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  *دراسة بعض العوامل المؤثرة في معامل تناسق توزیع الماء تحت نظام الري بالرش الثابت
  عصام عبدالقادر طھ

  العراق/ جامعة الموصل / كلیة الزراعة والغابات / قسم المكننة الزراعیة 
  

  الخالصة
لمعرف\\ة ت\\أثیر  ٢٠٠٥أجری\\ت ھ\\ذه الدراس\\ة ف\\ي حق\\ول كلی\\ة الزراع\\ة والغاب\\ات ف\\ي ش\\ھر آذار 

س\م وقط\ر فتح\ات المبث\ق ب\ثالث مس\تویات  ٩٠-٣٠الث عوامل ھي ارتفاع قصبات المرشة بمس\تویین ث
وت\\داخالتھا ) %٢٠ قلیل\\ة االنح\\دار/ مس\\تویة (مل\\م ولن\\وعین م\\ن األر安  ٦×٣.١ و ٥×٣.١ و٤×٣.١

وباختب\ار  RCBDاس\تخدم تص\میم القطاع\ات العش\وائیة الكامل\ة .توزیع الماء تناسقوتأثیرھا في معامل 
دنكن المتعدد المدى للمقارنة بین المتوسطات، وأ昂ھرت النتائج عدم وجود فروقات معنویة لتأثیر م\یالن 

س\م معنوی\اً ف\ي إعط\اء أعل\ى معام\ل  ٩٠توزیع الماء في حین تفوق االرتف\اع  تناسقاألر安 في معامل 
ط\اء أعل\ى ف\ي إع تف\وق معن\و版مل\م  ٦×٣.١ف\ي ح\ین حقق\ت الفتح\ة % ٥٨.٠٥توزیع الماء بل\غ  تناسق
وسجل التداخل بین العوام\ل الثالث\ة أعل\ى قیم\ة عن\د ارتف\اع % ٥٨.٦٢٧لماء بلغ اتوزیع ل تناسقل معام
 ٦٩.١٤٠ملم عند األر安 المنبسطة والمائلة أعلى فرق معنو版 بل\غ  ٦×٣.١سم وقطر فتحة المبثق  ٩٠

  .ملم على التوالي ٧٢.٥١٧و
  

  المقدمة
 版التربة للحصول على رطوبة مناسبة لنم\و النب\ات  إلىة الماء بطریقة اصطناعی إضافةیعد الر

 版ب\\الرش ی\ود 版م\\ة عل\ى المس\\احة المروی\ة  ولك\\ن  إل\\ىوال\ر昂منت èم\ن غی\\ر الممك\\ن نش\ر الم\\اء بص\ور
ل\ذلك فھن\اك عوام\ل عدی\دè  األر安رافی\ة غبعوامل عدیدè منھا ال昂روف الجوی\ة وطبو لتأثرهتحقیق ذلك 

版وذك\\ر .ب\الرش ت\وثر ف\\ي توزی\ع الم\\اء عن\د تطبی\\ق ال\\ر Dawood )توزی\\ع  تناس\\قمعام\ل  أن) ١٩٨٢
 èتناس\قن معام\ل إعام\ة بازدی\اد الض\غط ویب\ین ان\ھ عن\د اس\تخدام ض\غوط مختلف\ة ف\الماء ی\زداد بص\ور 

 Al-Awadو Karrufaض\\\اف وأ. ن\\\د اس\\تخدام مب\\\اثق ذات فتح\\\ات أكب\\\رتوزی\\ع الم\\\اء ی\\\زداد حت\\\ى ع
 تناس\قأن ) ١٩٨٤( Yasinالمس\احة المبلل\ة أكب\ر وب\ین كان\ت  نھ كلما كان المبثق أكب\ر كلم\اأ) ١٩٨٧(

ین\تج م\ن  تناس\قف\ي مع\دل ال توزیع الماء یزداد بصورè عامة مع زیادè ارتفاع المرشة وان أعلى ارتفاع
 تناس\قوان\ھ ف\ي حال\ة ك\ون معام\ل ال% ١٣.٨ سم وكانت الزیادè ھي ٣٠٠-١٠تغیر ارتفاع المرشة من 

