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*م لمنظومة ري بالرش الثابتیعوامل مختلفة في بعض مؤشرات التقیتأثیردراسة 

نوريمحمد رعبدالستارافع نوريكعبد المالمثنى طھرعبدالقادعصام 
قسم المكننة الزراعیة، كلیة الزراعة والغابات، جامعة الموصل، العراق

الخالصة
٢٠٠٨في بدایة عام أجریت الدراسة في حقول كلیة الزراعة والغابات 

١٨٠و٩٠ین ی٢و٣
٢م٣٢٤و٢١٦و١٤٤المرشات بثالث مستویات 

.RCBD
٣

% ٧٢.١٥١للمعامل و% ٨٢.٦١٢أعطاء أعلى معامل النتظام توزیع الماء وتناسق التوزیع 
% ٨١.٧٨٨اً اً ١٨٠

فوق٢م١٤٤% ٧١.٦٧٩و اً اً ت
% ٧١.٦٠٨و% ٣٢٤٨٢.٨٤٥و٢١٦

سم ومساحة ١٨٠بار وارتفاع ٣اخل بین العوامل الثالثة أعلى قیمة لمعامل انتظام توزیع الماء عند ضغط التد
.لتناسق التوزیع% ٧٦.٨٦٦و% ٨٧.٢٦٦حیث بلغت القیمة ٢م١٤٤مرویة 

مةقدالم
سطحإلىللري الحقلي والذي یكون فیھ تجھیز الماء الرئیسةد الطرق حالري بالرش ھو ا

طاإلىش
أوإلىحیث یتحطم ویتشتت في الھواء ة سرعة عالی

Dawood)امل أن) ١٩٨٢ مع
أن) ١٩٨٤(Yasinانتظام توزیع الماء یزداد

أوضحالماء یزداد مع زیادة ارتفاع قصبة المرشة كما 
) ١٩٩٣(HillوNderituذكرأكثر وضوحاالضغط 

كون یأنھنأب) ١٩٩٧(WilsonوZoldoskeوذكر .في انتظام توزیع الماء على التربةالمرشة یوثر 
مساحة ) ٢٠٠١(وبین طھ .ر للمرشات الدوارةثكأأو % ٧٠بنسبةانتظام توزیع الماءمعامل ل ا

) ٢٠٠٨(.دي المرویة بین المرشات ستؤ
 .

)UC ( تجانس و
.)DU(التوزیع 

مواد البحث وطرائقھ
٢٠٠٨أجریت

أداءالقیاسات لتقیم وأخذتمْ وكانت الریاح ساكنة ٢٠-١٥
لمبثق بار ورؤوس المرشات ثنائی٥بأقصى ضغط تشغیلي مقداره ة ا

:وتحت ثالث عواملتوزیع الوتجانس الماء 
.بار٢و٣المرشة بمستویین رأسالضغط التشغیلي في . ١
, ١٨×١٢, ١٢×٢١٢م٣٢٤و٢١٦و٢.١٤٤

.ام التالیة المسافة بین األنابیبواألرقحة بین المرشات المساالثالثة األولىاألرقاممثل تم حیث ١٨×١٨
.سم١٨٠و٩٠ارتفاع قصبة الرش بمستویین . ٣

RCBD
بالستیكیة لجمعأوانيتم استخدام الت مالفروقات بین متوسطات المعالبیان معنویة 

م ٣األربعة

١٠/٩/٢٠٠٨وقبولھ  ٩/٨/٢٠٠٨تاریخ تسلم البحث 
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ذو حجم أناءوالزمن المستغرق لكل قراءة ساعة واحدة كما تم استخدام  درج  ٣سم٢٥٠م
.األوانيالمتجمع في 

.اب معامل انتظام توزیع الماء وتناسق التوزیعالمعادالت التالیة لحستاستخدم
.توزیع الماءانتظام لحساب معامل :)١٩٤٢(Christiansenثمعادلة الباح. ١
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:إنحیث 
Uc : توزیع الماء انتظام معامل%.
Xi :عمق الماء المضاف للقراءة المفردة.
X :ق الماء المضافمعدل عم.
N :عدد القراءات.
:)DU(تناسق التوزیع . ٢

100
.
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catchsystemAvg
catchLowavgDu

األداء
Merriamالأمأذا and Keller

.)١٩٨٠(Jensenو)١٩٧٨(

النتائج والمناقشة
اسق تأثیر لضغط ) ١(جدول ال: تن وق ا ف ٣ت

% ٨٢.٦١٢معامل النتظام توزیع الماء حیث سجل قیمة مقدارھا أعلىھئإعطاببار معنویاً 
% ٧٢.١٥١تناسق توزیع للماء حیث كانت القیمة أعلىأعطاءالثاني في على الضغط 

