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  Design consideration and Limitationsمحددات التصميم اعتبارات و 

معدل الجريان، وعمق الجريان، وانحدار فضاًل عما سبق فإن لتصميم الري الشريطي اعتبارات أخرى، تخص 
 . الشريط، وطول وعرض الشريط

  Design flow Rateمعدل الجريان التصميمي 

، فبالنسبة للمحاصيل non erosiveال يكون الجريان جارفًا  أنيجب  32معدل الجريان المحسوب في المعادلة 
جارف )لكل متر من عرض الشريط( من يمكن حساب اقصى تصريف غير  n ≥ 0.2غير المرجية ذات معامل ماننك 

 . 33المعادلة 

Qu max = 0.175 Si
 -0.75     ( l.(sec.m)-1)-1    …………….33   

 .34فيحسب من المعادلة  n> 0.2 بالنسبة للمحاصيل المرجية الكثيفة ذات  أما
Qu max = 0.35 Si

 -0.75     ( l.(sec.m)-1)-1    …………….34   

لتصميم حساب أقل معدل جريان في ايجب أن يكون كبيرًا لينتشر الماء على كامل عرض الشريط وفي هذه الحالة يتم كما 
 35من المعادلة  

Qu min = 5.95 * 10-3 L S0.5 / n                         …………..35  

 

 

  Flow Depthعمق الجريان 

 free board ال يزيد عمق الجريان في بداية الشريط عن ارتفاع متن الشريط ناقصًا فضلة العمق يجب أن
مم. ويمكن  150ال يزيد عمق الجريان عن  يجب أنتكون بحدود ربع ارتفاع المتن، وبشكل عام  أنمناسبة والتي تفضل 

عندما يكون انحدار  أما 28من المعادلة  0.4من  أكثرحساب عمق الجريان من معادلة ماننك عندما يكون انحدار الري 
 . 35فيمكن تخمين عمق الجريان من المعادلة  0.4 ≤الري 

d(cm) = 5 TL
3/16 Qu n

3/8 ……………..36 

 ، 31من المعادلة  LTإذ تحسب 

 Maximum Border Lengthاقصى طول للشريط 

 ،وحدود مساحة الحقل ونوع التربة)معادلة ماننك(  بمعدل اقصى جريان غير جارفيحدد اقصى طول للشريط 
 م وقد يمتد على طول مساحة الحقل. 400قد يصل طول الشريط إلى أكثر من 
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 Border Widthعرض الشريط 

 وتحديدات تحدد عرض الشريط التصميمي وهي  أربعة اعتباراتهناك 

 . 37ويحسب من المعادلة  الميل العرضي للشريط-أ

Wmax = d/400cs      …………….37 

عرض للشريط حسب تحديد  اقصى maxW إنإذ 
عمق الجريان الطبيعي في  dو csالميل العرضي للشريط 

 8يساوي  dلو  37للمعادلة بداية الشريط )سم( وكتطبيق 
 ض هو فان اقصى عر  %0.2يساوي  csسم و 

Wmax = 8/400*0.002 =10 m ……..38       
 انحدار الري -ب

لي وبالتا الجريان وزادت سرعتهزاد الميل قل عمق حيث كلما  عمق وسرعة الجريانيؤثر انحدار الري على 
عرض الشريط، والجدول أدناه يعطي  تقليلالماء الجاري لكامل عرض الشريط بالماء مما يتطلب  تغطيةزادت صعوبة 

 م.  30-3قيمًا مقترحة ألقصى عرض للشريط حسب انحدار الري وبشكل عام يتراوح عرض الشريط بين 

 اقصى عرض للشريط م انحدار الري % اقصى عرض للشريط م انحدار الري % اقصى عرض للشريط م انحدار الري %

0-0.1 30 1.0-0.5 15 4.0-2.0 10 
0.1-0.5 20 2.0-4.0 12.5 60-4.0 7.5 

 

 الري المتوافر تيار  مقدار-ج

ويفضل أن  ،يحدد عرض الشريط وربما طوله أيضا  عندما يكون تصريف التيار المتوافر للري قلياًل فأن ذلك 
ض ى عر اقص إن ،لتأمين بعض المرونة في التشغيلأو أكثر  شريطين في آن واحديكون التيار المتوافر يكفي ري 

 .  39للشريط يمكن حسابه من المعادلة 

Wmax= Qa /Qu    ……….39 

 تصريف للجريان اقصىuQ ( و1-لتر. ثا)المتوافر تيار الري  aQإذ إن 

 عرض الماكنة الزراعية -د

عند تصميم األلواح بحيث يكون عرض الشريط يساوي  عرض الماكنة الزراعيةبنظر االعتبار  األخذال بد من 
تكون وتقليل كلفة الوقود إذ ان س عمليات الخدمة والتشغيل الكفء لآللة الزراعيةعرض الماكنة أو مضاعفاتها لتسهيل 

 Wعرض الشريط 

ط 
ري

ش
 ال

ود
حد

ن 
مت

 

 الميل العرضي للحقل 

 ربع عمق الجريان ≤فرق المنسوب 

 تأثير الميل في تناسق الري 16شكل  
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فإذا كان عرض هناك خسارة أو هدر عندما تعمل االلة على نصف عرض الماكنة خصوصا إذا كان الشريط طويل، 
 ...... 3bأو  2bأو  bلذا فإن عرض الشريط يساوي  bيساوي الماكنة 

 ارتفاع متن حدود الشريط  

هذا يعني إن و  أقصاه عند بداية الشريطيتناسب ارتفاع كتف الشريط مع عمق الجريان الذي يكون في  يجب أن
سم عن  3أعلى بمقدار يكون ارتفاع الكتف  أنويجب  يزيد كلما زاد التصريف وقل انحدار الري  يجب أنارتفاع الكتف 
سم وقد يصل إلى  50للترب الطينية المتماسكة قاعدة الكتف فتعتمد على نوع التربة فعرض الكتف  أما، عمق الجريان

 .م للترب الرملية الهشة 2

 حسابات تهم تصميم الري الشريطي 

TL =
𝒏𝟏.𝟐𝑸𝒖

𝟎.𝟓

𝟑𝟕𝟗𝟓∗(
𝟎.𝟎𝟎𝟐𝟖𝑸𝒖

𝟎.𝟏𝟕𝟓

𝑻𝒏
𝟎.𝟖𝟖𝑺𝒊𝟎.𝟓

)𝟏.𝟔
 

TL = (n1.2* Qu
0.5)/(3795(Si+((0.0028 nQu 

0.175)/(Tn
0.88*Si0.5)))1.6…….40   

طول الحقل باتحاه ميل الري  =عدد الشرائط 
طول الشريط

عرض الحقل باتجاه الميل العرضي* 
عرض الشريط

 ........39 

 41....عدد األشرطة التي تروى في آن واحد \الواحد( * زمن الري الشريط  N)عدد األشرطة  =الزمن الالزم للري 

 42......الزمن الالزم لري جميع الشرائط \عدد الشرائط الكلي  =عدد الشرائط التي ُتروى في يوم واحد 
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