
 Sprinkler Irrigationالري بالرش  

الى سطح التربة على شكل رذاذ يشبة الى حد ما تعرف طريقة الري بالرش بانها اضافة الماء 
طر ,حيث يجري ضخ المياه في شبكة من االنبابيب الى ان يصل الى فوهة المرشة سقوط الم

الضيقة فينتشر على شكل رذاذ يجب اختيار نظام مناسب للري بحيث يتماشى مع مجموعة من 
والبيئية االقتصادية منها الظروف الجوية واحتياجات المحاصيل للمياه العوامل الطبيعية 

لتكلفة االجمالية والعائد االقتصادي المحتمل ان االثر المشترك وخصائص التربة والمياة وا
بالرش يقلل كثيرا من للمعادالت العالية للتبخر وتشوية الريح النماط توزيع المياه في نظام الري 
لقد بدا استعمال الري كفاءتة وللتغلب على هذه المشاكل يلزم استخدم مرشات ذات ضغط واطيء 

اسع عشر حيث كان استعماله محدودا في المشاتل والبساتين اال ان بالرش بداية القرن الت
الدراسات المستمرة ادت الى تطور انظمة الري بالرش ويحاول الباحثون من خالل دراساتهم تقليل 
كلفة انشاء انظمة الري بالرش بتطوير مكونات هذه االنظمة مثل استعمال االنابيب الخفيفة 

كلفة تشغيلها وهذا بالنتيجة سيؤدي الى تطور سريع في ية وتقليل والمضخات ذات الكفاءة العال
وبصورة عامة يمكن استعمال الري بالرش لمعظم انواع استعمال هذه االنظمة وعلى نطاق واسع 

الترب وتحت ظروف مختلفة التضاريس االرضية كما يصلح لري غالبية المحاصيل وللمساحات 
ان تناسق توزيع المياه في غير كفوء وذو كلفة عالية ان  التي يكون استعمال الري السطحي فيها

الترب عند الري بالرش اليعتمد فقط على الخواص التربة كما هو الحال في طرق الري االخرى 
في معظم االراضي هنالك مواقع بل يرتبط بطبيعة النظام نفسة ومعدالت اضافة وضغط التشغيل 

بالرش مفيدا وفي مواقع اخرى قد اليجدي استخدام هذا  نظام الري يجد فيها المزارع ان استعمال 
 الظروف الحقلية التي يفضل فيها استعمال الري بالرش على الطرق االخرى او ان .النظام نفعا 

  هي: التي تالئم الري بالرش
جيد لرطوبة التربة  عندما تكون نسجة التربة خشنة بحيث اليمكن الحصول على توزيع -1

 .خرى باستعمال الطرق اال

 .قريب عندما تكون التربة ضحلة والماء االراضي -2
 التعرية.عندما تكون االنحدارات شديدة والتربة سهلة  -3

 عندما تكون االتسوية مكلفة اقتصاديا وااليدي العاملة غالية الثمن . -4

 تناسب االراضي التي التحتاج الى ري دائمي . -5

ذ يمكن استغالل كافة المساحة اليسبب استعمال الري بالرش ضياع في االراضي ا -6
 الغراض الزراعة.

 عندما تكون المياه المتوفرة قليلة. -7

 عند زراعة المحاصيل التي تحتاج الى ريات خفيفة وعلى فترت متقاربة. -8



 

 ويمكن تلخيص اهم محاسن انظمة الري بالرش بما يلي :
 
 . سهولة السيطرة على تجهيز المياة اضافة الى سهولة القياسات المائية -1

 الذي يحصل في الري السطحي. ريق انظمة الري بالرش العمليات الزراعية بالقدالتع -2

 تستحصل عادة كفاءات عالية لالرواء وتوزيع مياة الري . -3

 تنتفي الحاجة لعمليات تسوية وتعديل االراضي . -4

 ة .ليمكن استعمال تصاريف قلي -5

 تكميلي ان تطلب االمر .لة للنقل مما يسهل استعمال الري البمنظومة الري بالرش قا -6

 يستعمل الري بالرش عندما تكون كلفة العمل عالية في طرق الري السطحي . -7

 اما اهم محددات استعمال الري بالرش فهي :
 تنخفض كفاءة نظام الري بالرش بفعل الرياح الشديدة والرطوبة النخفظة . -1

