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 سلسلة نزار االرشادية الدفاعات الزراعية الطيران الزراعي

 

 المقدمة
عناوين الزراعة المتقدمة  أحديشكل الطيران الزراعي وخاصة في الدول المتقدمة        

التوي تههور كشوكل  اآلفوا خطوو  الودفاا المتقدموة  ود  أحدوالمتطورة حيث انها تشكل 
وبائي وتجتاح مناطق زراعية شاسعة، ومثالها في العراق حشورة ووبواا النليول والةشورة 
القشوورية الرخوووة وحشوورة اليووونة فووي حقووول الةنطووة والشووعير فاوو  عوون مكافةووة اسوورا  
الجراو. ان الطيران الزراعي وحده القاور على انجاز هوهه المهموا . اموا يمكون اسوتلدا  

اجووراب كعووت التعوود    فووي طائراتوو  فووي قطووواب الةرائووق ونثوور ال ووهور وفووي الطيووران كعوود 
 انشوورة سوونلقي الاوووب علووى اسووتلدا  هووهفووي هووهه ال فأننووااسووقا  المطوور اليووناعي لووهل  

 الطيران في الرش الجوي للكيميائيا  الزراعية.
 الرش الجوي 

ا  خاصووووة فووووي لقووود أصوووو ا اسوووتلدا  الطووووائرا  فووووي اانشوووطة الزراعيووووة أموووورا  شوووائع       
عمليا  مكافةوة اآلفوا  الزراعيوة الملتلووة طواسوطة الورش الجووي لم يودا  اآلفوا  حيوث 
تيووتلد  فووي هووهه العمليووا  أنووواا ملتلوووة موون الطووائرا  اليووثيرة  ا  ااجنةووة الثاطتوووة 
والمتةراة وهناك العد د من العوامل التي تتةكم في نجاح الرش الجووي ايوورة تجهيوز 

التوزيع وارتواا الطائرة أثناب الورش والهوروا الجويوة اليوائدة وط يعوة  الم يد ونوا أجهزة
، لووهل  سوونةاول فووي اليوووةا  ال حقووة تيوولي  يووطا المعاموول وذيوور  لوو  موون العواموولال

 الاوب على هها المو وا.
 فوائد الرش الجوي 

اعوي للرش الجوي العد د مون الووائود التوي تشوجع علوى اسوتلدام  فوي المجوال الزر        
 :والتي يمكن قجمالها فيما  لي

توووفير ت   الووورش اار وووية والقوووول ال شووورية ال زموووة  جوووراب عمليوووا  الووورش ق  قن  -1
، فقووو  وونم/ ووو  كاسووتلدا  خميوووة عمووال 900اسووتلدا  طووائرة صوووثيرة يكوووي لووورش 

عامول  950مرشوة تعمول كوالمةرك و 80اسوتلدا   طينما رش نوس الميواحة  تطلو 
 % من العمالة.99.5رة  وفر وعلي  فإن استلدا  الطائ
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قن سورعة قجوراب عمليوة الورش معنواه سورعة القاواب علوى اآلفوة ر ول انتشوارها وتووارم  -2
 أ رارها.

 قحكا  الرراكة على عملية خل  الم يدا  كالطريقة اليليمة وبالتراكيز المقررة. -3
  مان وصول الجرعا  الموصى طها قلى المياحا  المناس ة. -4
 لى ااسطا المعاملة.توزيع الم يد كانتها  ع -5
 قمكانية رش المياحا  المروية والتي  تعهر رشها كالمرشا  اار ية. -6
 عد  تكيير الن اتا  أثناب الرش اار ي. -7
استلدا  المرشا  اار ية المةمولة أو الميةوبة على الجرار الزراعوي  ويوي قلوى  -8

  ث  التربة وزياوة ص طتها.
استلدا  جورارا  خاصوة  ا  ارتواعوا  تتناسو  قن الرش في نهاية الموسم  تطل   -9

 وارتواا المةيول اما هو الةال في حقول الهرة.
قن حراووة ت   الووورش اار وووية فوووي الةقوووول تيوواعد فوووي نشووور اآلفوووا  طوووين ن اتوووا   -10

 المةيول.
 اختيار الطائرات للرش 

 :لرش الجوي  طد من مراعاة ما  ليعند اختيار الطائرا  ل ستلدا  في أعمال ا
راعاة ط وذرافية المنطقة التي سوتعمل فيهوا الطوائرا  واوهل  طريقوة توزيوع ونوعيوة م -1

