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 بسم هللا الرحمن الرحيم

Sprinkler Irrigation بالرش الري    

ات يتم فيها ضخ المياه في شبكة من األنابيب مختلفة األقطار تنتهي بفتحُيعرف الري بالرش بأنه طريقة للري، 
. وقد لمطراثابتة أو رشاشات دوارة تخرج منها المياه إلى الهواء على شكل قطرات، تتساقط على األرض والنبات تشبه 

تم ابتكار الري بالرش خالل عقد الخمسينيات من القرن العشرين، وكانت بدايته بسيطة عبارة عن أنابيب مثقبة، يضخ 
فيها الماء بضغط فيخرج الماء من الثقوب المنتشرة على طول األنبوب بشكل يشبه النافورات تستند فلسفة الري بالرش 

 على مبدأين أساسيين هما: 

 ام سطح التربة واسطة لنقل وتوزيع الماء أثناء الري.عدم استخد -1

 يحب أن ال يزيد معدل الري )شدة الرش( عن قابلية التربة المتصاص الماء )سعة الغيض(. -2

، ويتأتى من هذين المبدأين معظم منافع وميزات الري بالرش والتي عكس مبدأي الري السطحي تماما  وهذين المبدأين هما 
 : باآلتيتتلخص 

ائعات السيح ض قلة أو انعداممقارنة بطرائق الري السطحي بسبب  عاليةءة الري والنقل وتناسق توزيع الماء كفا -1
كضائعات الرشح الجانبي  ائعات النقلضعدم ، كما تنظروف اإلدارة الجيدةالسطحي والتخلل العميق تحت 

 .المفتوحةوالتبخر كتلك التي تحصل في القنوات )النزيز( من جوانب القنوات، 

ذه ، ولهذا أكثر من فائدة، إمكانية استخدام هالتدريج وتسوية وتعديل األرضالري بالرش إلى عمليات ال يحتاج  -2
ية ومن من ناح خفض للتكاليفبدون إجراء عمليات تعديل وتسوية وفي ذلك  األراضي المتموجةالطريقة لري 
غني بالعناصر الغذائية والمادة العضوية. واحيانًا من التربة ال المحافظة على الطبقة السطحيةناحية أخرى 

وفي هذه الحالة يصبح  عمق الطبقة السطحية ال يتحمل أعمال قطع وردميتعذر تدريج األرض عندما يكون 
 .الري بالرش أمرًا محتوماً 

اإلنتاجية  رلتصبح الزراعة الديمية مضمونة وتساعد في استقرا للري التكميلياستخدام الطريقة كوسيلة إمكانية  -3
 وذلك من خالل االستفادة من اآلبار ومياه السيول في الوديان.

األمثل لري الترب الجبسية والترب الخشنة النسجة بسبب إمكانية التحكم والسيطرة الكاملة ُيعد الري بالرش الوسيلة  -4
كما  في الترب الجبسية، ، وبهذا نحد من ّتكون الخسفات المائيةعلى كمية المياه المعطاة مهما قلت تلك الكمية
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الري  كما يناسب. تؤدي إلى خفض كفاءة الري من ضائعات التخلل العميق في الترب خشنة النسجة التي  تقلل
 نسجات الترب المختلفة في معدالت غيضها بسبب إمكانية تغير معدل الرش أثناء الري. بالرش الحقول ذات 

يطرة ، الن الطريقة توفر سة وذات الماء األرضي المرتفعالضحلأفضلية استخدامها كطريقة للري في الترب  -5
ري الترب سهلة التعرية وذات كاملة على كمية الماء المعطاة، كما إن لطريقة الري بالرش األفضلية في 

 .االنحدارات الشديدة، لنفس السبب

ة ، ويمكن تجهيز الحقل بريات خفيفة وهي مهمبالمرونة العالية في التشغيل واإلدارةيمتاز نظام الري بالرش  -6
 . أكثر الطرق استعدادا  وسهولة للتشغيل التلقائيفي بعض الترب، وفي بعض مراحل النمو األولى كما انه من 

