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  ومة الري بالرش المحوري تحت ظروف صحراء الجزیرةظتقدیر فواقد التبخر لمن

  في العراق

  

  شكر محمود حسن المحمدي

  جامعة االنبار/كلیة الزراعة 

  

  الخالصة

ومــة الــري بــالرش المحــوري نــوع ظمنلتقــدیر فواقــد التبخــر ل2003–2002اجریــت دراســة حقلیــة خــالل 

Lindsay    لقــد تراوحــت . مــن قیــاس الفروقـات بــین اعمــاق المیــاه عنــد ســطح التربــة وتصــاریف مبــاثق المرشــات

  .% 38.00و 2.13معدالت فواقد التبخیر بین 

Estimation of evaporation losses for centr pivot sprinkler irrigation 
system under AL-Jazeera desert conditions in Iraq

SH. M. H. Al-Mahamedy
College of Agriculture / Al-Anbar University

Abstract
Field study was conducted during 2002-2003 to estimate evaporation losses 

for center pivot sprinkler irrigation system type Lindsay, From measuring differences 
between water depths at soil surface and discharges of sprinkler nozzles .evaporation 
losses ranged between 2.13 and 38.00%.

  

  المقدمة

المتاحـــةالمـــائي واالســـتفادة مـــن المـــوارد المائیـــة تـــزداد مـــن خـــالل خفـــض العجـــز الغـــذاءان نســـبة تـــامین

  .وتخفیض نسبة الهدر والضائعات المائیة بما فیها فوائد التبخر

یعد الري بالرش وسیلة أساسیة لترشید استخدام المیاه وتقلیل الضائعات المائیة وتحسـین كفـاءة أداء نظـم 

لذا فأن الفهم المناسب والدقیق للعوامل البیئیة والمناخیة ومنها درجة حرارة الهـواء والرطوبـة النسـبیة .ري الحقلیة ال

وسرعة الریـاح والتـي تـؤثر فعـال علـى فواقـد التبخـر مـن انظمـة الـري بـالرش تعـد عـامال اساسـیا فـي صـیانة وتطـور 

والنقـــل  (storage)ن المــاء یفقــد عـــادة مــن خــالل الخــزن ا) 2(اشــار ) . 1(تلــك االنظمــة لتقلیــل نســبة الفواقـــد 

(conveyance) وفي الحقل(field application), في الحقل هو الحاصلوفي الري بالرش فان الفقد بالماء

و ان الجزء االعظم من الفواقدقد یحصل باللحظة التي یترك فیهـا المـاء المبـاثق ,االكبر من مصادر الفقد الثالثة 

  .)4، 3(وصوله الى التربة و حتى

مـن خارجـةقدرت نسب فواقد التبخر من انظمة الري بـالرش علـى اسـاس االخـتالف بـین كمیـات المیـاه ال

% 2–0.5والكمیات المتجمعة من المیاه في اوعیة جمع الماء على سطح التربة مـن (nozzeles)مباثق الرش 

)5. (  
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اعتمــدتن المفقـودات تلـك او ,% 40-2التبخــر بـین وفـي دراسـات حقلیـة اخــرى تراوحـت نسـب فواقـد

بینمـا تراوحـت ضـائعات التبخـر . )6(على الرطوبة النسبیة و درجة حرارة الهـواء وحجـم القطـرات و سـرعة الریـاح 

ان .) 7(% 20.25-9.36االیصــالیة الكهربائیــة تحــت نظــام الــري بــالرش المحــوري بـــین تغــایر قــیممــن قیــاس

ة الســطحیة الكلیــة للقطــرات وبالتــالي احیل یــؤدي الــى تقلیــل حجــم القطــرات المائیــة وزیــادة المســزیــادة ضــغط التشــغ

ان زیادة سرعة الریـاح وارتفـاع المرشـات )9(بینما اوضح . ) 8(یؤدي الى زیادة فواقد التبخر بتأثیر سرعة الریاح 

ان زیـادة الضـغط التشـغیلي . عن سـطح االرض مـع ارتفـاع درجـات الحـرارة تـؤثر بشـكل كبیـر علـى قطـرات الـرش

حجــم قطــرات المیــاه فتســقط بعیــدة عــن المرشــات و تكبــر عنــدها دوائــر الــرش وتتــداخل مؤدیــة الــى رفــع قیمــة لیقلــ

ولصــعوبة تقــدیر هــذه , وألهمیــة تقــدیر فوائــد التبخــر فــي تقیــیم كفــاءة اداء منظومــات الــري بــالرش .تناســق االرواء 

بـین مبـاثق الـرش وسـطح التربـة التبخـرفأن هذه الدراسة تهدف الـى تقـدیر فواقـد, الفواقد تحت انظمة الري بالرش 

و تحسـین ظـروف تشـغیلها لخفـض الضـائعات ءتهـاكفاللمساعدة في تطویر وصیانة منظومات الري بالرش لزیـادة 