انھ بزیادة الضغط یقل حجم قطرات الماء وتتوزع على األرض بصورة متناسقة وبالتالي زیادة كل من معامل 
اجب األدنىأعلىانتظام توزیع الماء وتناسق التوزیع  لو یتأنا

Zoldoskeو) ١٩٩٢(عمل منظومة ري مقبولة كما ذكر حاجم ویاسین 
.لتناسق التوزیعبالنسبة ) ١٩٩٧(Wilsonو

تأثیر الضغط في معامل انتظام توزیع الماء وتناسق التوزیع): ١(الجدول
%اسق التوزیع  تن%معامل انتظام توزیع الماء )بار(الضغط 
أ٧٢.١٥١أ٣٨٢.٦١٢
ب٦٤.١٧٢ب٢٧٥.٧٩١

) ٢(جدول ال: 
أعلىأعطاءسم في ٩٠سم على االرتفاع الثاني ١٨٠األولالمعنوي لالرتفاع 

% ٧١.٦٧٩% ٨١.٧٨٨حیث كا

Yasin
)١٩٨٤(.

تأثیر االرتفاع في معامل انتظام توزیع الماء وتناسق التوزیع): ٢(الجدول
%تناسق التوزیع  %معامل انتظام توزیع الماء االرتفاع سم

أ٧١.٦٧٩أ١٨٠٨١.٧٨٨
ب٦٤.٦٤٤ب٩٠٧٦.٦١٥

) ٣(جدول الیتبین من :لتوزیعتأثیر المساحة المرویة بین المرشات في معامل انتظام توزیع الماء وتناسق ا
ألصغر الماء أعلىعطاءإ٢م١٤٤ا

لمساحة أإ% ٧١.٦٠٨و% ٨٢.٨٤٥ ا ٢م١٤٤ن 
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كما اكبر لماءسوف توفر تداخل 
األدنىقیم مقاربة جدا للحد أعطت٢م٢١٦یتبین بان المساحة الثانیة 

.وتناسق التوزیع

تأثیر المساحات في معامل انتظام توزیع الماء وتناسق التوزیع:)٣(جدول ال
%تناسق التوزیع  %وزیع الماء معامل انتظام ت٢مالمساحة
أ٧١.٦٠٨أ١٤٤٨٢.٨٤٥
ب٦٩.٠٨٥ب٢١٦٧٩.٨٠٥
ج٦٣.٧٩١ج٣٢٤٧٤.٩٥٤

:تأثیر التداخل بین الضغط التشغیلي وارتفاع قصبة المرشة  في معامل انتظام توزیع الماء وتناسق التوزیع
والثاني األولبار وارتفاع قصبة المرشة ٣ضغط الالتفوق المعنوي للتداخل الحاصل بین ) ٤(جدول الیوضح 

على % ٨٢.٣٠٦و%٨٢.٩١٨أعلىعطاءإسم في ٩٠.١٨٠
االرتفاع ) ٢(أن ار و أعطىسم قد ١٨٠األعلىب

أن% ٨٠.٦٥٨
ویتضحمعامل انتظام توزیع الماء 

األدنى% ٧٠.٩٢٣س٩٠األقل
االرتفاع األعلى أعلىأعطاءفي األعلىو

االرتفاع باإلمكانبأنھأیضاكما یتوضح % ٧٣.٠٨١ اطي و لو غط ا لض ام ا تخد األعلىاس
.ضمن الحدود الموصى بھا من تناسق توزیع الماء

واالرتفاع في معامل انتظام توزیع الماء وتناسق التوزیعتأثیر الضغط :)٤(جدول ال
%تناسق التوزیع%معامل انتظام توزیع الماء)سم(االرتفاع)بار(الضغط

أ٧٣.٠٨١أ٣١٨٠٨٢.٩١٨
ب٧١.٢٢٢أ٩٠٨٢.٣٠٦

ج٧٠.٢٧٧ب٢١٨٠٨٠.٦٥٨
د٥٨.٠٦٦ج٩٠٧٠.٩٢٣

:
) ٥(جدول ال

إنامعأعلىإعطاءضغط واقل مساحة مرویة في ألعلى
امل ٢م٣٢١٦األعلىمل انتظام توامع ان مع ك

لمنخفض أیضاً انتظام توزیع الماء وتناسق التوزیع ضمن الحدود الدنیا الموصى بھا ویتبین  ا
امل األكبرثیرالتأتأثیرإنبار كانت القیم اقل ولنفس المساحات مما یدل على ٢ في مع

.انتظام توزیع الماء وتناسق التوزیع

تأثیر الضغط والمساحة  في معامل انتظام توزیع الماء وتناسق التوزیع:)٥(جدول ال
%تناسق التوزیع%اءممعامل انتظام توزیع ال٢مالمساحة)بار(الضغط

