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تحت ضغطین لبیان تأثیرھما على معامل انتظام ) أحادیة وثنائیة ( استخدام مباثق مختلفة المقاطع 
  وتناسق توزیع الماء تحت نظام الرش الثابت

  عصام عبد القادر طھ
  جامعة الموصل  /كلیة الزراعة والغابات  /الزراعیة  واآلالت قسم المكائن

  
  الخالصــــة

لمعرفة تأثر معامل  ٢٠١٠ي حقول كلیة الزراعة والغابات في بدایة عام أجریت ھذه التجربة ف      
والثاني  بار  ٣ و ١.٥   بمستویینالضغط التشغیلي األول  انتظام توزیع الماء وتناسق التوزیع بعاملین

(  ،) سداسیة  ومربعة  ودائریة (  تمثل ثالثة أشكال للفتحات بمباثق أحادیة وثنائیةمعامالت ست 
وأظھرت وتداخل ھذان العامالن مع بعض ) دائریة × دائریة  وسداسیة × دائریة  ومربعة ×  ئریةدا

بار في إعطاء أعلى معامل النتظام توزیع الماء وأعلى تناسق كما حققت   ٣النتائج تفوق الضغط 
ائي توزیع الماء كما أعطى رأس المرشة الثن وتناسق األحادیة أعلى معامل النتظام الدائریة الفتحة

التداخل بین  أظھرعندما كانت الفتحتین دائریة أعلى معامل النتظام توزیع الماء وتناسق التوزیع و
أعلى معامل النتظام توزیع الماء وتناسق التوزیع ویستنتج  والفتحة الدائریة االحادیة بار  ٣الضغط  

كلما ارتفع الضغط  من ذلك أن شكل الفتحة الدائریة ھي أفضل شكل یستخدم لفوھات المرشة وانھ
  ٠التشغیلي زادت كفاءة المرشة 

  
  المقدمـــة

إن الري بالرش ھو أحد الطرق االصطناعیة إلضافة الماء إلى التربة للحصول على رطوبة مناسبة       
ات ویعتبر انتظام توزیع الماء ومعامل االنتظام لماء الرش على المساحة المرویة من العوامل بلنمو الن

اجب دراستھا لمعرفة مدى صالحیة منظومة الري بالرش كما ان توزیع الماء یتأثر بعوامل المھمة الو
بین  ٠افیة األرض ، شكل فتحات المباثق وارتفاع المرشات غرووبعدیدة منھا الضغط التشغیلي ، ط

Kohl  )1974 (ذكر و  ان تأثیر الضغط ھو أكبر من تأثیر قطر فتحة المبثق في حجم القطرات
Dawood  )1982 (بصورة عامة بأزدیاد الضغط وأضاف یزداد  ان معامل انتظام توزیع الماءHills 

ة من ان الضغط في فوھة المبثق ھو عامل رئیسي ومؤثر في حجم القطرات الناتج) Gu  )1989و 
جدیدة من المباثق ذات فتحات غیر أنواع ) Solomon   )1990وطور  المباثق مع اختالف أشكالھا

مقارنة بالمباثق ذات إلى ضغط أقل وأوضح إن ھذه المباثق تحتاج في المرشات  ستخدامھاالدائریة 
واحد یعطي نموذج سيء لنمط من مبثق ان الري ) watermeyer  )1990الفتحات الدائریة وأوضح 

ان المبثق دائري الشكل یعطي قطر بلل أكبر وحجم )  kawano   )1994و   Liذكر توزیع الماء
یزید من معامل الضغط  زیادةان ) 2001(بین طھ  .كبر من المباثق غیر الدائریة الشكل قطرات ماء أ

ومعامل  انتظام توزیع الماء كما بین وجود عالقة طردیة للتداخل الحاصل بین الضغط وقطر فتحة المبثق
امل انتظام معأنھ كلما زادت مساحة مقطع فتحة المبثق ازداد  )2008(كما ذكر طھ  .انتظام توزیع الماء 

ان زیادة الضغط التشغیلي یحسن في شكل توزیع ) 2009( وآخرون Al-Berryذكر    ٠توزیع الماء 
غیر الدائریة لھا أفضلیة كما أوضحوا ان المباثق ) الدائریة وغیر الدائریة ( الماء لجمیع أشكال المباثق 

