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  Design Equationمعادالت التصميم 

 بتطبيق الموازنة المائية الحجمية، يمكن استنباط عالقة بين مسافة التقدم )متر( وزمن التقدم)دقيقة(: 

Qu * 60 t = (Da * x) + (da * x) ………..43 

X = (Qu * 60 t)/ (Da + da)        ………..44 

معدل عمق الغيض التراكمي عند الزمن  Da و1-(1-ا. مثالتيار الداخل لكل متر عرض حوض لتر. ) uQإذ ان 
t مم و، ad معدل عمق الجريان فوق السطح عند الزمن t.مم ، 

إذا فرضنا إن معدل تقدم الماء على سطح المضمار  Da يمكن بسهولة حساب معدل عمق الغيض التراكمي
( وباستخدام معادلة  1يساوي  bx=atفي المعادلة  bثابتًا، أي ان مسافة التقدم تتغير خطيًا مع الزمن) أي ان االس 

 نحصل على mD=ctكوستياكوف االصلية 

 Da = ctm / m+1                     ………….45  

عمق الغيض التراكمي في بداية المضمار. اال أن مسافة التقدم ال تتغير خطيًا  44المعادلة  مقام حيث يمثل 
وب في سمع الزمن، حيث إن معدل التقدم يتناقص مع الزمن بسبب غيض الماء في التربة، لهذا فإن عمق الغيض المح

هو أكبر من الواقع وبما  أن هذين العمقين مدمجين  ad، في  الوقت نفسه عمق الجريان هو أقل من الواقع 43المعادلة 
فإن من المتوقع جدًا بأن الزيادة في احدهما يلغي النقصان في االخر، ومن ثم فإن النتائج  44بالجمع في مقام المعادلة 

 45المعادلة تقدم من  مسافةعند أي زمن أو  odالنهائية لن تتاثر كثيرُا، ويمكن حساب عمق الجريان في بداية المضمار 

do = 100(n Qu √𝑥/100)6/13 ………46 

 م. زمن تقدم، مسافة التقدم عند أي xمعامل ماننك للخشونة و nعمق الجريان في بداية المضمار، سم و odإذ إن

للتيار المتقدم  adلقد أوضحت الدراسات التجريبية لجريان الماء على السطوح المستوية إن معدل عمق الجريان 
 من أقصى عمق للجريان وعادة ما يكون عند بداية المضمار أي ان.... %80يعادل 

da = 0.80 do                                ……………..47 

da (cm) = 3.7 n0.375 Qu
0.5625 t0.1875 ……………..48 
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وخشونة السطح  uQم، بداللة  xلتخمين مسافة التقدم  94يمكن اعتماد المعادلة  48و  44وبضم المعادلتين 
n والزمنt و  ودالة الغيض في التربة(t)aD  54المحسوبة في المعادلة. 

X = 
60𝑄𝑢𝑡

𝐷𝑎(𝑡)+3.7 𝑛0.375 𝑄𝑢
0.5625 𝑡0.1875  ………….49 

الالزم المتصاص صافي عمق الري  nTعند اخر نقطة في الحوض يساوي الزمن إذا كان زمن فرصة الغيض 
NDI فإن فرصة الغيض عند أي نقطة على امتداد الحوض ،iT  )دقيقة( 

Ti = Tn + TL – Tv              ………………..50 

 زمن تقدم الماء إلى النقطة المعنية، دقيقة. vTإذ ان زمن تقدم الماء لكامل طول الحوض، دقيقة و 

 E =(NDI / GDI)*100 ………51                   51المعادلة ن حساب كفاءة الري من بينما يمك

بينما ُيحسب معدل اجمالي عمق الغيض على طول الحوض 
باعتماد فرضية التوزيع الخطي لعمق الغيض على امتداد المضمار وكما 

 . 52والمعادلة  18الشكل في 

(GDI)a =(Du +DL)/2     ………52 

 عمق الغيض في نهاية الحوض، مم. LDو عمق الغيض في بداية الحوض، مم uDإذ إن 
( وعند اعتماد معادلة L+ T nT) عمق الغيضفيحسكككككب من معادلة  uDأما  NDIمسكككككاويًا لككككككككككككككككككك  LDوبشككككككل عام ي خذ 

 للتعبير عن كفاءة الري.  54أو  53كوف األصلية نحصل على المعادلة كوستيا
E = 

𝐶𝑇𝑛
𝑚

½[(𝑇𝑛
𝑚+𝐶 (𝑇𝑛 + 𝑇𝐿 )𝑚]