٣
أ٧٦.٢٣٣أ١٤٤٨٦.٣١٦
ب٧٣.٨٨٨ب٢١٦٨٣.٨١٦
ج٦٦.٣٣٣د٣٢٤٧٧.٧٠٥

٢
ج٦٦.٩٨٣ج١٤٤٧٩.٣٧٥
ـھ٦٤.٢٨٣د٢١٦٧٥.٧٩٥
ھـ٦١.٢٥ـھ٣٢٤٧٢.٢٠٣

) ٦(یبین الجدول :التوزیع
األقلالتداخل أعطىفیما ٢م١٤٤األصغرسم والمساحة المرویة ١٨٠عاملي االرتفاع االعلى 

ؤ٩٠
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ناسق إن) ١٩٨٤(Yasinتوصل ما ت
إن

٢م٢١٦مساحة المرویة سم وال١٨٠وتناسق التوزیع نتیجة للتداخل بین ارتفاع 
.منظومة الرشءأدابھا عند تقییم 

تأثیر االرتفاع والمساحة في معامل انتظام توزیع الماء وتناسق التوزیع:)٦(جدول ال
%تناسق التوزیع%معامل انتظام توزیع الماء٢مالمساحةسماالرتفاع

١٨٠
أ٧٥.١٠٠أ١٤٤٨٥.٨٢٥
ب٧٢.٨٨٨ب٢١٦٨١.٩٥٠
ج٦٨.١١٦ج٣٢٤٧٩.٨٦٦

٩٠
د٦٧.٠٥٠د١٤٤٧٧.٦٦١
ـھ٦٥.٢٨٣د٢١٦٧٧.٥٩١
و٦٠.٥٣٣ـھ٣٢٤٧٢.٣١٦

) ٧(:لالتداختأثیر
ة 

ارتفاع ٣ویتضح ار و مساحة ١٨٠ب ل سم وا
أعلىإعطاءم في ١٤٤األصغرالمرویة 
%٧٦.٨٦٦و%٨٧.٢٦٦التوالي 
٢م٢١٦المساحة المتوسطة بین المرشات إلرواءاالعلى 

يدؤ) ١٩٩٧(WilsonوZoldoske)  ١٩٩٢(األدنىضمن الحد 
.صغرأعلى مقارنة بالمساحة األمردود اقتصادي إلىري ھذه المساحة 

تأثیر االرتفاع والمساحة  في معامل انتظام توزیع الماء وتناسق التوزیع:)٧(جدول ال

معامل انتظام ٢المساحة م٢سماالرتفاعبار/الضغط
%توزیع الماء 

تناسق التوزیع
%

٣
١٨٠

أ٧٦.٨٦٦أ١٤٤٨٧.٢٦٦
ب ج٧٤.٢٤٣ج٢١٦٨٣.٤٠٠
ـھ٦٨.١٣٣ـھ٣٢٤٧٨.٠٩٠

٩٠
أب٧٥.٦٠٠ب١٤٤٨٥.٣٦٦
ج٧٣.٥٣٣ب ج٢١٦٨٤.٢٣٣
ز٦٤.٥٣٣ـھ٣٢٤٧٧.٣٢٠

٢

١٨٠
ج٧٣.٣٣٣ب ج١٤٤٨٤.٣٨٣
د٧١.٥٣٣د٢١٦٨٠.٥٠٠
و٦٥.٩٦٦ـھ٣٢٤٧٧.٠٩٣

٩٠
ح٦٠.٦٣٣و١٤٤٧٤.٣٦٦
ط٥٧.٠٣٣ز٢١٦٧١.٠٩٠
ط٥٦.٥٣٣ح٣٢٤٦٧.٣١٣

STUDYING THE EFFECT OF DIFFERENT FACTORS IN SOME
PERFORMANCE EVALUATION FOR STATIONARY SPRINKLER
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ABSTRACT
This study loan conducted in the fields of Agriculture and forestry collage in

the beginning of 2008 to investigate the effect of pressure 3 and 2 bar, spray nozzle
heights 180 and 90 cm and the irrigated area between sprayer 144, 216 and 324m2

and the interaction effect of the three previous factors on the coefficient of water
distribution uniformity (UC) and distribution uniformity (DU). The randomized
block design and Duncan's multiple range were tested for the comparison between
the used means. Results showed that there were significant differences among the
three factors, the pressure 3 bar gave the highest coefficient of water distribution
uniformity and distribution uniformity, The height 180cm gave the highest
coefficient and highest distribution uniformity and the under area gave the highest
coefficient and distribution uniformity. The interaction among the three (sparer 3
bar, height 180 cm and the smolar area) gave the highest coefficient of water
distribution which was 87.266% and highest distribution uniformity which was
76.866%.
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