  .المائیة فیها 

  

  المواد و طرائق العمل

فــي حقــل یقــع فــي ) األول تشــرین –ز تمــو (2002اجریــت تجربــة حقلیــة خــالل العــروة الخریفیــة لعــام 

شـماال وخـط طـول 3234نـد خـط عـرض ع, موقع شركة المجد الزراعیـة .ناحیة الصقالویة –محافظة االنبار 

3543 لتقدیر فواقد التبخر تحت نظام الري بالرش المحوري بأستخدام جهـاز نـوع . ْ◌ شرقاLindsay , اعتمـادا

) 1(الجــدول یبــین,و تصــریف مبــاثق الــرش  (Uniformity of coefficient)علــى قیــاس معامــل التجــانس 

, 29, 25, 20قــدر معامــل التجــانس عنــد ضــغوط تشــغیلیة مختلفــة و هــي .بعــض تفاصــیل جهــاز الــري بــالرش 

20و بنسـب سـرعة 2-انـج.باونـد30د ضغط قدرهنوقد تم تشغیل منظومة الري بالرش ع2-انج.باوند 35, 30

% .89معامـل تجـانس بلغـت خالل فترة الدراسة نتیجة الحصول على اعلـى قیمـة 100%، 80، 60، 40، 

328سـم علــى طــول ذراع المنظومــة البــالغ 14ســم و عمــق 7علبــة معدنیــة اســطوانیة الشـكل بقطــر 54وضـعت 

یف تصـــار قیســـت.الزمنـــي الموجـــود فـــي لوحـــة الســـیطرة المؤقـــتبواســـطة مؤشـــر جـــرى تشـــغیل المنظومـــة  , متـــر 

مـــن خـــالل ) 3ســـم10381حجمهـــا (ســـم 25ســـم وعمقهـــا 23المبـــاثق باســـتخدام علبـــة اســـطوانیة الشـــكل قطرهـــا 

قســمة باالعمــاق ســبتح.اعــاله شــغیليمكــررات لــنفس الســرع والضــغط التةوبثالثــ,تحدیــد الــزمن الــالزم المتالئهــا

عنـد نسـبة كـل سـرعة مـن تحققـةق الممعـدالت االعمـاحسـبت بعـدها ,حجوم المیاه على المساحة السـطحیة للوعـاء

(روف ریح سـاكنه ظعصرا و في 6٫30–4٫30جرت جمیع القیاسات خالل النهار من الساعة . سرع الجهاز 

معــدل درجــات الحــرارة و التبخــریوضــح ) 2(وتحــت ظــروف مناخیــة متشــابهة الجــدول ) 1-ســاعة. كــم 8-11

  :) Christiansen )1942ستخدام معادلة تم احتساب معامل التجانس با. لمنطقة الدراسة 

) × 100  ………………………………………………..     (1)
∑ S

Cu = ( 1 -
Mn

  :وتمثل

Cu = نسبة مئویة, معامل التناسق  

S= ملم , ة عن متوسط عمق الماء المضاف دانحراف المشاهدات المفر.  

M = ملم , معدل قیم جمیع المشاهدات  

N =عدد المشاهدات  
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  :وعمق الماء بأعتماد الصیغ التالیةمرشاتمباثق التصاریفوتم تقدیر 

QT  =  V    ………………………………………………………………….(2)
Ad =  V     ………………………………………………………………….(3)

  :اذ تمثل 

Q =1-ثا.3سم(من المباثقتصریف الماء(  

T = ثا ( الزمن الالزم ألمتالء الوعاء(  

V =3سم(حجم الماء(  

A =2سم(المساحة السطحیة للوعاء(  

D = سم(عمق الماء(  

  .سرعة الجهاز وفواقد التبخیر ةبعد ذلك رسمت العالقة بین نسب

  

  Lindsayبعض تفاصیل جهاز الري بالرش المحوري نوع ) 1(جدول 

  6  عدد االذرع

  متر54.6  طول الذراع

  هكتار3  المساحة المرویة

  متر3.00  ارتفاع خط انابیب الرش 

  )1-ساعة.3م/ (22.25  المرشةتصریف

  )2-انج.باوند( 30  الضغط

  متر1.50  عن سطح التربة  (Nozzles)ارتفاع المرشة 

          

  لمنطقة الدراسةمعدل درجات الحرارة و التبخر) 2(جدول 

  الشهر
  )مْ (معدالت درجات الحرارة 

  )ملم(التبخر
  المعدل  عظمى  رىصغ

  416.0  33.25  41.4  25.1  تموز

  372.0  32.5  40.5  24.5  آب

  271.0  30.0  38.0  20.7  أیلول

  169.0  23.85  31.7  16.0  تشرین األول

    

  

  

  

  

  

  

