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 Design Limitiationمحددات التصميم 
 ان اهم محددات تصميم نظام ري المروز ما يلي 

االستيعاب الهايدروليكي للمقطع العرضي والذي يعتمد على، يجب أن ال يزيد معدل الجريان الداخل للمرز عن  -1
 شكل وأبعاد المقطع العرضي، انحدار الري، معامل خشونة سطح الجريان.

 . 63. وهذا يتم تحديده وفقًا النحدار المرز من المعادلة غير جارفيجب أن يكون أقصى جريان داخل للمرز  -2

qmax = 0.6/S  …………………..63                  
 .%انحدار المرز،  Sو 1-غير جارف مسموح به، لتر. ثا أقصى تصريف maxqإذ ان 

وعلى هذا األساس يتم إهمال  %0.05يجب أن ال يقل انحدار الري في طريقة التصميم التي سيتم شرحها عن  -3
 زمن االنحسار في حساب زمن فرصة التشرب. 

 فاصلة المرز في تحويل التشرب إلى عمق تشرب مكافئ. اعتماديجب  -4

. طيا  خد المرز عند نهاية زمن الري يجب أن يكون حجم توزيع حجم مياه التشرب المكافئ التراكمي على امتدا -5
  عند نهاية زمن الري نقارب إلى الخط المستقيم. 4ان جزء المنحني رقم  21ويبين الشكل 

ال يمكن الحصول على تناسق 
وكفاءة ري مقبولين في ري المروز المنحدرة 

، األمر بدون سيح سطحي من ذنائب المروز
الذي يتطلب االستعداد المسبق للحد من كمية 

تعادته ألغراض هذا السيح السطحي أو اس
 الري والتخلص منه بأمان

  
 Designاعتبارات التصميم 

considerations   
 على المصمم، عند شروعه بالتصميم، ان يأخذ بنظر االعتبار ما يلي:

 والتي يجب أن تالئم كاًل من  spacingالفواصل بين المروز  -1

 نوع المحصول المراد زراعته. -أ

 )فاتحة المروز، ماكينة البذار، ماكينة الجني(.المكائن الزراعية المستخدمة  -ب

 حركة الماء الشعاعية في التربة وعالقتها بالحركة العمودية )الغيض(. -ج

  

لية
 حق

قية
سا

 

مسافة    
 افتراضية 

 عمق التشرب المكافئ على امتداد المرز بعد وصول الماء إلى نهاية المرز  21شكل 

طول المرز 
 الفعلي

 1 

 2 

 3 

 4 

عند وصول الماء  1
و  2، إلى نهاية المرز

عند  4خالل الري و  3
 انتهاء زمن الري 



 الري بالمروز                                  د. واثب النعيمي                         10محاضرة نظم ري نظري 

 

 

، وهو احد العوامل التي تحدد  سعة الجريان في المرز، مساحة التربة المالمسة لماء   Furrow Shapeشكل المرز  -2
الجريان وبهذا فإن لشكل المرز تأثير بالغ في عملية التشرب ومن ثم على كفاية وكفاءة الري، يتغير شكل المرز مع تقدم 
الترب ذات  ري ذات المقطع نصف الدائموسم النمو. وأكثر أشكال المرز شيوعاً هو المثلث ، كما تستخدم المروز 

التشرب الواطئ ، بسبب امتالك هذا المقطع أكبر  محيط مبتل. 
بحيث ال يكون كبيرًا يؤدي إلى انجراف التربة  منتظما  ومناسبا  يجب أن يكون انحدار المرز  ، Furrow Slopeاالنحدار  -3

 الل سطحي والالزم لمنع حدوث التغدق، ويفضل أن عند جريان الماء، وال صغيرًا إلى الحد الذي ال يسمح بحصول بز 
عن ذلك في المناطق الرطبة ليصل إلى  ويقل %3وقد يزيد عن ذلك في المناطق الجافة حتى يصل إلى  ،%1يزيد عن 