المةاصوويل الزراعيووة المطلووو  رشووها وروود وجوود أن أنيوو  الطووائرا  لهووروا العووراق 
هوووي تلووو  التوووي تتمتوووع كقووودرة ا يووورة علوووى المنووواورة مثووول اانوووواا اليوووثيرة والمتوسوووطة 

 الةجم نهرا  لكثرة وجوو العوائق.
 يعة المناخ في المنطقة لما  لع   من وور فوي اختيوار مةراوا  الطوائرا  مراعاة ط -2

التي تناس  المنطقة ق  أن أواب مةراا  الطائرا  فوي ااجوواب الةوارة يلتلو  عون 
 أوائها في المناطق ال اروة.
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ام/سوواعة، وتواوول  160-90قن اليوورعة المطلوبووة أثنوواب الوورش تتووراوح عوواوة طووين  -3
لواوة لاومان انتشووار الم يود كا تيواا المطلوو  لعوور  اليورعا  المتوسوطة والمن

يرة كةيوووث   تةتووا  قلوووى مجووال الوورش وسوووهولة ا روو ا واله وووو  فووي ميوووافا  ريوو
 ، ق افة قلى  مان رش الم يد كالكوابة والجرعة المطلوبة.مه   ا ير

أن تكووون أجهووزة القيوواوة والمةووورك وتيووميم الطووائرة  ا  اووووابة عاليووة حتووى تعطوووي  -4
 يا  مع سهولة المناورة.أواب  عال

أن يكون تيميم الجناح من النووا المونلوت حتوى   ياوطر الطيوار قلوى الطيوران  -5
 على ارتواا أكثر انلوا ا .

أن يكون تيميم المةرك من النوا الهي تيهل صيانت  اما يج  أن يكون تيميم  -6
 هيكل الطائرة من نوا  وفر الةماية للطيار.

لتور مون مةلوول الم يود حتوى  500 يورة   تقول عون أن يكون خزان الم يد  ا سوعة ا -7
 تكون الطائرة  ا  اوابة عالية لرش مياحا  ا يرة في طلعة واحدة.

 رت   طوراز الطوائرة الميوتلدمة ارت اطوا  وثيقوا  كميواحة اار  وخاصوة فوي ال لودان  -8
وفوي هوهه  وونوم 200التي تزرا فيها المةاصيل كمياحا  مةدووة رود   تزيود عون 

الةالوووة يواووول اسوووتلدا  أو اختيوووار الطوووائرا  اليوووثيرة واللويووووة  ا  القووودرة علوووى 
المنووواورة و  ا مووووا زاو  الميووواحة المزروعووووة فيواووول اسووووتلدا  الطوووائرا  المتوسووووطة 

 الةجم.  والك يرة
 أنواع الرش الجوي 

نووعين يمكن تقييم الرش الجوي كةي  نوا أجهزة الرش الميوتلدمة فوي الطوائرا  قلوى 
 هما:

وفي هها النووا مون الورش  توراوح حجوم : أواًل( الرش الجوي باستخدام النوزالت التقليدية
مووايكرون فووإ ا أريوود تثطيووة  2000-10القطورا  التووي تلوور  موون النوووز   التقليديوة طووين 

رطووورة أو جووزب فوووإن الكميووة المطلوبووة مووون مةلووول الووورش  100مووون اليووطا طووو  2كوول سووم
 م القطرا  واما في الجدول التالي: ا ن ت عا  لةجلتثطية هكتار واحد تت
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 ( الع رة طين حجم القطرا  وامية المةلول ال ز  كاالتار لتثطية الهكتار1الجدول )

حجم القطرا  
 )مايكرون(

كمية المةلول المطلوبة لتثطية 
 2رطرة/سم 100هكتار على أساا 

60 1.131 

80 2.681 

100 5.236 

200 41.88 

300 141.370 

400 335.100 

موايكرون مون حيوث الكلووة ق  قنهوا  60ويتاا من الجدول أن أحين حجم رطرا  هوو 
خويووة جودا  لوهل  فهوي   تيوتقر علوى اليوطا كيورعة وتتطوا ر كعيودا  موع الريواح اللويووة 

سووم/ثانية و  ا اانوور رطوورة موواب 10.2ولميووافة كعيوودة ق  قن سوورعتها فووي اليووقو  الرأسووي 
ا سوتكون خميوة ثووان ومون ثوم يجو  أن تيول قلوى الهودا كةيوث تيوق  فقو  فإن حياتهو

