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 المحوري  بالرش تصميم نظم الري 

 اهم البيانات الواجب توفرها لغرض التصميم هي:

ارتفاع وانخفاض الحقل عن نقطة المركز، وهو ذا قيمة موجبة عندما يكون أعلى من نقطة المركز وذو  -1
 قيمة سالبة إذا كان منسوبه أوطأ منها.

 أقصى انحدر للحقل ويحسب كنسبة مئوية. -2

 لها عالقة باختيار حزمة المرشات.نسجة التربة، إذ  -3

 أنواع المحاصيل التي ينوى زراعتها وتحدديد االستهالك المائي اليومي. -4

 . 94حساب كية الماء المطلوب للجهاز وحسب المعادلة  -5

Wq= (ET daily / 1000(mm m
-1

))*Ac      ………..94 

االستهالك المائي اليومي )مم  dailyT E(، 1-يوم 3كمية الماء المطلوبة للتشغيل المنظومة )م Wqإذ ان     
 المساحة التي يغطيها الجهاز. Ac(، 1-يوم

 ارتفاع الحقل عن مستوى سطح البحر. -6

 ابعاد الحقل ) اقصر طول واقصر عرض(. -7

يحدد طول المنظومة التي ستنصب بناًء على إبعاد الحقل فيحسب عدد االذرع الكافية لتغطية اعظم دائرة  -8
 ضمن ابعاد الحقل. 

 95الطول المروري ويحسب من المعادلة  -9

Lt =  La + ds …….95  

بعد الرش للمدفع الرشاش المثبت في نهاية  ds طول الجهاز )م( و  Laالطول المروري )م( و   Ltإذ ان 
 الجهاز ان وجد )م( 

 .96يحسب الضغط التشغيلي من معادلة  -10

Pw = Ps + f + fp ………..96 

فواقد االحتكاك )م( و  fالضغط المطلوب عند فوهة المرشة )م(،  Psالضغط التشغيلي )م(،  Pwإذ ان 
fp  .)فواقد االحتكاك لمنظمات الضغط )م 

 .97تحسب القوة الحصانية من المعادلة  -11

HP= (Pw * Q)/(274.124*Em)    ………..97 

 كفاءة المضخة. mE(، و1-ساعة 3التصريف )م Qالقدرة الحصانية، و  HPإذ ان 
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 .98الساعات الالزمة الكمال دورة كاملة من المعادلة تحسب عدد  -12

Tt = La*0.0944)/Va     ……….98 

 (1-سرعة الجهاز )م دقيقة Vaعدد الساعات الالزمة،  Ttإذ ان 
 .99تحسب كمية الماء المضافة من المعادلة  -13

Aq= Vp /((Tt * Ac)*1000)……….99 

 (.3اء الواصل إلى الجهاز )محجم االم Vp(، و 1-كمية اإلضافة )مم ساعة Aqإذ ان 

 محددات االنحدار 

يحدد االنحدار قدرة المنظومة على تجاوز االنحدار دون حصول ضرر ميكانيكي أو تقليل من أداء الجهاز  
درة قهيكل الجهاز وقوة وحدة السياقة، ارتفاع الفضاء عن األرض، يتوقف على 

تحسب  100، والمعادلة وحدة السياقة على امتصاص االنحدار، السيح السطحي
)%(، بينما يبين الجدول المجاور االختزال الحاصل في معدل  Stمحصلة االنحدار 

 اإلضافة تبعَا لنسبة االنحدار المسموح بها في الترب الثقيلة. 

St= (S in A+ S in B)/2 ………..100 

أما نسب االنحدارات 
المسموح بها لحركة األبراج فمبينة 

 في الجدول المجاور.

كمية اإلضافة وسرعة 
 الجهاز 

 .101ان التصريف عند أي مرشة يحسب من المعادلة 

qx= Q*(2RWX/(L+EGR)2)   …..    101  

المسافة من المركز إلى المرشة المراد حساب تصريفها)م(،  R(، و1-ساعة 3)م xتصريف الرشاش رقم  xqإذ ان 
مدى الرش للمدفع ان وجد  EGRطول الجهاز )م(،  Lعرض الرش )م(، ويمثل المسافة بين مرشتين متجاورتين، و XWو

 )م(.

 .102يسمى بالشدة المطرية أسفل المرشة، فيحسب من المعادلة أما معدل اإلضافة اآلني ألي مرشة أو ما 

 نسبة االختزال % االنحدار % 
0-4 0 
5-8 20 
9-12 40 

معدل االنحدار الشعاعي األقصى  نوو،، ممقطر األ   عدد األبراج
% 

 % أقصى انحدار للورج األول

4 168 7 8 
5 168 5 8 
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 I= (Q*((I+R)2R2/((L+EGR)2)))/D    or I= 

𝑄∗
(𝐼+𝑅)

2
𝑅
2

(𝐿+𝐸𝐺𝑅)
2

𝐷
    ……..102  

 (1-الشدة المطرية ) مم ساعة Iالقطر المبتل للمرشة المقصودة )م(، و Dكما سبق و EGR، و R ،Lإذ ان 

من المعادلة  %100دورة واحدة عند وضع المؤقت الزمني على  T1كمال تحسب عدد الساعات الالزمة إل
103. 