. أما ميل العرضي للحقل فيتم كلما قصر طول المرز أمكن زيادة انحدارهويتوقف انحدار المرز على طوله حيث . 0.3%
 طفح الماء من األكتاف. لتجنب تحديده،

تقلل من  -يفضل اعتماد المضامير الطويلة في نظم الري السطحي كافة وذلك ألنها، أ،  Furrow Lengthالطول -4
نة تسهل عمليات المكن -تحقيق استغالل أمثل لألراضي الزراعية،  د -تقلل كلف الري عمومًا، ج -األيدي العاملة، ب

حدد طول . ويتضامير الري الطويلة غالبا  ما تؤدي إلى نقص في تناسق الري وانخفاض كفاءتهان موالخمة الزراعية، أال 
 المرز على ضوء ذلك، 

ففي حالة الحقول الصغيرة فإن طول المرز يساوي طول الحقل، أما إذا كان الحقل طوياًل  شكل ومساحة وأبعاد الحقل: -أ
 طول المرز مساويا  لنصف أو ثلث أو ربع طول الحقل.ن وواسعًا فيفضل تقسيم الحقل إلى أجزاء متساوية ويكو 

أما العوامل األساس الواجب مراعاتها في تحديد  انحدار الري: العالقة بين انحدار وطول المضمار عالقة عكسية، -ب
تيار الري الداخل للمرز، إذ ُيحدد أقصى  -نوع المحصول د -انحدار الري ج -نوع التربة ب -أقصى طول للمرز فهي، أ

 طول للمرز إذا كان التيار محددًا بسبب الميل.

أهم العوامل في التصميم والتشغيل األمثل  ُيعد اختيار الجريان المناسب من ،Flow Rateمعدل الجريان المناسب  -5
. يعتمد معدل الجريان الذي يمكن تغييره بعد ان يتم إنشاء منظومة ري المروزلمنظومة المروز. وهو العامل الوحيد 

عمق الري  -الفاصلة بين المروز ه -انحدار المرز د -طول المرز ج -خصائص تشرب الماء ب -المناسب على: أ
في  63. وتستخدم المعادلة في أعلى تناسق في المروزخدام أكبر جريان ممكن في ري المروز يساهم المطلوب، ان است

حجم تيار الري الداخل للمرز على أساس قاعدة الربع التي تنص تخمين أعلى جريان غير جارف. ويتم أحيانًا اختيار 
 لالزم للتربة المتصاص صافي عمق الري. على ان يكون زمن تقدم الماء إلى نهاية المرز مساِو إلى ربع الزمن ا

: يعبر عن كمية ماء وذلك لسهولة التعامل مع األعماق في جدولة الري وتقويم Application Depthعمق الري  -6
 تناسق وكفاية وكفاءة الري.
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تي لبقسمة حجم ماء التشرب أو معدل التشرب في طول معين على المساحة ا عمقحجم ماء التشرب إلى  تحويلويتم  
يفترض ان تخدم ذلك الطول من المرز، وهذه المساحة تساوي حاصل ضرب طول معين من المرز بفاصلة المرز وبهذا يكون 

 حسب المعادلتين أدناه.  eIومعدل الغيض المكافئ  eDعمق ماء الغيض المكافئ 
De = Vf / (Sf *l)  ………..64  and    Ie = If / (Sf*l) ………….65      

  1-(1-دقيقة. م)معدل التشرب، لتر.   fI ( و1-)لتر. م1-التشرب التراكمي، حجم ماء. طول معين من المرز fV إذ ان  
خل للمرز أما بتغير الجريان الداتتطلب برمجة الري أثناء الموسم غالبًا زيادة أو تقليل عمق الري، ويكون هذا التغيير، 