سووووم و   سووووتت لر تمامووووا  ولهووووهه اليووووعوبا  يواوووول اسووووتلدا  رطوووورا   ا   51لميووووافة 
، لتر/هكتار وهها في ذاية الكلوة 335.1مايكرون أو أكثر أي يج  رش  400حجو  

مووايكرون لوورش  250-150لووهل  يواوول فووي مثوول هووها الوورش اسووتلدا  القطوورا  كةجووو  
لتر/هكتووار. ممووا سوو ق  ت ووين أن الووتةكم الوودريق فووي حجووم رطوورا  الوورش يعت وور  20-40

من اامور ااساسية المهمة لوهل  فوإن أي سوائل  ت لور مثول المواب يعت ور ذيور مرذوو  
 (1الجدول في . )
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 سلسلة نزار االرشادية الدفاعات الزراعية الطيران الزراعي

 

 
 ( طائرة للرش الجوي كاستلدا  النوز   التقليدية 1الشكل )

وهووو جهوواز يقووو  طوورش الم يوودا   باسااتخدام أزةاالم الماااي:رونير:ثانيااًا( الاارش الجااوي 
المراوووزة اليوووائلة اللاليوووة مووون المووواب ق  يقوووو  هوووها الجهووواز طتجزئوووة الم يووودا  المراوووزة قلوووى 

مايكرون و ل  كوعول القووة المرازيوة الطواروة  150-50رطرا   ا  أحجا  وريقة للثاية 
هووها الجهوواز قمكانيووة اليوويطرة علووى  التووي تتولوود مووع ووران الجهوواز كيوورعة هائلووة ويوووفر

مميوزا  هوها النووا مون الورش موا ، ومون أهوم طرا  الرش عنهوا فوي حالوة النووز  حجم ر
 : لي
  يعت وور الموواب حووام   جيوودا  للم يوودا  و لوو  ان اثيوور موون الم يوودا    تووهو  فووي  -1

 الماب، اما أن سطا الهودا المعامول سوواب اوان جليود الةشورة أو كشورة الن وا  ذيور
 ، مموا يعيوق موون وصوول المواوة الوعالووة قلوى الهودا المطلووو للموواب منووهة فوي العواوة

 (.2)الشكل 
قن عوود  اسووتلدا  الموواب يجعوول موون عمليووة نقوول الم يوودا  ميووألة سووهلة ق ووافة قلووى  -2

، فاو   عون قمكانيووة اسوتعمال مووواو رور الوو ز  للورش قلوى أك وور حود ممكوونتووفير الو 
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د   مووون المووواب والتوووي تمكووون مووون قنتوووا  رطيووورا  أخووورل حاملوووة ذيووور راطلوووة للتطوووا ر طووو
صثيرة  ا  أحجا  ثاطتة ع وة على  ل  فإن استعمال الميتةارا  الزيتية تمكن 

 ط قة اليطةية للةشرة أو الن ا . الم يد من اختراق ال
، كةيوث يمكون رونير وروة فائقوة فوي توزيوع الم يوديةقق الرش كاستلدا  جهواز الموايك -3

، امووا أن اميووة الم يوود لم يوود وسوورعة وفعهووا أثنوواب الطيوورانا الووتةكم فووي حجووم رطوورا 
التي تيق  على اليطا الميتهدا تووق عدة مورا  الكميوة التوي تقوع علوى اليوطا 

 كطريقة الرش العاوي.
 ووتم الوورش كيووهولة فووي حالوووة الميوواحا  الك يوورة حيووث رووود يمتوود الشووو  الواحوود قلوووى  -4

 عشرة ايلومترا .
يووودا  المراوووزة معدومووة تقري وووا  لللوهوووا مووون الميووواه وان قن نيوو ة الت لووور كالنيووو ة للم  -5

 مه  اتها  ا  ورجة ذليان مرتوعة.
ا  ترتووو  انلوووا  تكوووالي  رش الووودونم و لوو   نلووووا  عووودو الطووائرا  العاملوووة ومووو -6

 ، ق افة قلى ا رتياو في عدو المهاك .على  ل  من خوت للتكالي 
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 المايكرونير( طائرة للرش الجوي كاستلدا  أجهزة 2الشكل )