ن أب\\ )٢٠٠١(وذك\ر ط\\ھ  .%٧٨ف\ان الزی\\ادè التتج\\اوز % ٨٠م\\ن  للمرش\ات القص\\یرè مس\اویة أو أكث\\ر
ن العالقة ب\ین قط\ر فتح\ة أتبین ب ثتوزیع الماء حی تناسقمعامل ل أعلى أعطت قطراً  األكبرفتحة المبثق 

كم\ا ذك\ر  .توزیع الماء طردیة حیث ی\زداد المعام\ل كلم\ا ازداد قط\ر فتح\ة المبث\ق تناسقق ومعامل ثالمب
ف\ي المس\افات الكبی\رè ب\ین المرش\ات  أوض\حالتوزیع الناتج من ارتفاع المرشة ھو  اسقتنن الزیادè في أب

 èوذك\ر  .بینھ\امن المسافات الص\غیرNderity وHills )معام\ل  ف\ين ارتف\اع المرش\ة ی\وثر أب\) ١٩٩٣
ویھدف البحث إلى معرفة تأثیر كل من ارتفاع القصبة وقطر فتحات المبثق وم\یالن  .توزیع الماء تناسق

  .توزیع الماء تناسقر安 على معامل األ
  

  وطرائقھ البحث مواد
ف\\ي  ٢٠٠٦-٢٠٠٥التجرب\\ة ف\\ي حق\\ول كلی\\ة الزراع\\ة والغاب\\ات ف\\ي الموس\\م الزراع\\ي  أجری\\ت

: اآلتی\ةتوزی\ع الم\اء بالعوام\ل  تناس\قمعام\ل  ت\أثیرذل\ك لدراس\ة  أثن\اءالقیاس\ات  وأخ\ذت آذاربدایة شھر 
رتف\\\اع قص\\\بة المرش\\\ة مل\\\م وا ٦×٣.١ و ٥×٣.١ و ٤×٣.١فتح\\\ات المبث\\\ق بواق\\\ع ث\\\الث مس\\\تویات 

ونف\ذت التجرب\ة  .◌ْ  ٢٠سم ومیل األر安 المرویة بمستویین مستویة ومائلة بزاوی\ة ٩٠ و ٣٠بمستویین 
حص\ان لس\حب  ٢وت\م اس\تخدام مض\خة كھربائی\ة ق\درRCBD   èبتص\میم القطاع\ات العش\وائیة الكامل\ة 

 تیكیةبالس\ أوان\يالمرش\ة واس\تخدام  بار عن\د رأس ٢ثابت الماء من أنابیب اإلسالة إلى المرشة وبضغط 
األوان\ي داخ\ل مربع\ات بط\ول  وك\ان توزی\عإن\اء  ٦٤وت\م اس\تخدام لجمع الماء الموزع من قبل المرش\ة 

لقی\اس  ٣س\م٢٥٠م\درج ذو حج\م  أن\اءكم\ا ت\م اس\تخدام دقیقة  ٤٥والزمن المستغرق لكل قراءè م ٣ضلع 
لقی\اس س\رعة ال\ریح وك\ان مع\دل  Anemothrmiوت\م اس\تخدام جھ\از  األوان\يكمیة الماء المتجمع ف\ي 

                                                 
  ٣/٤/٢٠٠٨وقبولھ  ٢٨/١/٢٠٠٨تاریخ تسلم البحث 
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لحس\\اب معام\\ل ) ١٩٤٢( Christiansen اس\\تخدام معادل\\ة الباح\\ثت\\م . ثانی\\ة/م٠.٧٥س\\رعة ال\\ریح ھ\\و 
  .توزیع الماء تناسق

                                                      1
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  -:حیث ان 
Uc: توزیع الماء  تناسقامل مع%.  
Xi: èالمفرد èعمق الماء المضاف للقراء.  
X :معدل عمق الماء المضاف.  
n :عدد القراءات.  