 الكلفة المرتفعة لمنظومات الري بالرش . -2

 تجهيز مائي منظم .يحتاج الري بالرش الى  -3

 كلفة التشغيل اعلى مما للري السطحي . -4

قد تشجع هذه الطريقة على انتشار مسببات االمراض الفطرية والبكتيرية وقد يلحق  -5
 الري بمياه رديئة النوعيةالسقوط المباشر للماء على اوراق النباتات ضررا به خاصة عند 

 مكونات نظام الري بالرش:

 

 pumping plant            وحدة الضخ    -1

 Main  pipes          االنابيب الرئيسية    -2

 Lateral pioes  انابيب التوزيع الفرعية   -3

 Riser               قصبة المرشة )الرافع(  -4

 Sprinkler                        المرشة      -5

 
كة : ان مهمة وحدة الضخ هي رفع المياه من  المصدر وضختها خالل شب الضخ ةوحد

تختلف نوعيات المضخات تبعا لمعدل الجريان التوزيع والمرشحات بضغط معين  لذلك 
والضغط  عند فوهة المرشة والمسافة العمودية الى المصدر المائي ويجب ان تكون المضخة 
ذات سعة كافية بحيث تغطي االحتياجات المائية الواجب تجهيزها من المصدر العلى نقطة 

ومن المضخات التي تستعمل في انظمة على ظغط كاف للتشغيل . في الحقل مع المحافظة



الري بالرش هي المضخات االنتباذية والمضخات العنفية لالبار العميقة ولكن النوع االول 
 هو االكثر شيوعا. 

االنابيب الرئيسية ثابتة او متحركة وتعتبر االنابيب المتحركة  قد تكون االنابيب الرئيسية: 
مكانية  استعمالها في اكثر من مكان يؤخذ الماء من االنابيب الرئيسية الى اكثر اقتصادية ال

عند مواقع  اتصال كل انبوب فرعي مع انبوب  انابيب التوزيع  الفرعية عن طريق صمامات 
وحاليا ابتدا  PVCاو االستبستوس او انابيب  رئيسي وعادة تكون هذه االنابيب اما من الفوالذ

مال انابيب خفيفة من االلمنيوم لسهولة نقلها وللتقليل من كلفة انشاء وعلى نطاق واسع استع
النظام  انابيب التوزيع الفرعي :تكون عادة من النوع المتحرك ومصنوعة من االلمنيوم 

 .الخفيف 
 

 Sprinklers    المرشات

ة وتعتبر من اهم مكونات نظام الري بالرش الم انماط توزيع المياه على المساحة المخصص 
 ترتبط بنوعيتها وبصورة عامة يمكن تميز ثالثة انواع من المرشات وهي .

 
 ratingRotating Sp    المرشات الدوارة -1

اكثر االنواع استعماال في العالم بسبب مالئمتةها لمختلف الظروف هذه المرشات من 
ن وقدرتها على اضافة الماء بمعدل منخفض عند استعمال فوهات كبيرة نسبيا وتتكون م

فتحة واحدة او فتحتين ولها القابلية على الدوران ذاتيا بفعل ضغط الماء واذا كان تصميم 
المرشات صحيحا وصيانتها مستمرة فانها تستعمل بالضغط المالئم والتصميمي وعندئذ 

 ترتفع كفاءة تتوزيع الماء على المساحة  التي تغطيها
 Fixed head Sprinklers  المرشات الثابتة  -2

الرش وتتكون من انابيب متوازية تفصل بينها  مسافات محددة وهذه من اقدم انظمة  وهي
االنابيب تحتوي على عدة مرشات موزعة على طول االنبوب بمسافات منتظمة وتدور 

 وتستعمل غالبا في ري الحدائق .  135بزاوية مقدارها 
 



 Perforated sprinkler Lines     ثقبةاالنابيب الم -3

ا النظام بكثرة في البساتين والمشاتل ويتكون من انابيب سهلة النقل تحتوي يستعمل هذ
على ثقوب موزعة بطريقة تضمن توزيع المياه بشكل متساوي على جانبي االنبوب بعرض 

احتياجا للضغط وقد يكفي فرق متر وعلى شكل مستطيل تعتبر اقل الطرق  14الى 7
 .ا الضغط بين مصدر الماء والحقل لتوليد هذ االرتفاع