 .بتصاريف عاليةال يحتاج الري بالرش إلى مصادر مائية  -7

 نظام الري بالرش مساحة مهمة من األرض.  ال َتشغل معدات -8

 م الري بالرش ألغراض أخرى غير الري، منها:يمكن استخدا  -9

 إضافة األسمدة الكبرى والصغرى القابلة للذوبان بالماء. -أ

 إضافة المبيدات ومصلحات ومحسنات التربة القابلة للذوبان في الماء. -ب

 غسل النباتات من الغبار وحمايتها من الصقيع الذي قد يحصل خالل موسم النمو. -ت

 ارتفاع درجات الحرارة. لتلطيف الجو حول النبات عند -ث

 محددات وعيوب الري بالرش:

د سرعة ، حيث يقل تناسق وكفاءة الري بازدياالرطوبة النسبية منخفضةون كوعندما ت سلبيا  بالرياحتأثر أداء النظام  -1
 . 1-كم. ثا 5ويجب أن يوقف الرش إذا زادت سرعة الرياح عن الرياح، 

 .%40ى إلخارج حدود دائرة خدمة المرشة وقد تصل هذه الفواقد  بالرياحالتبخر واالنجراف الفواقد المائية بسبب  -2

ألنها تسبب أضرار أو ذات نوعية رديئة  1-دسي سيمنز. م 3- 2.5تزيد عن ال يمكن استخدام مياه ملوحتها  -3
 .للمحصول ولمعدات شبكة الري 

 مما يزيد من تكاليف الري. طاقة لضخ الماءيحتاج الري بالرش إلى  -4

ابلها ، إال أن هذه الكلف المرتفعة يقمرتفعة نسبيا  مقارنة مع طرق الري السطحيثابتة لنظم الري بالرش الكلف ال -5
 ، بوحدة المياه المستهلكة )أي إمكانية الزيادة األفقية في الزراعةكلف تشغيل منخفضة وزيادة في إنتاجية الحاصل

 (.بنفس كمية الماء المتوفرة
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ويمكن الحد من  ،سلبيا  على نمو البادرات والصفات الفيزيائية للتربة تأثيرا  يؤثر ارتطام القطرات بالتربة والبادرات   -6
(، لتقليل قوة Soil mulchوالمادة العضوية )تغطية التربة  هذا التأثير بتقليل حجم القطرات أو فرش التربة بالقش

 في نقل اإلصابات المرضية وخصوصًا الفطرية ضمن الحقل الواحد. االصطدام وزخم القطرة، كما تساهم الطريقة 

 تصنيف نظم الري بالرش:

الة رأس حذلك التصنيف الذي يعتمد على  أشهرهاظهرت خالل العقود الستة الماضية عدة تصانيف لنظم الري بالرش، 
ين ن نظم الري بالرش تصنف إلى صنف، وعلى هذا األساس فإأو متحركا  االشتغال كونه ثابتا  في موقعه  المرشة أثناء

 أساسيين هما:

وفيها رأس المرشة ثابتًا في موقعة  : Stationary Sprinkler Irrigation Systemنظم الري بالرش الثابتة  -أ
لمدى كفاية أنابيب الشبكة )سواء  كانت رئيسية أو فرعية أو أنابيب الرش( لتغطية أثناء االشتغال. وُتصنف تبعًا 

 : الحقل إلىمساحة 

أعداد جميع أنواع األنابيب كافيا  لتغطية عموم مساحة وفيه يكون  : Solid set systemنظام الشبكة الكاملة  -1
. وهي إما مدفونة تحت سطح التربة أو ظاهرة فوق سطح التربة عندما ُيراد نقلها من حقل إلى أخر بعد الحقل

 إكمال الموسم.