  
  النتائج والمناقشة

س\م  ٩٠تف\وق االرتف\اع ) ١(یب\ین الج\دول  :توزیЈع المЈاء تناسЈقارتفاع قصبة المرشة في معامل  تأثیر
قیم\\ة مق\\دارھا  س\\جل ثتوزی\\ع لمی\\اه ال\\رش حی\\ ناس\\قتمعام\\ل  أعل\\ى إعط\\اءف\\ي  معنوی\\اً  ةلقص\\بة المرش\\

% ٤٢.٢٩٩توزی\ع الم\اء مق\دارھا  تناسقسم قیمة لمعامل  ٣٠ خراآلاالرتفاع  أعطىبینما % ٥٨.٠٤٦
توزی\\ع الم\\اء ی\\زداد  تناس\\ق أنحی\\ث ذك\\ر ) ١٩٨٤(Yasienالباح\\ث  إلی\\ھتوص\\ل  وھ\\ذا یتط\\ابق م\\ع م\\ا

السبب في ذلك الى ان زیادè ارتفاع القصبة س\وف  ویعزى.بصورè عامة مع زیادè ارتفاع قصبة المرشة
  یوفر فترè زمنیة اطول النتشار الماء وبالتالي تحقیق اعلى معامل تناسق لتوزیع الماء

  
 توزیع الماء تناسقتأثیر ارتفاع قصبة المرشة في معامل  :)١(جدول ال

  %توزیع الماء  تناسقمعامل   )سم(ارتفاع قصبة المرشة 
 ب ٤٢.٢٩٩ ٣٠
 أ ٥٨.٠٤٦ ٩٠

  
 معنوی\اً  ملم ٦×٣.١تفوق الفتحة ) ٢(جدول الیوضح  :توزیع الماء تناسقبثق في معامل فتحة الم تأثیر
والس\\بب ف\\ي ذل\\ك لك\\ون  األخ\\رىتوزی\\ع م\\اء ال\\رش مقارن\\ة بالفتح\\ات  تناس\\قمعام\\ل ل أعل\\ى إعط\\اءف\\ي 

معام\\\ل قیمت\\\ھ  تأعط\\\ قط\\\رات الم\\\اء الخارج\\\ة م\\\ن المبث\\\ق س\\\وف تك\\\ون اكب\\\ر وال تت\\\اثر بالری\\\اح اذ
أك\\\\\ده  م\\\\\ا وھ\\\\\ذا% ٤٢.٢٣٥قیم\\\\\ة مق\\\\\دارھا  أعط\\\\\تفتح\\\\\ة حی\\\\\ث  بأق\\\\\لمقارن\\\\\ة % ٥٨.٦٢٧

Dawood)تعطي معامل  أن )١٩٨٢ èء للماء تناسقالمباثق الصغیر版وھ\ذا نف\س م\ا  واطي وتوزیع رد
  .توصل الیھ البحث

  
  توزیع الماء تناسقفي معامل تأثیر فتحة المبثق  :)٢(جدول ال

 %توزیع الماء  تناسقمعامل  )ممل(فتحة المبثق 
 ج ٤٢.٢٣٥ ٤ × ٣.١
 ب ٤٩.٦٥٤ ٥ × ٣.١
 أ ٥٨.٦٢٧ ٦ × ٣.١

  
ع\دم وج\ود أ版 ف\رق  )٣( الج\دولیتب\ین م\ن  :توزیЈع المЈاء تناسقفي معامل  انحدار سطح التربة تأثیر

اع معن\\و版 ن\\اتج ع\\ن االنح\\دار واالنبس\\اط ف\\ي األر安 المروی\\ة الن ال\\ر版 ب\\الرش یس\\تخدم ف\\ي كاف\\ة أن\\و
  .األراضي مھما كانت طبوغرافیتھا

  
 توزیع الماء تناسقفي معامل  انحدار سطح التربةتأثیر  :)٣(جدول ال

  %توزیع الماء  تناسقمعامل   انحدار سطح التربة
 安٥٠.٣٨٠  مستویةأر  

 安أر è٤٩.٩٦٠  ◌ْ  ١٧منحدر  
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یوض\\ح  :ع المЈЈاءتوزیЈЈ تناسЈЈقالتЈЈداخل بЈЈین ارتفЈЈاع قصЈЈبة المرشЈЈة وفتحЈЈات المبثЈЈق فЈЈي معامЈЈل  تЈЈأثیر
توزی\ع  تناس\قمعام\ل ل أعل\ى أعط\اءمل\م ف\ي  ٦×٣.١سم مع فتحة مبثق  ٩٠تفوق االرتفاع ) ٤(جدول ال

الت\داخل ب\ین  أعطى في حین% ٧٠.٨٢٨ومقدارھا قیمة  أعلى أعطى اذالماء مقارنة مع بقیة التداخالت 
ولألسباب الت\ي  .%٣٧.٧٨٣قل قیمة ومقدارھا أملم  ٤×٣.١المرشة وفتحة مبثق  رأسسم الرتفاع  ٣٠