  النتائج والمناقشة
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یالحــظ وجــود عالقــة عكســیة بــین إذ,ة بــین نســبة ســرعة الجهــاز و فواقــد التبخــر قــالعال) 1(یبــین الشــكل 

عند وضع مؤشر الموقت الزمنـي .)*3م1282.5% (38بلغت عندها فواقد التبخر , لسرعة وفواقد التبخر نسبة ا

یمثـل اكبــر فواقـد التبخـر بـین نهایـة مبـاثق الـرش وسـطح التربــة و هـذا , % 20لجهـاز الـري بـالرش المحـوري علـى 

)* 3م72.0و 584.0و720.5و 1156.6% ( 2.13و 17.30و 21.25و34.27وتنخفض الفواقد الى 

فـي هـذه الحالـة تـرتبط فواقـد التبخـر بـزمن . علـى التـوالي % 40,60,80,100عند زیادة نسبة السـرعة الـى 

  .یوضح الزمن الالزم ألكمال دورة كاملة وسرعة البرج االخیر ) 3(الجدول . التشغیل والظروف البیئیة 

فعنــد وضــع , ة الســرعة یعــود الــى انخفــاض زمــن الــري ان الســبب فــي انخفــاض فواقــد التبخــر بزیــادة نســب

یكمـل و1-سـاعة.م120فهـذا یعنـي ان البـرج االخیـر تحـرك بمعـدل, %100المؤقت الزمني للجهـاز علـى مؤشر 

ـــــــــــــــــــار 3ري المســـــــــــــــــــاحة البالغـــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــزمن قـــــــــــــــــــدره ) مســـــــــــــــــــاحة التجربـــــــــــــــــــة(هكت   دقیقـــــــــــــــــــة جـــــــــــــــــــدول 92ب

ان انخفـاض فواقـد . دقیقـة458فأن زمن الدورة , % 20الزمني للجهاز على المؤقتمؤشراما عند وضع ) . 3(

التبخر بزیادة نسبة سرعة الجهاز یعود باألساس الـى الظـروف المناخیـة و خاصـة درجـة الحـرارة و سـرعة الـریح و 

غیــر ان اجــراء هــذه التجربــة جــرى تحــت . الظــروف التشــغیلیة لجهــاز الــري بــالرش و خاصــة الضــغوط التشــغیلیة 

معامــل ااذ بلــغ عنــده,2-انــج.باونــد 30وضــغط تشــغیلي بحــدود,)1-ســاعة.كــم11-8(ظــروف ریــح ســاكنة 

و هـذا یتفـق ) . 2(وان قیاسات التجربة امتدت من شهر تموز و حتى شهر تشرین االول جدول % . 89التناسق 

ادة یــتبخــرة وز مــن ان زیــادة المســاحة الســطحیة للقطــرات تــؤدي الــى زیــادة كمیــة المیــاه الم) 9و8(ـ مــع مــا جــاء بــ

یـؤدي الـى اممـ, ة مـن المركـز لكـون مرشـاتها ذات تصـاریف واطئـة یبـر قالضائعات المائیـة وخاصـة فـي المنطقـة ال

  .عدم تجانس توزیعها على طول انبوب الماء في الجهاز 

  

  

  

  

  

  

  

                             - 0.4436 X + 49.223Y =  
                                                        0.9573R2 =

  

  

  

  

  

  ة سرعة الجهاز و فواقد التبخربالعالقة بین نس) 1(شكل 

  دونم و حسب نسب سرعة الجهاز 135فواقد التبخر على عموم مساحة المنظومة البالغة أحجامتشیر االرقام الى*

  

  نطقة الدراسةتفاصیل الزمن الالزم لدوران جهاز الرش حول محیط م) 3(جدول 
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  )دقیقة(الزمن الالزم لدوران جهاز الرش حول محیط منطقة الدراسة   (%)نسبة المؤقت الزمني 

20  458  
40  238  
60  153  
80  114  

100  92  

  

  االستنتاجات والتوصیات

وضـغط تشـغیلي قــدره % 100عنـد نسـبة سـرعة  Lindsayاعطـي تشـغیل نظـام الـري بـالرش المحـوري نـوع -1

مـن الفواقـد عنـد % 38مقارنـة ب % 2.13اقل ما یمكن من فواقد التبخـر بلغـت نسـبتها 2-انج. باوند 30

  .تحت ظروف بیئیة و تشغیلیة متشابهة,غط التشغیلي اعاله ضو ال% 20نسبة سرعة 

% 100علـى نسـبة سـرعة  Lindsayا علـى مـا تقـدم اوصـي بتشـغیل جهـاز الـري بـالرش المحـوري نـوع ءبنـا-2

و خاصـة للفتـرة مـن شـهر تمـوز و لغایـة شـهر تشـرین االول لتقلیـل فواقـد 2-انـج.باوند 30وضغط تشغیلي 

.التبخر وزیادة كفاءته تحت ظروف مناطق الجزیرة في العراق 
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