األنابيب ) ربما الرئيسية أو الفرعية أو  أعدادوفيه تكون  :Portable set systemنظام الشبكة المنقولة  -2
الحقل  ضمن أخرفُيصار إلى نقل األنابيب من موقع إلى  أنابيب الرش( غير كافيا  لتغطية عموم مساحة الحقل

نصف  نظم الري ومنها  فتسمى النظم المنقولة يدويا  يدويا   أماالواحد وخالل الرية الواحدة، ويتم نقل األنابيب 
وفيها يكون خط األنابيب Semi- Portable system نصف المنقولة أو  Semi-Solid systemالثابتة 

الرئيسي وطاقم الضخ ثابتيين خالل الموسم ويتم مناقلة 
خطوط األنابيب الفرعية وأنابيب الرش ضمن الحقل الواحد 
خالل الرية بسبب عدم كفايتها لتغطية مساحة الحقل 

قد يتم نقل األنابيب بواسطة االلة ومن أنواعها ل. أو بالكام
 Tractor moved systemالنظام المنقول بالساحبة 

والنظام المنقول  Side-rolledولنظام المدحرج جانبا  
 . side-movedجانبيا  

 

http://www.alhadeeqa.com/up/
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وفيها يكون رأس المرشة متحركًا  Continuous-moved sprinkler systemنظام الري بالرش دائم الحركة  -ب
ونظام الري بالرش الخطي ، Center-pivot systemوأشهرها نظام الري المحوري باستمرار أثناء عملية ري الحقل 

Linear move system  ونظام الري بالرش السيارTraveler sprinkler system المدفعي  أنواعه، ومن
Gun system. 

  Semi-solid or semi-portable sprinkler system contents)نظام الري بالرش نصف الثابت( لة مكونات نظام الشبكة المنقو 

انتشر هذا النوع من أنظمة الري بالرش في 
العراق خالل العقد األخير من القرن العشرين، وأيًا كانت 
جهة تصنيع هذه األنظمة، فهي تتفق جميعًا من حيث 

 قطارأالمكونات وطريقة التشغيل إال أنها قد تختلف في 
األنابيب المكونة لها وفي نوع المرشات، وفيما يلي سرد 

 وكما موضحة في الشكل نظمةلمكونات هذه األ

 :Pump setأوال : طاقم الضخ 

على سعة المشروع، ُينصب طاقم الضخ عند مصدر  اعتماداً ويتكون من مضخة واحدة أو مجموعة مضخات 
م تعمل المضخة على ضخ الماء 3-2عن  الماء بحيث ال يزيد ارتفاع طاقم الضخ عند مستوى سطح الماء في المصدر

الخط الرئيسي بضغط يكفي للتغلب على ضائعات االحتكاك بجدران األنابيب والوصالت الملحقة يب داخل شبكة األناب
أواًل ويكفي لتشغيل وتدوير المرشات المحمولة على أنابيب الرش. ُتّحدد المضخة المناسبة لتشغيل نظام الري بالرش من 

معينة من ( ويمكن تغيير هذين المعيارين ضمن حدود headمعيارين هما: تصريف المضخة وقابليتها على رفع الماء )الضغط 
 خالل تغير سرعة الدوران وبما تسمح به مواصفات المصنع. 

 :Main Lineشبكة أنابيب الخط الرئيسي -ثانيا  

، كما ترتبط بهذه األنابيب flangeوشفة  elbowوتكون ممتدة على طول الحقل وترتبط بالمضخة بواسطة ِعكس 
أو أنابيب الخطوط المغذية  hydrantأنابيب الخطوط الفرعية بواسطة تقاسيم ثالثية 

manifold ويعتمد أقطار أنابيب الخط الرئيسي على مساحة الحقل وهي إما تكون فوق سطح .
المغلون سم وعادة ما تصنع هذه األنابيب من الحديد  80األرض أو مدفونة يعمق ال يقل عن 

 وصالت قوارن  22 شكل. ويرتبط األنبوب مع األنبوب 1-م. أنبوب 6 وبأطوالعالي الكثافة  أو األلمنيوم أو البولي أثلين

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnx93o27_JAhWBHxQKHXtrBrEQjRwIBw&url=http://f.zira3a.net/t468&psig=AFQjCNHFPhVDa6bZoAFkUCgaQxcyRwWXNA&ust=1449232712519186
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnx93o27_JAhWBHxQKHXtrBrEQjRwIBw&url=http://f.zira3a.net/t468&psig=AFQjCNHFPhVDa6bZoAFkUCgaQxcyRwWXNA&ust=1449232712519186
http://www.alhadeeqa.com/up/
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ماء ال تسربمحكمة السد. وينتهي الخط الرئيسي بسدادة لمنع  (quick-couplerوارن بواسطة توصيالت سريعة )ق   اآلخر
 من نهايته.

