
Sprinklersالرشاشات 

مقدمة

.بالرشالرىنظامفىجزءاهمهوالرشاشرأس

،الدورانبطى  النوعمنتكونالرشاشاتومعظم

تتحالرشاشاتتشغيلوخواصمميزاتوتعتبر

المناخيهوالظروفالمثالىالماءضغطمنظروف

لمدىمحدداعامالالرياحسرعةخصوصاالمناسبه
.الرىنظامكفاءةومدىللرىمالئمتها



فيدموحبشكلالمياهتوزيععلييعملالرشاش

الخسارةأوالسطحيالجرياندونمحددمجال

أنواعتتوفر.العميقالتسرببسببالمفرطة

تحتالرشاشاتتعمل.الرشاشاتمنمختلفة

ضغطمعفعالةفهي.الضغوطمنواسعمجال

وتعتبر.الرشاشفيم70إلى10حواليمن

ألكثرام40-16تتراوحالتيالضغوط

.المزارعينلمعظماعملي



ويتراوح حجم وسعة الرشاشات من رشاشات صغيره ذات فوهه واحده الى 
.رشاشات كبيره ذات فوهات متعدده والتى تعمل تحت ضغط مرتفع

فضه وتستعمل الرشاشات وحيدة الفوهه عند استعمال مياه الرى بمعدالت منخ-

impact sprinklerتسمي (انظر الشكل التالي)

انواع الرشاشات
ةوحيدة الفوه-1



ذات فوهتين-2



نوعالمنعادةفتكوناإلستعمالشائعةالرشاشاتاما

مسافهالىالماءإلمدادإحداهماتكون.الفوهتانذو

هاوظيفتاالخرىوالفوههالرشاشمنكبيرةمعينه

فىويؤخذالرشاشمركزمنالقريبهالمساحهتغطية

فىمالهااستعاليمكنالفوهتينذوالرشاشاناإلعتبار
.المنخفضالسريانمعدلاوالماءضغطالتاح



pop-up- 3
النوعهذااجزاء

ىاعلالىيبرزاويفتحالرشاشاتمناخرىانواعهناك
pop-up)“الزنبركىالرشاش”عليهويطلقتشغيلهعند

sprinkler heads)المروجرىفىالنوعهذاويستعمل

الفغفىالرشاشراسيسكنحيثوالمنبسطهالخضراء

االرضسطحعلىغالباتكونالتىقمتهفىغطاءله

يلتشغعندمنكمشهسوستهبواسطةالغطاءهذاويفتح

.مغلقاالغطاءيبقىالرشاشتشغيلعدمحالةفى.الرشاش



Pop-up- :(3)شكل



اجزاء الرشاش الزنبركي  ( :4)شكل 
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   Pop-Up heightsارتفاعات
4معظم المهنيين يستخدمون ارتفاعات . ″ 12الي ″  3ما بين Pop-Upتختلف االرتفاعات 

(.5شكل )في مناطق الشجيرات ″ 12أو ″ 6بوصة في الحديقة ، و 



Pop-Up headsرؤرس  
ثابته او دوارة

( يمين)او ثابته (  شمال)دوارة ( :6)شكل 



pop-upثابته  
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pop-upثابته  
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ة 1فيديو  6محاضر