   تم ذكرھا مسبقا
 توزیع الماء تناسقتأثیر التداخل بین ارتفاع القصبة وفتحة المبثق في معامل  :)٤(جدول ال

  %الماء  توزیع معامل تناسق  )ملم( فتحة المبثق  )سم( ارتفاع القصبة

٣٠ 
  ھـ ٣٧.٧٨٧  ٤ × ٣.١
  د ٤٢.٦٨٣  ٥ × ٣.١
  ج ٤٦.٤٢٥  ٦ × ٣.١

٩٠  
  ج ٤٦.٦٨٣  ٤×  ٣.١
  ب ٥٦.٦٢٥  ٥ × ٣.١
  أ ٧٠.٨٢٨  ٦ × ٣.١

  
ت\داخل انبس\\اط  أن) ٥(یب\ین الج\\دول  :سЈЈطح التربЈة خل بЈЈین ارتفЈاع قصЈبة المرشЈЈة وانحЈدارالتЈدا تЈأثیر

على الت\والي  %٥٨.٦١١و ٥٧.٤٨٠وأعطى تفوق معنویا سم  ٩٠األر安 ومیالنھا مع ارتفاع المرشة 
 إل\ىویع\زى ذل\ك  %٤١.٣١٠و ٤٣.٦١١ ق\یم وأعط\ىس\م  ٣٠ مع االرتف\اع األر安على تداخل میالن 

    ).١٩٨٤(Yasien توزیع الماء كما ذكر تناسقانھ كلما ارتفعت قصبة المرشة زاد معامل 
  
  توزیع الماء تناسقفي معامل  انحدار سطح التربةارتفاع القصبة وثیر التداخل بین أت :)٥(جدول ال

  %الماء توزیع عامل تناسقم  انحدار سطح التربة  )سم( ارتفاع المرشة

٣٠  
版ب ٤٣.٢٨٠  مستو  

  ب ٤١.٣١٧  ◌ْ  ١٧منحدر 

٩٠  
版أ ٥٧.٤٨٠  مستو  

  أ ٥٨.٦١١  ◌ْ  ١٧منحدر 
  
وج\ود فروق\ات معنوی\ة نتیج\ة ) ٦( یب\ین الج\دول :انحЈدار سЈطح التربЈةیر التداخل بین فتحة المبثق وأت

 أعل\\ىر安 منبس\\طة أمل\\م ی\\رو版  ٦×٣.١ األكب\\رة المبث\\ق فتح\\الت\\داخل ب\\ین  أعط\\ىحی\\ث لھ\\ذا الت\\داخل 
التداخل لنفس فتحة المبثق یرو版 ار安 مائل\ة  أعطىبینما  %٧٠.٨٢٨توزیع الماء وكان  تناسقمعامل ل

قط\رات الم\اء المنبثق\ة م\ن المرش\ة س\وف تت\وزع بص\ورè متس\اویة  أن إل\ىویعزى السبب  %٥٦.٦٢٥
ن القط\\رات الت\\ي س\\وف تك\\ون إالمائل\\ة ف\\ األر安المنبس\\طة ولك\\ن ف\\ي  األر安عل\\ى ج\\انبي المرش\\ة ف\\ي 

تقلی\ل المس\افة  إل\ىوھ\ذا س\وف ی\ود版  األخ\رىق\ل م\ن الجھ\ة أباالتجاه المائل سوف تصطدم بعد مس\افة 
) ١٩٤٢(Christiansenالم\اء معتم\دè عل\ى معادل\ة  تناس\قالمرویة وخاصة وان طریقة حساب معام\ل 

الت\داخل ب\ین فتح\ات المبث\ق  وأعط\ى. ةمستقبلة للماء المنبثق من المرشوالتي تعتمد على عدد الوحدات ال
فتح\ة المبث\ق  ت\أثیر أنعل\ى  لتوزیع الماء وھذا ی\د تناسققل معامل لأر安 مائلة أوالذ版 یرو版  األصغر