 : ترتبط بأنابيب Lateral Linesالخطوط الفرعية  شبكة-ثالثا  

( للسيطرة على دخول الماء من Valveترتبط بأنابيب الخط الرئيسي بواسطة التقاسيم الثالثية يعلوها مفتاح )
صنيع واألطوال بنفس مواد الت . تصنع هذه األنابيب بأقطار أصغر من أقطار الخط الرئيسيالخط الرئيسي إلى الخط الفرعي

الخط الفرعي أنابيب بقطرين مختلفين )تصغر من األكبر إلى األصغر( للحفاظ على  المذكورة أعاله. وقد تستخدم لنفس
.  كذلك ينتهي كل خط فرعي بسدادة، وتحمل بعض reducerضغط في نهاية األنبوب، ويربط القطران بواسطة مصغر 

 األنابيب الفرعية أنابيب الرش )حوامل المرشات(.

 : riserأنابيب الرش )حوامل المرشات( -رابعا  

وهي أدق األنابيب في شبكة الري بالرش ويحمل المرشات. وتكون مثبتة على بعض أنابيب الخطوط الفرعية، 
ويعتمد طول حامل المرشة على ارتفاع المحصول، وقد يتم تغير طول حامل المرشة أثناء موسم النمو حسب ارتفاع 

 النبات،

 : Sprinklerالمرشات -خامسا  

أجزاء المنظومة وتكون محمولة على أنابيب الرش بشكل مباثق أو مرشات دوارة واألخيرة أكثر أنواع وُتعد اهم 
المرشات استخدامًا لما توفره من مديات واسعة في الحجم والتصريف ومدى الرش وشدته ومتطلبات شحنة التشغيل 

 جموعات وهي: )الضغط(، وُتصنف المرشات حسب الضغط التشغيلي الذي تعمل به إلى أربعة م

م وتغطي مساحة رش صغيرة. وتستخدم في الترب  10-3.5مرشات واطئة الضغط: تحتاج لضغط تشغيلي بين  -أ
 .1-مم. سا 12ذات معدالت غيض أساس تزيد عن 

م وتغطي مساحة رش أكبر  20-10وتعمل بضغط مرشات معتدلة الضغط:  -ب
 وتشتت ح سن لقطرات الماء.

م وهي أكثر األنواع  40-20مرشات متوسطة الضغط وتعمل بضغط تشغيلي من  -ت
 أنواع رؤوس مرشات  23 شكل  استخدامًا بسبب مدى الرش الواسع وعدل الرش المناسب والتشتت الجيد للقطرات.
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-60م أو أكثر وُتغطي مساحة رش كبيرة  70-40مرشات الضغط العالي: وتعمل بشحنة ضغط من المرشات  -ث
وهناك ملحقات أخرى للشبكة كملحقات الربط والمد والصمامات ، 1-م. سام 20م ومعدل رش عال يصل إلى 120

 .والمقاييسومنظمات الضغط  بأنواعها

  مخطط نظام الري بالرش الثابت 

 يعتمد مخطط شبكة الري بالرش في الحقل على عوامل عديدة منها: 

 أخرى على لى تمثل الفاصلة بين مرشة و الفواصل بين المرشات: ُيعبر عن الفواصل بين المرشات بمسافتين األو -أوالً 

والثانية تمثل  S لها بـاألنبوب الفرعي الواحد ويرمز 
 بوبينأنالفاصلة بين مرشة وأخرى متقابلتين على 

 وكما في الشكل.  Lمتجاورين ويرمز لها بالحرف 

. وتكون قيمها Lثم الفاصلة  Sتكتب أواًل الفاصلة 
،....( 18، 15، 12، 9، 6) 3مضاعفات العدد 