فيديو لعرض انواع الرشاشات



6محاضرة 2فيديو 



مقارنة بين الرشاشات الثابته والمتحركة

6محاضرة 3فيديو 





Performance of sprinklerأداء الرش  

هة الرشاش اداء الرشاش يعتمد علي ضغط التشغيل والشكل الهندسي للفو

مثل قطرها وشكلها وزاوية الفوهة 

dischargeالتصرف-1

distanceالماءقذفمسافة-2 of throw

distributionالماءتوزيعنظام-3 pattern

applicationالماءهطولمعدل-4 rate

dropletالمتساقطةالماءقطراتحجم-5 size

كيفية تقييم االداء



Discharge of sprinklerتصرف الرشاش -1

غط المعادلة التالية تستخدم لحساب تصرف الرشاش معتمدة علي الض

والشكل الهندسي  للفوهة



Throw distance(wetting diameter)قطر االبتالل      -2

مسافةوااالبتاللقطرعلياساساتعتمدالرشاشاتبينالمسافات

لابتالقطربزيادةالمسافةتلكتزداد.الرشاشمنالماءقذف

تشغيلالضغطعليتعتمدالقذفمسافةاواالبتاللقطر.الرشاش

ةبزياداالبتاللقطريزداد.الرشاشفوهةوزاويةوشكلوقطر

راتقطعنهينتجالفوهةشكلكاناذا.الرشاشفوهةوحجمالضغط

طراتقبحجممقارنةصغيرةتكوناالبتاللمساحةفانصغيرةماء

لوضعاعنالفوهةزاويةبزيادةاالبتاللقطريزداد.الكبيرةالماء

.كذلبعداالبتاللقطرينخفضثممعينةزاويةحتياالفقي



Distribution patternنمط توزيع الماء   -3

عمتختلفبالرشاشالمرويةالمساحةفيالماءاضاقةومعدلحجم

فطضعلييعتمدالماءتوزيعنمط.الرشاشاتبينالمسافةاختالف

يعرضليالتاالشكل.الرياحوسرعةللفوهةالهندسيوالشكلالتشغيل

شكلذاتفوهةمعimpactنوعمنلرشاشالماءتوزيعنمطلنا

انلالشكمنواضحهوكما.مختلفةضغوطتحتولكنثابتهندسي

يرغتوزيعونمطكبيرةماءقطراتعنهينتجالمنخفضالضغط

ءالمااضافةمعدلزيادةالياديجداالعاليالضغطانكمامتجانس

وسطالمتالضغطحالةفي.صغيرةةقطراتالرشاشموقعمنبالقرب

دلمعفيتوازنينتجثماومنالحجممتعددةماءقطراتعنهينتج

أثيرتلهليسالفوهةشكل.بالرشاشالمرويةبالمساحةالماءاضاقة

.الضغطمثلالماءتوزيعنمطعليكبير



نمط توزيع الماء طبقا للمسافة من الرشاش( : 7)شكل 



ما مبين اذا ما تم اختيار رشاش مناسب  فانه سيتم الحصول علي نمط توزيع الماء مناسب ك

بالشكل التالي



Dropletالقطراتحجم-5 size

قةطبتكوينعلييؤثرحيثهامعاملالقطراتحجميعد

formationالنباتاتمنالخاليالتربةسطحعليصماء

of seals.نبطداخلالماءلحركةعائقتعدالطبقةتلك

التربةيباتحبتفتيتتعملالكبيرالحجمذاتالقطرة.التربة

عدةهالالصغيرةالقطراتلكن.السطحيالجريانينتجثم

عدماليتؤديثمومنالرياحمعتنجرفانهاوهيعيوب

طحسعليالماءتوزيعنمطواختاللالماءتوزيعتجانس

تؤثروالتيعنهاالحديثسبقالتيالعواملجميع.التربة

.القطراتحجمعليكذلكتؤثرالماءاضافةمعدلعلي



  Fitting and accessoriesالتجهيزات والملحقات

water metersه المياعدادات-1

وهذا أمر ضروري. قبل نقلها للحقلوهو يستخدم لقياس حجم المياه 
.لتشغيل النظام إلعطاء الكمية المطلوبة من الماء



ء الي توصيل الماوشفطاثناء ال،للمضخةلالتصالالمستخدمةوصالتال(2

.الخط الرئيسي

إذامانعرفأنالضروريمنإنه pressure gauge  :الضغطمقياس(3

.يقالتطبفي االتساقلضمانالمطلوبالضغطمعتعملالرشنظامكان

(:9)شكل 

PRESURE METER
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مثل CONNECTERSموصالت (4

Bend, tees, reducers, elbows, hydrants butterfly 
valve and plugs

بسرعةطربووفكنابيبالأمناثنينلربطالموصالتتستخدم

CONNECTORS.وسهولة

connecters(:10)شكل 
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يجب توافر تلك الشروط في الموصالت

اتصالومرونةاالستخدامإعادة(أ

مفصلفيماء تسربال(ب

والفكالربطوسهلةبسيطةتكونأن(ج

،خفيفةتكونأن(د

.ةودائمللتآكلقابلةغير(هـ

CONNECTERSشروط يجب توافرها في الموصالت



  : Fertilizer Applicatorsاألسمدةخزان 5)

الرشبالرينظامفيللذوبانالقابلةالكيماويةاألسمدةحقنيمكن

هياألسمدةالستخدامالالزمةالمعدات.المحاصيلعلىواضافتهاو

خزانيتكون.محليامجمعةتكونأنويمكنوبسيطةنسبيارخيصة

وتوصيلترتيبويمكن.الالزمةوالتوصيالتاألنابيبمعاألسمدة

محويسالسحبضغطفرقيخلقمما،الرئيسيالخطفيالخزان

.الرئيسيالمياهخطفيالتدفقفياألسمدةلمحلول



 : Fertilizer Applicatorsاألسمدةخزان ( :ا-11)شكل 
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 Fertilizer Applicatorsاألسمدةخزان ( :ب-11)شكل 
: 



القواعد العامة لتصميم نظام الري بالرش

يجب وضع الخطوط الرئسية اعلي او اسفل المرتفع-1

الخطوط الجانيبة يجب ان توضع عبر المنحدر او علي خطوط الكنتور-2

طرين مختلفين فقطقالخطوط الجانبية المتعددة يجب اال تزيد عن -3

شمصدر الماء يجب ان يكون عند مركز المنطقة التي تروي بنظام الري بالر-4

الموسمخاللالجانبيةالحركةويقلليسهلانيجبالرينظاممخطط-5

مرتفلعغطضليتطللبالحقللمنصغيرجزءحيثاضافيةمضخةفيالنظرينبغي-6

.الرئيسةالمضخةعند
ثحيلالمختلفلةالميلاهوكميلاتمعلدالتلتطبيلق layoutاللريمخططتعديلينبغي-7