  ٠طي ایلي وفي إعطاء شكل توزیع الماء على كامل المساحة المرویة تحت ضغط تشغ
 

  مواد البحث وطرائقھ
وأخ£ذت  ٢٠١٠جامع£ة الموص£ل ف£ي بدای£ة ع£ام / أجریت الدراسة في حق£ول كلی£ة الزراع£ة والغاب£ات    

ل للم£اء ق£مع£دل الرب£ع األ(  لدراسة تأثر معامل انتظام توزیع الماء وتناسق التوزیع للربع األق£لالقیاسات 
  -:بالعوامل التالیة  )في كافة األواني  على معدل الماء المتجمع" في األواني مقسوما

 ٠بار   ٣ و ١.٥مستویین من الضغط التشغیلي في رأس المرشة  -١
دائریة ، مربعة ، ( ست معامالت تمثل ثالثة أشكال للفتحات بمباثق أحادیة وثنائیة على التوالي  -٢

المباثق متساویة  وكانت مساحة) دائریة × سداسیة و دائریة × مربعة ، دائریة × سداسیة ، دائریة 
  . لكافة األشكال 

  
  ٢٠١١/  ٣/  ٢٨وقبولھ    ٢٦/١٢/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث  



 مجلة زراعة الرافدین 
ISSN: 2224-9796 (Online)  

  ٢٠١٢ )١(العدد ) ٤٠(المجلد 
ISSN: 1815 – 316 X (print) 

 

   

                                                                 ٢٢٦

 واستخدم اختبار دنكن المتعدد المدى لبیان RCBDنفذت التجربة بتصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة 
  .معنویة الفروقات بین متوسطات المعامالت 

اء الموزع من رؤوس المرشة وكانت األواني موزعة حول تم استخدام أواني بالستكیة لتجمیع الم
م كما تم استخدام اناء مدرج لقیاس كمیة الماء  ٢,٥المرشة على محیط دائري المسافة بین خط وآخر 

لحساب معامل انتظام )  Christiansen   )1942المتجمع في األواني واعتمدت معادلة الباحث
  " والموضحة ریاضیا توزیع الماء
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  :حیث إن
Uc  : معامل انتظام توزیع الماء.%  
Xi  :عمق الماء المضاف للقراءة المفردة.  
X   .معدل عمق الماء المضاف:   
n   :عدد القراءات.  

  واستخدمت المعادلة التالیة لحساب تناسق التوزیع  

Du =    

      
معرفة  و احد المعاییر التي یتم من خالل قیمة المعامللعالقة على تجانس التوزیع والذي ھوتدل ھذه ا   

، تم )  1980(   Jensenو)  Keller  )1978 و  Merriamھل المنظومة اقتصادیة أم ال 
  ٠تشغیل المنظومة وأخذ القیاسات أثناء سكون الریح 

  
  النتائج والمناقشة

تفوق ) ١(یبین جدول :سق التوزیع بالضغط التشغیلي للمرشة ااء وتنتأثر معامل انتظام توزیع الم-١
بار في إعطاء أعلى قیمة لمعامل انتظام توزیع الماء وتناسق التوزیع حیث  ٣الضغط التشغیلي األعلى 

بار ویعزى ) ١.٥(مقارنة بالضغط األقل % ٧٢.٠١٧و % ٧٤.٦٣٢سجل على التوالي قیمة مقدارھا 
الزیادة في الضغط سوف تؤدي إلى تفتت تیار الماء الخارج من المبثق إلى السبب في ذلك إلى ان 

قریبة ھي  بصورة متناسقة ومنتظمة وان قیمة المعاملقطرات أصغر وتتوزع على المساحة المرویة 
من الحد المثالي لغرض تحقیق موازنة اقتصادیة بین الزیادة في الكلف والزیادة في اإلیرادات الناتجة 

  ٠) ١٩٩٢(كما ذكر حاجم ویاسین  ذا المعاملعن تغیر ھ
  
  ٠تأثیر الضغط التشغیلي في معامل انتظام توزیع الماء وتناسق التوزیع) ١(جدول ال

  الضغط
Bar 

Cu% 
  %معامل انتظام توزیع الماء

Du% 
  تناسق التوزیع

  ب ٦٣.٨٦١  ب ٦٧.٥٩٦  ١.٥
  أ ٧٢.٠١٧  أ ٧٤.٦٣٢  ٣

  %.٥ال تختلف معنویا حسب اختبار دنكن المتعدد المدى ولمستوى احتمال   ھةالمتوسطات التي تحمل حروفا متشاب     