 أعل\ىكب\ر كلم\ا ك\ان المعام\ل أوكلم\ا كان\ت فتح\ة المبث\ق  األر安می\ل  ت\أثیركب\ر م\ن أعلى المعامل ھو 
الزی\ادè ف\ي قط\ر فتح\ة المبث\ق تعط\ي زی\ادè ف\ي  نأحی\ث ذك\ر ) ٢٠٠١( ط\ھ لی\ھإتوص\ل  كد ھذا م\اؤوی

  .توزیع الماء تناسقمعامل 
  

  توزیع الماء تناسقفي معامل  انحدار سطح التربةتأثیر التداخل بین فتحة المبثق و :)٦(جدول ال
  %الماء  توزیع تناسقمعامل   انحدار سطح التربة  )ملم(فتحة المبثق 

٤×٣.١  
版د ٤٢.٦٨٣  مستو  

  ھـ ٣٧.٧٨٧  ◌ْ  ١٧منحدر 

٥×٣.١  
版ج ٤٦.٦٨٣  مستو  

  ج ٤٦.٤٢٥  ◌ْ  ١٧منحدر 
٦×٣.١  版أ ٧٠.٨٢٨  مستو  
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  ب ٥٦.٦٢٥  ◌ْ  ١٧منحدر 
تف\وق ) ٧(یتب\ین م\ن الج\دول  :انحЈدار سЈطح التربЈةالمرشЈة وفتحЈة المبثЈق وتأثیر التداخل بین ارتفاع 

ة المع\امالت ف\ي تحقیقھ\ا عل\ى بقی\ المائلة معنوی\اً  األر安في  ملم ٦×٣.١سم بقطر  ٩٠معاملة االرتفاع 
م\ع معامل\ة  ول\م تختل\ف المعامل\ة الم\ذكورè معنوی\اً % ٧٢.٥١٧توزی\ع الم\اء  تناس\ققیم\ة لمعام\ل  أعلى

س\م بقط\ر  ٣٠المنبسطة في حین حققت معاملة االرتفاع  األر安في  ملم ٦×٣.١سم بقطر  ٩٠االرتفاع 
ویتب\\ین م\\ن ذل\\ك  %.٣٤.٨٠٠م\\اء توزی\\ع ال تناس\\قاق\\ل قیم\\ة لمعام\\ل المائل\\ة  األر安ف\\ي  مل\\م ٤×٣.١

安التداخل عدم تاثر معامل التناسق بطوبوغرافیة االر.  
  
توزیع  تناسقفي انحدار سطح التربة تأثیر التداخل بین ارتفاع القصبة وفتحة المبثق و :)٧(جدول ال

  الماء
  %توزیع الماء  تناسقمعامل   انحدار سطح التربة  )ملم( فتحة المبثق  )سم(ارتفاع المرشة 

  
  
٣٠  

٤×٣.١  
版د ٤٠.٧٧٣  مستو  

  ھـ ٣٤.٨٠٠  ◌ْ  ١٧منحدر 

٥×٣.١  
版ج د ٤٢.٦٦٧  مستو  

  ج د ٤٢.٧٠٠  ◌ْ  ١٧منحدر 

٦×٣.١  
版ج ٤٦.٤٠٠  مستو  

  ج ٤٦.٤٥٠  ◌ْ  ١٧منحدر 

  
  
٩٠  

٤×٣.١  
版ج ٤٦.٦٦٧  مستو  
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ABSTRACT 
This study was conducted in the fields of Agriculture and Forestry 

collage in March 2005 to investigate the effect of a sprinkler spray nozzle 
heights (30 and 90 cm), spray nozzle diameter (3.1´4, 3.1´5 and 3.1´6 mm) 
soil surface level (sloped 20 %) and leveled and the interaction effect of the 
three previous factors on the water distribution uniformity. The randomized 
block design and Duncan's multiple range test for comparison between the 
means were used. Results showed that there was no significant differences 
between the water distribution uniformity of the soil surface levels. However, 
the spray nozzle height  of 90 cm gave the highest water distribution (58.05%) 
and it was significantly differ   from other height (30cm) the spray nozzle 
diameter of  3.1´6 mm gave the highest water distribution (58.627%) 
compared with other diameter. The interaction between spray nozzle height of 
90 cm and diameter of 3.1´6 mm with level soil surface gave the best water 
distribution of 72.51% while the same spray nozzle height and diameter and 
sloped surface (20%) the second best water distribution (69.14%). 
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