 

 تحت نظام الري بالرش:انماط توزيع الرطوبة    
ان النقطة التي ينبغي ان تكون واضحة هي ماذا نعني بنمط التوزيع ؟ عندما نتكلم عن 

ط التوزيع فاننا نعني بة عمق الماء المضاف من المرشة الى ابعد نقطة من المرشة نم
يتم بتوزيع المرشات بحيث  يجب ان تكون متجانسا ليعطي اعلى تناسق ممكن وهذا

تتداخل من مناطق تاثيرها سواء بتنظيم المسافة بين انابيب التوزيع الفرعية او بين 
( شكل مخروط قمتة عند nozzleالمرشات ويشبة توزيع المياة المتدفقة من فوهة المرشة )

موضع المرشة ويتناقص بالبعد عنة عدم حصول سيح وعدم الحاق ضرر بخصائص 
ن خالل التعرية التي تحصل بفعل زيادة الماء على سطح التربة والجدول التالي التربة م

 يوضح معدالت المقترح اضافتها لنظام الري بالرش لترب مختلفة
 

 (  Sprinkler spacing)  المسافات بين المرشات
لضمان توزيع متناسق ومنتضم لمياة الري من الضروري ان يحصل تداخل للمساحات 

 .لمرشات ويزداد هذا التداحل بزيادة سرعة الرياح المتاثرة با
  (power Source)   مصدر القدرة والطاقة 

تعتبر الطاقة الكهربائية مناسبة جدا عندما تكون وحدات الضخ ثابتة اضافة الى ان 
كلفتها االبتدائية قليلة وكذلك كلفة الصيانة وتعتبر وحدات الضخ الديزل المتحركة اكثر 

 ة الري بالرش المتنقلة كليا .مالئمة النظم
 

 



 انواع انظمة الري بالرش -

 ( Portable systemالنظام المتنقل ) .أ

يمتلك هذا النظام انابيب رئيسية ومساعدة وفرعية يمكن نقلها من مكان الخر اضافة الى 
وحدة ضخ متحركة لقد صمم هذا النظام لكي نقلة من حقل الخر لذا فانة يمكن ان 

 تنوعة على مدار السنة وهو نظام رخيص نسبيا يروي محاصيل م
 

   Semi portable system   النظام شبة المتنقل .ب

 النظام المتنقل عدا ان خطوط االنابيب الرئيسية ثابتة وكذلك وحدة الضخ ويشبة 
 

 Mechanical moved system   النظام المتحرك ميكانيكيا -ج

لمهرة قد اعطى فكرة للباحثين اليجاد ماله افة انظمة الري بالرش وندرة العان زيادة كل
 نظام ري يتحرك ميكانيكيا ومن اهم االنواع المتحركة .

 Wheel Moved systemالنظام المتحرك بالعجالت   -1
تثبيت االنابيب الفرعية والتي تحتمل المرشات على سلسلة من يتم في مثل هذا النظام 

 لخط الفرعي.العجالت وتتحرك بواسطة ماكنة مثبتة في وسط ا
 Center pivot systemنظام الرش المحوري   -2

يشتمل هذا النظام على الخط الفرعي للمرشات والذي يثبت على ابراج محمولة على 
عجالت يتحرك النظام تلقئيا ويتلف باستمرار حول الحقل من نقطة في وسط الحقل 

. 
 :Traveling Sprinklerنظام الرش المسير  -3

ة واحدة مثبتة على وحدة عجلة متحركة وترتبط المرشة يشتمل على مرشة عمالق
 .متر لضمان اكبر قدر من التغطية 200بانبوبة بالستسكية مرنة يصل طولها الى 

 Permenant system  النظام الثابت او المستديم-د
المرشات فقط هي البارزة  تكون كل اجزاء النظام مدفونة تحت سطح التربة وتكون 

 عمل هذا النظام لري محاصيل القطن والبطاطا والجت .فوق سطح االرض يست
 permenant systememi S   النظام شبة الثابت -هـ

يمتلك هذا النظام خطوطا فرعية متحركة وخطوط رئيسية ومساعدة ثابتة وكذلك فان 
هنا تدفن االنابيب الرئيسية والمساعدة تحت سطح .ووحدة الضخ ثابتة مصدر الماء 

 .االرض 