، 4) 2حسب النظام األمريكي، ومضاعفات العدد 
....( حسب النظام األوربي. إن ، .12، 10، 8، 6

المهم في اختيار الفواصل هو تحقيق تغطية كاملة لمساحة الحقل بماء الرش وعدم ترك بقعة جافة ال يصلها الماء. 
 ويجب أن يحصل تداخل بين دوائر االبتالل. وتعتمد قيم فواصل المرشات على:

أقصى معدل رش -تصريف المرشة، ه-الريح، دسرعة -نمط توزيع الماء حول المرشة، ج-ترتيب المرشات ب-أ
 مسموح به.

 العوامل المؤثرة في فواصل المرشات:  

 وترتب المرشات بأربعة حاالت هي: ترتيب المرشات:-أ

 D, F, L, Sترتيب المثلث العام: كما في الشكل، إن العالقة الهندسية التي تربط  -1
بحيث تضمن عدم وجود بقعة جافة ال يصلها الماء في الحقل تحت ظروف الهواء 

 الساكن هي:

[(S-F)2 + L2][F2 + L2] / L2 ≤ D2             ………………..79 

 مصدر ماء 

S 

  طاقم الضخ

L 

  تقسيم ثالثي

  سدادة النهاية

  توصيلة سريعة

  سدادة النهاية  الخط الرئيسي

  حامل المرشة   خط فرعي

 مرشة 

 بالرش الثابت طط لمنظومة ري مخ 24شكل  

D 
F 

1 
2 

S 

L 

 ترتيب المرشات 25 شكل
 على شكل مثلث   
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 Fترتيب المثلث المتساوي األضالع: كما في الشكل وفيه تكون مقدار اإلزاحة  -2
وعلى هذا األساس تكون المعادلة كما في  Sتساوي نصف فاصلة المرشة 

 المعادلة 

¼(S2 + L2) / L ≤ D          ………………..80 

                                                                                       فإن وبالتالي  L/S = cos 2فإنومن الشكل 
L = 0.866s   …………….81                           

 Sالترتيب المستطيل للمرشات: كما في الشكل وفيه تكون فاصلة المرشات  -3
، ويستخدم في المناطق ذات الرياح العالية Lأقل من فاصلة أنابيب الرش 

نسبيًا على ان يوضع أنبوب الرش باتجاه عمودي على اتجاه الريح السائدة. 
بحيث ال  فواصل بين المرشات وأكبر Dوالعالقة بين قطر دائرة االبتالل 

 في الحقل ومعادلته هي: يسمح بوجود أو ظهور أي بقعة أو منطقة جافة 

S2 + L2 ≤ D          ………………..81 

كما إن فواصل المرشات تكون  L=Sالترتيب المربع للمرشات وهو حالة خاصة من الترتيب المستطيل يكون فيه  -4
بشكل عام أقل من الترتيب المثلث متساوي األضالع ومن فوائد هذا الترتيب انعدام تأثير اتجاه الريح على تناسق 

 الري. 

 تأثير الريح على فواصل المرشات:-ب

فواصل المرشات المحسوبة من المعادالت السابقة، هي أقصى فواصل ممكنة تحت الظروف المثالية )انعدام  إن
تحت الظروف غير المثالية فيجب تقليل هذه الفواصل لضمان تغطية عموم مساحة الحقل بماء الرش وبتناسق  أماالريح(، 

مقبول وهذا بالطبع يزيد من كلفة الشبكة وكدليل  إرواء
ألغراض التصميم يمكن االستعانة ببيانات الجدول  أولي

لمختلف حاالت  االتي في اختيار فواصل المرشات
 عة الرياح.ترتيب المرشات وسر 

S≤K1D  ……82   and   L≤K2D …………83  

 