T1= (ds/Vt)*0.105   ………103  

 (1-سرعة البرج األخير )م دقيقة Vtالمسافة من المركز إلى البرج األخير )م(، و dsإذ ان 

 .104إلكمال دورة كاملة عند أي نسبة للمؤقت الزمني من المعادلة  T2يمكن حساب الزمن الالزم  T1ومن 

T2 = T1/X ( ككسر عشري  )نسبة المؤقت الزمني  ……104 

 تتوقف سرعة البرج األخير على عدد الدورات الخارجية لمركز القيادة وعلى قياس اإلطارات كما في الجدول أدناه 

عدد الدورات 
الخارجية لمركز 

 القيادة  

قياس 
 اطاراتاإل

عدد الدورات  سرعة الورج األخير 
الخارجية لمركز 

 القيادة  

قياس 
 اإلاطارات

 سرعة الورج األخير 
 1-م دقيقة 1-قدم دقيقة 1-م دقيقة 1-قدم دقيقة

29 14.9*24 6.54 1.99 56 14.9*24 12.63 3.85 
30 14.9*24 6.77 2.06 58 14.9*24 13.08 3.99 
35 14.9*24 7.89 2.40 68 14.9*24 15.34 4.68 
37 14.9*24 8.53 2.60 69 14.9*24 15.57 4.75 

 .107من المعادلة  A3و 106من المعادلة  A2، و 105( من المعادلة 1-)مم يوم A1يمكن حساب معدل اإلضافة 

A1= (Q/(L+EGR)2)*7643.3 ……105,   A2=(T1*A1)/24  …..106,    A3=A2/X    ….107 

 حسا، احتياجات الضغط 

 يتوقف مقدار الضغط التشغيلي للنظام المحوري على:

 فواقد االحتكاك في األنابيب والموصالت. -1

 فواقد الضغط في منظمات النمو. -2

 نوع وخصائص حزمة المرشات المستخدمة في توزيع المياه. -3
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 فواقد الضغط بسبب االرتفاع. -4

، وقطر األنبوب المناسب يعتمد على سرعة الماء 109المعادلة  fحتكاك )سم( في فاقد اال Dيؤثر قطر األنبوب الداخلي 
 . 108(، والذي يحسب من المعادلة 1-)م ثا Vفي األنبوب 

V= (Q/D2)*0.885 ……108,      f= (0.2083*(100/C)1.85*Q1.85)/D4.8655    ……109 

، ألمنيوم مع 100منها األنبوب )فوالذ قديم  معامل االحتكاك أو الجريان وتتوقف قيمته على المادة المصنعة Cإذ ان 
 (. 150، بالستك 140أسبستوس  –، إسمنت 120الموصالت 

لحساب  156في كتاب تقانات الري الحديثة ومواضيع أخرى في المسألة المائية ص  5-8أو يمكن االستعانة بجدول 
 من نفس الكتاب.  159ص  6-8وباالستعانة بالجدول  110فواقد االحتكاك أو يمكن حسابه من المعادلة 

F= MLKp/KD ……..110 

ثابت األنبوب )جدول  pK( و6-8قيمة جدولية تتوقف على التصريف )جدول  M( و1-فاقد االحتكاك )باوند انج  fإذ ان 
 طول األنبوب )قدم(.  Lمن نفس الكتاب( و 8-8ثابت قطر األنبوب )جدول  DKمن نفس الكتاب( و  8-7
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 د. واثب النعيمي                                        الري بالرش                     13محاضرة نظم ري نظري 
 

 

6 

 

 

 

 



 د. واثب النعيمي                                        الري بالرش                     13محاضرة نظم ري نظري 
 

 

7 

 

 المصادر 

. الري تصميم وممارسة. الجزء األول. مترجم. وزارة التعليم العالي والبحث 1990حاجم، احمد وسعد سعيد الديوة جي. 
 العلمي، جامعة الموصل.

. الري تصميم وممارسة. الجزء الثاني. مترجم. وزارة التعليم العالي والبحث 1990حاجم، احمد وسعد سعيد الديوة جي. 
 العلمي، جامعة الموصل. 

. هندسة نظم الري الحقلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة 1992حاجم، احمد يوسف وحقي يوسف اسماعيل. 
 . 484الموصل. عدد الصفحات 

الري الحديثة ومواضيع ُأخرى في  . تقانات2010لحديثي، عصام خضير، احمد مدلول الكبيسي وياس خضير الحديثي، ا
 .. كلية الزراعةاألنبارالمسالة المائية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. جامعة 

 .جامعة بغداد –ه، كلية الزارعة أساسياته وتطبيقات . الري 1988لطيف، نبيل إبراهيم، عصام خضير الحديثي، ا

 