  ………….53   or      E = 2/(1+(1+R)m)  ……………54 

R= Tn / TL  …………..55 

 . uQوالتيار الداخل L، عند تحديد طول الحوض 56من المعادلة  aTبينما ُيحسب زمن الري الالزم لري الحوض 
Ta = (GDI * L)/(60 Qu)      …………………..56 

 Design Methodطريقة التصميم  

 تتضمن طريقة التصميم إيجاد واحد أو أكثر مما يأتي

 لم تيار وكفاءة الري.طول مضمار الري المناسب إذا عُ  -1

 لم طول مضمار الري وكفاءة الري.تيار الري الالزم إذا عُ  -2

 DL 

Du 

(GDI)a 

 معدل إجمالي الغيض 18 شكل
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 لم تيار الري وطول المضمار وكفاءة الري. أقصى عمق متوقع للجريان إذا عُ  -3

 لم أقصى عمق للجريان وكفاءة الري.تيار الري المسموح به مع طول المضمار المناسب له إذا عُ  -4

من  Lفيمكن إيجاد الطول المناسب  Eوكفاءة الري  uQ تيار الري إذا ُعلم :  Length of Basinطول مضمار الري -أ
  .55و 54من المعادلتين LTأو  tبعد إيجاد زمن التقدم  49المعادلة 

يمكن حساب تيار الري  إذا ُعلم طول المضمار وكفاءة الري  Required Irrigation Stream:تيار الري الالزم  -ب
  .54بعد إيجاد زمن التقدم من المعادلة  49الالزم لتجهيز الحوض من المعادلة 

أقصى عمق للجريان من معرفة تيار الري وطول : يمكن حساب Maximum Flow Depthأقصى عمق للجريان  -ج
 وعلى النحو التالي:المضمار وكفاءة الري 

مضمار الري  في بداية iTقيمة من  تكون دائمًا أقل aTالحظ ان قيمة  53 من المعادلة aTيحسب زمن الري  -1
 .55معادلة 

  .aT زمن الري  يساوي  tمع مالحظة إن الزمن  48و 47من المعادلتين  odُيحسب أقصى عمق للجريان  -2

أقصى : إذا ُعلم  Allowable Stream and Suitable Length of runتيار الري المسموح به الطول المناسب له  -د
  :كما يلي فيمكن إيجاد تيار الري المسموح به مع طول الحوض المناسب لهذا التيار عمق للجريان وكفاءة الري 

 .LTمن كفاءة الري نحسب زمن التقدم  -1

 .LTباستخدام الزمن  49من المعادلة  Lطول المضمار  ونحسب uQنفرض قيمة للتيار  -2

 .56من المعادلة  aTنحسب قيمة زمن الري  Lة للطول بو حسالقيمة المو  uQمن القيمة المفروضة للتيار  -3

  uQفي حساب قيمة التيار 47بعد ضمها للمعادلة 48في المعادلة  وتستخدم أكبرهما aTو  LTتوازن القيمتان  -4
 عمق الجريان معلوم. إنإذ 

. تجري تعديالت وتعاد الحسابات إذا 4مع قيمتها المحسوبة في الخطوة  2في الخطوة  uQتوازن قيمة التيار  -5
 .األمرتطلب 

 Booher Methodطريقة بوهير الوضعية لتصميم الري الحوضي 
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)هكتار( ومعدل الجريان الداخل للحوض  Aمساحة الحوض وهي طريقة بسيطة تعتمد الربط المباشر بين 
Q ( ومعامل الحوض 1-)لتر. ثاK لمختلف أنواع التربة وتعتمد قيمته على نسجة التربة كما  (1-(1-)لتر.)ثا.هكتار

 في الجدول: 

 طينية طينية مزيجة رملية مزيجة رملية نسجة التربة
K 1500 500 250 150 

يمكن استخدامها كمرشٍد أولي في التصميم، في حالة عدم توفر معلومات  تقريبيةوتعد طريقة بوهير طريقة 
إذا ُعلم  هي أكبر مساحة مقترحة 57 كافية للقيام بتصميم أكثر دقة. إن المساحة المتحصل عليها من المعادلة

 .بانحدارات الحقليمكن أن تتحدد المساحة حيث  Qالتصريف 

A= Q/K  …….57 

القيم التقريبية للحوض أو أقصى عرض له أدناه بين جدولال  

 أقصى عرض للحوض )بالمتر( االنحدارنسبة 

 المدى المتوسط

0.2 45 35 – 55 

0.3 37 30 – 45 

0.4 32 25 – 40 

0.5 28 20 - 35 

0.6 25 20 - 30 

0.8 22 15 - 30 

1.0 20 15 – 25 

1.2 17 10 – 20 

1.5 13 10 - 20 

2.0 10 5 – 15 

3.0 7 5 – 10 

0.4 5 3 – 8 
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