 
من یتبین :تأثر معامل انتظام توزیع الماء وتناسق التوزیع بشكل وعدد المباثق في رأس المرشة -٢

التفوق المعنوي الواضح لمعامل انتظام توزیع الماء وتناسق التوزیع للفتحة الدائریة المفردة ) ٢(جدول 
األخرى  والثنائیة مقارنة مع الفتحات المفردة% ٨٢.٦١٧ ي رأس المرشة حیث أعطى معامل بقیمةف
یالحظ وجود زیادة في المعامل المذكور عند االنتقال من الفتحة ذات الشكل المربع إلى الشكل و

یره على العائق الناتج من الحافات الحادة للفتحات وتأث إلى في ذلكویعزى السبب فالدائري السداسي 
انبثاق تیار الماء بصورة سلسة كما أعطت ھذه الفتحة أعلى قیمة لتناسق التوزیع حیث كانت قیمتھ 

ھو عندما عند استخدام رأس المرشة بفتحتین  االنتظام بأن أعلى قیمة لمعاملكما یتبین  %٨٤.٢٣٣
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توزیع لرأس كما ان تناسق ال% ٦٩.٤٦٥معامل بقیمة الشكل حیث أعطى تكون الفتحتین دائریة 
ویتبین من ھذا الجدول بأن أفضل %  ٦٧.٤٠٠تناسق بقیمة المرشة ھذا كان بأعلى قیمة حیث أعطى 

شكل لفتحة المبثق ھو الشكل الدائریة ویعزى انخفاض معامل انتظام توزیع الماء وتناسق التوزیع عند 
ي الثابت نفسھ لفتحة استخدام فتحتین في رأس المرشة لتصریف الماء عند استخدام الضغط التشغیل

التي ال یتم تحطیم تیار الماء الخارج منھا بواسطة الضراب سوف تكون قطرات واحدة الى ان الفتحة 
من القطرات الصغیرة الناتجة الناتجة من ھذه الفتحة اكبر مما یؤدي الى اندفاعھا الى مسافة اكبر الماء 

ویعود السبب إلى زیادة كتلة القطرات من قصبة المرشة " قریبامن الفتحة األخرى والتي سوف تسقط 
والذي سیؤدي إلى زیادة زخمھا وتأثرھا بشكل أقل بالریاح " مقارنة باألصغر حجما" األكبر حجما

رأس المرشة عند استخدام مرشة ذات فوھتین ولتالفي ھذه الحالة یجب أن یزداد الضغط التشغیلي في 
ي إلى تقلیل حجم قطرات الماء وبالتالي تتوزع على المساحة المرویة سوف تؤدألن زیادة الضغط 

  ٠زیادة معامل انتظام توزیع الماء وتناسق التوزیع متناسقة وھذا سوف یؤدي إلى  بصورة
  
معامل انتظام توزیع الماء وتناسق  فيتأثیر شكل وعدد المباثق في رأس المرشة ) ٢(جدول ال

  التوزیع
  تناسق التوزیع%Du  %نتظام توزیع الماءمعامل ا%Cu  نوع الفتحة

  جـ ٧٠.١٣٣  ب ٧٢.٥٥٢  مربعة أحادیة
  ب ٧٢.٨٨٣ ب ٧٣.١٨٢  سداسیة أحادیة
  أ ٨٤.٢٣٣  أ ٨٢.٦١٧  دائریة أحادیة

  و ٤٩.٧٥٠  ھـ ٦٢.١٨٠  دائریةX  مربعة
  ھـ ٦٣.٢٣٣  د ٦٦.٦٩٠  دائریةX سداسیة 
  د ٦٧.٤٠٠  جـ ٦٩.٤٦٥  دائریة Xدائریة 

  %.٥ال تختلف معنویا حسب اختبار دنكن المتعدد المدى ولمستوى احتمال   ات التي تحمل حروفا متشابھةالمتوسط     

  
الضغط التشغیلي وشكل وعدد  تأثر معامل انتظام توزیع الماء وتناسق التوزیع بالتداخل بین-٣

الفتحة األحادیة بار مع ) ٣(للتداخل بین الضغط التشغیلي التفوق المعنوي ) ٣(جدول الیوضح المباثق 
و  %٨٥.٠٦٧وزیع حیث سجل توزیع الماء وتناسق الت النتظامالدائریة للمبثق في إعطاء أعلى معامل 