.التصميممنطقةفيكبيربشكلتختلفالتربة



وهذا مخطط عام يمكن اخذه في االعتبار عند تصميم شبكلة ري بالرش



العوامل المؤترة علي اختيار نظام الري بالرش المناسب

( Land Topography)تضاريس االرض -1
نوع يمكن استخدام انظمة ري بالرش في االراضي المنحدرة والغير منتظمة ويمكن استعمال اي

ولكن اذا زاد عن ذلك يصبح من الصعوبة علي % 5من االنظمة اذا كان ميل االرض في حدود 

ة او مع االنظمة التقليدية المتنقلة او الثابت% 15بعض االنظمة مثل مدفع الرش ، وتناسب نسة ميل 
النصف ثابته

(filed shape)شكل الحقل 2-
بعضها يمكن لمعظم انظمة الري بالرش التكيف مع الشكل العام للحقل ذات االشكال المنتظمة و

ليدية او مصمم فقط للحقول المنتظمة مثل انظمة الحركة المستقيمة كما يمكن ايضا لالنظمة التق

ري مدفع الرش او انظمة الحركة المستقيمة ان تتكيف مع حقول ذات اشكال منتظمة اما نظام ال

من مساحة الحقل % 25-20المحوري فيمكنه ان يروي مساحات دائرية فقط مما يسبب ترك من 
دون ري إال اذا توفر جهاز ري خاص للزواية

( soil )التربة-3
الساسي االترشيحيجب لنظام الري ان يتالئم مع ظروف التربة فال يزيد معدل الرش عن معدل ا

ية التي لها معدل للتربة كي تجنب التدفق السطحي للماء فعلي سبيل المثال إذا كانت التربة الطين

الري منخفض يجب اختيار نظام يكون فيه معدل الرش منخفض ، ومن ناحية آخري إذا كانرشح

ي بالرش يمكن ان يؤثر علي بناء التربة مسببا انسداد مسام السطح يجب عدم استعمال نظام الر
.المتنقل



)المحاصيل-4 Crops )
اسبينكماالتقليديةالرشبأنظمةالمحاصيلمعظمرييمكن

ضرريحدثدقانهاالالمحاصيلمعظمالمدفعجيالرينظام

خداماستويقتصر،الطماطممثلالحساسةالمحاصيللبعض

تفاعااريزيدالالتيالمحاصيلعليالمستقيمةالحركةانظمة

الرشوخطوطالمحوريالريمثلاالخريواالنظمةمترعن
.متر2عنارتفاعهايزيدمحاصيلترويانيمكنالدوارة

)العمالة-5 Labor )
تؤثروقدالعمالةبعضاليبالرشالريانظمةتشغيليحتاج

نظاماختيارعليوتوافرهاالعمالةتكاليف

.المناسبالرش



تصرف الرشاش-8

المناخيةالظروف-6

الرشاشضغط-7





 Selecting sprinklerسعة نظام الري بالرش
system capacity

دونموحدبشكلالمياهالضافةبالرشالرينظامتصميميجب

لىإالماءاضافةمعدليقابلأنيجب.التعريةأوالسطحيالجريان

.المجالهذافيتقييدااألكثرللتربةرشيحالتمعدل

للحقلكافبشكلللريالالزمالتدفقمعدلهوالرشبالرينظامسعة

تعتمدلريانظامسعة.الواحدللفدانالواحدةالدقيقةفيلترباعنهمعبرا

عمقوالنموموسمخاللالعظميللمحاصيلالمائيةتياجاتحاال:على

وكميةةالمتاحالمياهللتربة؛الرشحمعدلوالجذورللمحاصيل؛انتشار

إذا)راآلباأوالبئرضخقدرةالتربة؛وقوامللنباتالصالحةالمياة

.(الماءمصدرهياآلبار



محددات استخدام الري بالرش  

Constraints in application of sprinkler 
irrigation  

العاتيةالرياحبسببيتفاوتالمياهتوزيع (1)

عاليةحرارةدرجاتتحتتعملعندماالتبخرالماء بفقدان (2)

مناسبةليستالثقيلةالتربة (3)

مرتفعةةياألولالتكلفة (4)

السليمالتصميم 5)

النظاملهذاعمليةخبرةوجودعدم (6)

الوعيوجودعدم (7)

الطبيعيةالمواردبتوفيراجتماعيوعيوجودعدم (8)

2.5kg  / cm2الرشفيالمطلوبةالعاليةالمياهضغط (9) <
.العاليةالرياحأثناءالريصعوبة (10)



موقع جيد لجمع معلومات عن نظم الري بالرش

https://myelms.umd.edu/courses/969638