سرعة 
    الرياح

 1-م. ثا

 ترتيب فواصل المرشات
 مثلث متساوي األضالع المربع المستطيل

2K 1K 2K 1K 2K 1K 

0-1.5 0.6
0 

0.5
0 

0.5
5 

0.5
5 

0.52 0.60 

1.5-
3.0 

0.6
0 

0.4
5 

0.5
0 

0.5
0 

0.48 0.55 

3.0-
5.5 

0.6
0 

0.4
0 

0.4
5 

0.4
5 

0.43 0.50 

L
=

0
.8

6
6
 

D 
S 

90 
30 30 

30 
60 60 

60 

ترتيب المرشات على  26 شكل
 شكل مثلث متساوي االضالع 

D 

S 

L 

 ترتيب المرشات على شكل مستطيل  27 شكل
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 تناسق توزيع المياه 

. 3م 0.63لمرشة صغيرة تصريفها  28بالشكل لتوضيح نمط توزيع الماء لمرشة منفردة تحت الظروف الحقلية سنستعين 
م. من  3*3استمر الرش فيها لثالث ساعات، وبابعاد وحدة التشبيك  1-ساعة

الشكل يجب ان نحدد المساحة التي يتم قياس تناسق االرواء لها وهي وحدة 
(، وللحصول على األعماق النهائية لالرواء بالرش S*Lالمساحة األساسية )  

سية ضمن الشبكة فان أن ذلك يتطلب اجراء مرحلتين من داخل وحدة األسا
على امتداد أنبوب الرش كما التداخل، األولى باجراء تداخل بين أنماط المرشات 

وفي هذه الحالة نحتاج إلى تحديد المسافة الفاصلة  29في الشكل 
م.  9ولنفرض انها تساوي  Sبين مرشة وأخرى على نفس األنبوب 

اجراء تداخل بين أنماط توزيع الماء فتتضمن  اما المرحلة الثانية
 ، وهنا ال بد من تحديد 30على جانبي أنابيب الرش كما في الشكل 

 م.  12ولنفرض انها تساوي  Lالمسافة 

  S*Lالختبار توزيع المياه لمساحة  30يمكن النظر إلى النتائج في الشكل 
 م إذ تجرى في الحقل لعدة أنابيب رش تعمل في 12*9بفواصل مرشات 

 آن واحد حيث تجمع أعماق الماء في مقاييس توضع في مراكز الخاليا. 
 يحسب معامل تناسق توزيع الماء من المعادلة 

Uc=(1-(∑X / ∑R)*100%        ……………84 

االنحراف المطلق لعمق الماء عن معدل  Xومعامل التناسق  Uc إذ ان
 مجموع االنحرافات المطلقة  X∑اعماق الماء الواصلة إلى األرض، مم  و

 عمق الماء الواصل Rلهذه األعماق، مم و العماق الماء عن المعدل العام 
 مجموع أعماق الماء الواصل إلى األرض، مم.  R∑إلى األرض والمقاس بمقياس المطر عند أي نقطة، مم و  

  85بالمعادلة  84يمكن صياغة المعادلة 

Uc=(1-(X̅ / R̅)*100%                                 …………….85 

 متوسط األعماق أو القراءات، مم  R̅متوسط االنحرافات المطلقة، مم و   X̅  إذ ان

        

  4 5 6 2   

 3 6 12 13 10 3  

 4 8 13 16 11 5  

 5 6 14 10 7   

  4 6 4 3   

        

 
5+0 

5 
6+4 

10 
14+5 

19 
10+6 

16 
7+2 

9 
0+0 

0 
 

 
0+3 

3 

4+6 

10 

6+12 

18 

4+13 

17 

3+10 

13 

0+3 

3 
 

 
0+4 

4 
0+8 

8 
0+13 

13 
0+16 

16 
0+11 

11 
0+5 

5 
 

0+16=16 5+9=14 10+0=10 19+0=19 

0+17=17 3+13=16 10+3=13 18+0=18 

0+16=16 4+11=15 8+5=13 13+0=13 

 كمية الماء المستلمة في مركز كل تشبيك  28 شكل

حسابات تداخل أنماط المرشات  29 شكل
 على امتداد أنبوب الرش

 أنبوب الرش                   المرشة 

L= 12 m 

S
=

 9
 m

 

حسابات ونتائج تداخل أنماط  30 شكل
 التوزيع ألنابيب الرش

 أنابيب الرش
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