للضغط الواطي األخرى لنفس الضغط كما أعطى ھذا التداخل  األحادیةمقارنة بالفتحات  %٨٨.٠٠٠
زیع مقارنة مع النوعین توزیع الماء وتناسق التو النتظامأعلى معامل بار مع نفس الفتحة ) ١,٥(

كما  %٨٠.٤٦٧و % ٨٠.١٦٧للفتحة وبنفس الضغط حیث كان المعامل األعلى والتناسق  اآلخرین
في إعطاء " دائریة لرئسي المرشة تفوقت معنویاا الجدول بأنھ عندما كانت فتحتي المبثق یتوضح من ھذ

بار حیث أعطت قیمة  ١.٥،  ٣أعلى معامل انتظام لتوزیع الماء وتناسق التوزیع للضغطین 
و  %٦٣.٢١٣بار و  ٣لتناسق التوزیع لضغط  %٧٣.٤٠٠لمعامل االنتظام و %) ٧٥.٧١٧(

بأن أفضل شكل لفوھة المبثق ھو الشكل الدائري ویعزى بار ومن ھذا یتبین  ١.٥لضغط  %٦١.٤٠٠
وكما تم  یانذلك إلى سالسة اندفاع الماء من الفوھة لعدم وجود حافات تؤدي إلى تغیر في مسار الجر

  ٠ "ذكره سابقا
  
معامل انتظام توزیع الماء وتناسق  فيتأثیر التداخل بین نوع الفتحة والضغط التشغیلي ) ٣(جدول ال

  التوزیع

 معامل انتظام توزیع الماء  نوع الفتحة  )bar(الضغط 
uc%   تناسق التوزیعDu% 

١,٥  

  و ٦٨.٧٠٠  د ٧٠.٦٣٧  مربعة أحادیة
  د ھـ ٧١.٩٣٣  ـ دج ٧٣.٣١٧  سداسیة أحادیة
  ب ٨٠.٤٦٧  ب ٨٠.١٦٧  دائریة أحادیة

  ط ٤٣.٣٠٠  ز ٥٧.٦٩٣  دائریة×مربعة
  حـ ٥٧.٣٦٧  و ٦٠.٥٥٠  دائریة×سداسیة
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                                                                 ٢٢٨

  ز ٦١.٤٠٠  و ٦٣.٢١٣  دائریة×دائریة

٣  

  ھـ ٧١.٥٦٧  جـ ٧٤.٤٦٧  مربعة أحادیة
  جـ ٧٣.٨٣٣  جـ د ٧٣.٠٤٧  سداسیة أحادیة
  أ ٨٨.٠٠٠  أ ٨٥.٠٦٧  دائریة أحادیة

  حـ ٦٥.٢٠٠  ھـ ٦٦.٦٦٧  دائریة×مربعة
  و ٦٩.١٠٠  د جـ ٧٢.٨٣٠  دائریة×سداسیة
  جـ د ٧٣.٤٠٠  جـ ٧٥.٧١٧  دائریة×دائریة

  %.٥ال تختلف معنویا حسب اختبار دنكن المتعدد المدى ولمستوى احتمال   المتوسطات التي تحمل حروفا متشابھة     

 
USING OF DIFFERENT NOZZLES (SINGLE AND DOUBLE )UNDER 
TWO PRESSURES TO SHOW THERE EFFECT ON COEFFICIENT 

OF UNIFORMITY AND DISTRIBUTION UNIFORMITY OF WATER 
DISTRIBUTION UNDER STATIONARY SPRINGULAR IRRIGATION 

 Essam A. Taha 
Dept. of Agric. Mechanization, Coll. of Agric. & Forestry, Univ. of Mosul, 

Iraq. 

ABSTRACT 
This study was conducted in the fields of Agriculture and forestry collage in 
February 2010 to investigate the effect of pressure 1.5 and 3 bar and type of 
nozzle single ( square , hexagon , circular ) and double (  square × circular , 
hexagon × circular , circular × circular ) on the uniformity coefficient of water 
distribution       ( UC ) and distribution uniformity ( DU ) . The randomized 
block design and Duncan's multiple range test for comparison between the 
means were used . Results showed that there were significant differences 
among the two factor , the presser 3 bar gave the highest coefficient of water 
distribution uniformity and distribution uniformity the circular single nozzle 
gave the highest coefficient and distribution uniformity at pressure  1.5 , 3  bar 
comparing with the other nozzle , The double nozzle (circular × circular ) gave 
the highest coefficient and distribution uniformity at pressure  3  bar . 
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