 متطلبات الرش الجوي 
 :لجوي الناجةة تتطل  توفير ما  ليقن عمليا  الرش ا

توووفير المموورا  اليووالةة ليووعوو وه ووو  الطووائرا  ويتوروو   لوو  علووى نوووا الطووائرة  -1
الميتلدمة ومنطقة العمل ورد أظهر  الدراسوا  أن الطوائرا  اليوثيرة تةتوا  قلوى 

 500ام وتكون أكعواو اول مهو   حووالي  20مهاك    ت عد عن كعاها كأكثر من 
  عر  خالية من العوائق. أما كالني ة للطوائرا  الك يورة فيجو  أن  50×   طول 

 ام. 50  ت عد المهاك  عن كعاها كأكثر من 
تزويوود المهوواك  كاليووهاريا ووحوودا  الاوول لتزويوود الطووائرا  كووالوروو واووهل  توووفير  -2

قمووووداوا  اافيووووة موووون الوروووووو والزيووووو  رطووووع الثيووووار ال زمووووة للطووووائرا  مووووع وجوووووو 
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والم يووودا  وت   قطووووواب الةريووووق ومووووواو قسوووعاا أوليووووة وم كووووس خاصووووة للعوووواملين 
 وأرنعة للوراية من أخطار التيمم كالم يدا .

تووووفير الوووورق اار وووية المدربوووة والملييوووة لتزويووود الطوووائرا  كوووالوروو والم يووودا   -3
 واهل  عمال تث ير ااع  .

: وتث وور فووي هووهه اللوورائ  التجمعووا  اليووكانية وميوواحا  الميوواحيةقعووداو اللوورائ   -4
ااموووواكن التووووي سوووويتم رشووووها وتو وووويا الطرائووووق الموجووووووة مثوووول أسوووو ك التليوونووووا  

، واووهل  تو وويا ااموواكن الممنوووا رشووها و  اهربوواب الاووث  العووالي وأطراجهوواوخطوو
 مثل المناحل وحقول الةيوانا .

 معايرم المرشات الجوية 
عمليووة المعووا رة لةيووا  عوودو الوودونما  التووي يمكوون معاملتهووا كالدريقووة ر وول قجووراب 

كالدريقوة  وحيا  عدو االتوار مون الم يود أو مون مةلوول الورش التوي يطلقهوا جهواز الورش
 : طد من م حهة ما  لي

 Micronairأو حامووووول الموووووايكرونير  (Boom) طووووود مووووون ربووووو  حامووووول النووووووز    -1
تةوووور ااجنةووووة وأن    زيوووود طولوووو  عوووون ث ثووووة أربوووواا طووووول  سووووم 50-30كميووووافة
 الجناح.

فووي حالووة اسووتلدا  النوووز   التقليديووة يواوول أن تكووون موون النوووا الووهي يعطووي رشووا   -2
ملروطيا  مجوفا  طد   من النوا المروحي الميطا لكي يكون الرش منتهما  ويةدث 

احيق القاطلة لل لل اما أرل ما يمكن من الارر للنوز   عند استلدا  مةاليل المي
 ن ثووي أن تكووون الوواصوول طووين النوووز   أو أجهووزة المووايكرونير متقاربووة فووي المراووز 

 مقارنة كااطراا.
 :أرل ما يمكن  ن ثي مراعاة ما  ليلكي يكون  ياا ر ا  الرش المنجرا كالهواب  -3

  . 3-2أن يكون الطيران منلواا  وعلى ارتواا طين  –ت 
 سم. 100-80ة الرش كعيدة عن طرا الجناح كمقدار يج  أن تكون فوه - 
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 سم عن ااجنةة. 60-30يج  أن   عد حامل النوز   كميافة  - 
يعتموود علووى ارتووواا الطووائرة عوون اار   Swath widthقن عوور  مجووال الوورش  -4

، و ن لطووائرة ونوووا المعوودا  التووي تةملهووافووي وروور الوورش وعلووى سوورعة الووريا ونوووا ا
مجال الرش الوعلي عند قجراب عمليوة الورش ييومى مجوال الجزب المةدو من عر  

وعندما يعرا رياس  فإن معا رة معدا   Effective swath widthالرش الميثر 
 :كييطة واما في المعاو   التاليةالرش تكون 

عدو الدونما  المعاملة / وريقة =
x 2 عر  مجال الرش الميشرx اليرعة

1000
 

 

عدو االتار / وريقة =
x 2 عر  مجال الرش الميشرx اليرعة xكمية  مةلول الرش/للدونم

1000
 

 
 


