق األرواء اعتمادا على معدالت أعماق الماء المتحققة عند نسب سرعة مختلفة للجهاز 

  -:وحسب المعادلة التالیة ) Christiansen)2طریقة 

CU = (1-
∑ / S /

)* 100
Mn

  :إذ أن 

Cu = نسبة مئویة , معامل التناسق.  

S =  ملم , عمق الماء المضاف انحراف المشاهدات المفردة عن متوسط.  

M = ملم , معدل قیم جمیع المشاهدات.  

N = عدد المشاهدات.  

, 30, 25, 20( تــم اختیــار الضــغط التشــغیلي المناســب للمنظومــة مــن خــالل اختیــار عــدة ضــغوط تشــغیلیة 

  .اعتمادا على قیم تناسق األرواء المتحققة لكل ضغط تشغیلي , 2-انج. باوند ) 35, 33

  

  لنتائج والمناقشةا

بشكل عـام یتبـین وجـود عالقـة عكسـیة بـین سـرعة الجهـاز وعمـق المـاء المضـاف إلـى سـطح التربـة والموضـحة 

وهذا یمثـل % . 100ملم عند وضع مؤشر الزمني للجهاز على 7.5إذ كان عمق الماء المضاف ) . 1( في الشكل 

ملـم عنـد خفـض نسـبة سـرعة الجهـاز إلـى 25.25و 15.0اقل عمق للماء المضاف ویزداد عمق الماء المضاف إلـى 

  .وفي هذه الحالة فان عمق الماء المتحقق یرتبط بزمن التشغیل . على التوالي % 25و % 50

فعنـد , أن السبب في انخفاض أعماق الماء المتحقق بزیادة نسبة سـرعة الجهـاز یعـود إلـى انخفـاض زمـن الـري 

أقصـى ( فهـذا یعنـي أن البـرج األخیـر یتحـرك وبـدون توقــف , % 100بة وضع مؤشر المؤقت الزمني للجهاز علـى نسـ

زمــن ( ســاعة 17.16دونمــا بــزمن قــدره 135ویكمــل ري المســاحة البالغــة 1-ســاعة. م 120وبمعــدل ) ســرعة للجهــاز 
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ثانیــة 30و فــان البــرج األخیــر یتحــرك % 50أمــا عنــد وضــع مؤشــر المؤقــت الزمنــي للجهــاز علــى نســبة ) دورة كاملــة 

. م 60سـاعة وتكـون سـرعة البـرج األخیـر 34.33ثانیة فـي كـل دقیقـة ویكـون زمـن الـدورة فـي هـذه الحالـة 30ویتوقف 

  .ویزداد بذلك عمق الماء المتحقق 1-ساعة

أن قـــیم تناســـق . الــذي یبـــین العالقـــة بــین نســـبة ســرعة الجهـــاز وتناســق األرواء ) 2( یتضــح مـــن الشــكل رقـــم 

لقـد انحصـرت قـیم . سب سرعة حركة الجهاز وكانت العالقـة بینهمـا خطیـة مـن الدرجـة األولـى األرواء لم تتأثر بتغیر ن

وهـذا التغیـر الطفیـف % . 100إلـى 20عنـد تغیـر نسـب سـرعة حركـة الجهـاز مـن % 89و 88.7تناسق األرواء بین 

ؤثر على حركة الماء أن تغیر نسب السرعة لم ت. یعود إلى ظروف القیاس ولیس إلى تغیر نسب سرعة حركة الجهاز 

داخل أنبوب الرش للجهاز ولم یحصل أي تغیر في شكل أو حجم قطرات المیاه وبالتالي لم یتأثر تناسق األرواء بتغیر 

العالقة بین الضغط التشغیلي وتناسـق األرواء فیتضـح مـن الشـكل ) 3( یبین الشكل ) . 3(نسب سرعة حركة الجهاز 

عنــد ضــغط % 73فقــد بلــغ تناســق األرواء , دة الضــغط التشــغیلي فــي المراحــل األولــى أن قــیم تناســق األرواء تــزداد بزیــا

أن % . 89اصـبح تناسـق األرواء 2-أنـج. باونــد 30وبزیـادة الضـغط التشـغیلي إلـى , 2-انـج. باوند 20تشغیلي قدره 

الفرق بین اعلـى وأوطـأ الضغوط المنخفضة تؤدي إلى عدم تجانس توزیع الضغط داخل أنبوب توزیع الماء فترفع قیمة

ویؤدي هذا إلى عدم تساوي الضغط بین المرشات المثبتة على طـول ذراع الجهـاز وبالتـالي تختلـف , نقطة في الجهاز 

فضال عن ذلك فان حجوم القطرات تكون كبیـرة عنـد الضـغوط الواطئـة ) . 5, 4( كمیة المیاه الخارجة من المرشات 

ي إلى صغر أقطار دوائر الـرش وعـدم التـداخل فیمـا بینهمـا مـؤثرة بـذلك علـى تناسـق فتسقط قریبة من المرشات بما تؤد

وبزیادة ضغط التشغیل یقل الفرق بین اعلى وأوطأ ضغط داخل أنبوب توزیع الماء ویقل حجم , توزیع المیاه في الحقل 

) . 6( د تناســـق األرواء القطــرات فتســـقط بعیـــدة عـــن المرشـــات تكبـــر عنـــدها دوائــر الـــرش وتتـــداخل فیمـــا بینهمـــا ویـــزدا

  ) .1(ویمكن رفع قیمة تناسق األرواء بزیادة الضغط التشغیلي على حساب نسبة المیاه المفقودة أثناء الرش 

. باونــد 30أیضــا أن تناســق األرواء انخفــض مجــددا بزیــادة الضــغط التشــغیلي عــن ) 3( یالحــظ مــن الشــكل 

أن زیادة الضغط التشغیلي تؤدي إلى تقلیـل حجـم قطـرات . 2-نجا. باوند 35عند ضغط تشغیلي % 81لیصبح 2-انج

. الرش بشكل كبیر مما یجعلها ذات مساحة سطحیة كبیرة فتبقى معلقة في الهواء مدة أطول وتسقط بعیدا عن المرشة 

خاصـة فـي كما أن زیادة المساحة السـطحیة للقطـرات تـؤدي إلـى زیـادة كمیـة المیـاه المتبخـرة وزیـادة  الضـائعات المائیـة

مما یـؤدي إلـى عـدم تجـانس توزیـع المیـاه علـى طـول . المنطقة القریبة من المركز لكون مرشاتها ذات تصاریف واطئة 

  ) .7( و ) 6( أنبوب الماء في الجهاز وانخفاض قیمة تناسق األرواء 
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