 أو بتغير زمن فح الماء على المرز. 
  Design Equationsم معادالت التصمي

بعد كتابتها  62ويحسب زمن التقدم إلى أي نقطة على امتداد المرز من المعادلة :Advance timeزمن التقدم 
 . 67، بينما يحسب الزمنإلى نهاية المرز بطول معين من المعادلة  66بصيغة المعادلة 

Tx = (x/a)1/b  ………………..66    ,    TL = (L/a)1/b  …………..67 

 ثوابت دالة التقدم  bو  aطول المرز و   Lم من بداية المرز و xزمن تقدم الماء إلى نقطة تبعد  xT إذ ان 
               مع إهمال زمن االنحسار.  68على امتداد المرز من المعادلة  يحسب زمن التشرب عند أي نقطة: iTزمن فرصة التشرب 

                                                                   …………68   x T – a= T iT 
 زمن الري )زمن فتح الماء على المرز(  a Tإذ ان

عند ثبات جميع العوامل فإن هذا الزمن يعتمد على كفاية الري المطلوبة. وكفاية الري تمثل النسبة  : aT زمن الري 
مق الري أو أكثر إلى الطول الكلي للمرز. فاذا كانت كفاية الري المرغوب بها المئوية بين الطول الذي يحصل على صافي ع

فان الماء يجب أن يتواجد في نهاية المرز لزمن يساوي الزمن الالزم كي تمتص التربة صافي عمق الري. وبهذا  %100تساوي 
  . يكون  في هذه الحالة aTيكون 

Ta = Tn + TL ………………69 

زمن التقدم لكامل طول المرز ويحسب من المعادلة  LT كي تمتص التربة صافي عمق الري والزمن الالزم  n Tإنإذ 
67 . 

بالزمن الالزم لتقدم الماء إلى ثالثة أرباع طول المرز  69في المعادلة  LT يستبدل %75وإذا أريد لكفاية الري ان تكون 
 . 58دلة فيحسب من المعا nT . أما الزمن 66وًيحسب هذا الزمن من المعادلة 

 . 70: وهو مهم في التصميم ويستوجب معرفته لحساب كفاءة الري ويحسب من المعادلة GDIإجمالي عمق الري 
              GDI = (60*q*Ta)/(Sf *L) ………………70 

 ، م وكما مرت معانيها سابقًا L، م وfS ، دقيقة و Taو 1-ثالتر.  q، مم و GDIإذ ان 
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عند أي نقطة على امتداد  64يحسب عمق الغيض المكافئ للتشرب من المعادلة  التشرب وعمق الغيض المكافئ:
الميزانية المائية للمرز بضمنها توزيع عمق الغيض المكافئ  22المرز بعد إيجاد زمن فرصة التشرب في تلك النقطة ويبين الشكل 

( على امتداد المرز حسب فرضيات ومحددات abcd)المضلع 
)أدنى عمق غيض مكافئ في نهاية  LDالتصميم، وتكون قيمة 

. عندها %100المرز( مساوية لعمق الري إذا كانت كفاية الري 
وبهذا عمق . nTتكون زمن فرصة التشرب في نهاية المرز، 

 على النحو االتي:  oDالغيض المكافئ في بداية المرز 
Do = k (Tn + TL)N /Sf       ….............71 

 والرموز كما مر سابقًا. 58معادلة إذ ان الثوابت كما في ال
في المرز كما  aDويكون معدل عمق الغيض المكافئ 

فإن  %100وإذا كانت كفاية الري المطلوبة أقل  72في المعادلة 
LD  باستبدال  71ال تساوي صافي عمق الري وفي هذه الحالة تعدل المعادلةLT  بـxT  إذ تمثلx  المسافة التي يصبح عندها

 عمق الغيض مساويًا لصافي عمق الري.
Da = (Do +DL) / 2     …………….72 

لتأمين زمن فرصة التشرب المطلوبة عند نهاية المرز ال بد أن يكون هناك جريان خارج  :Runoffالسيح السطحي 
 .73نهاية المرز ما عد في حالة النهاية المسدودة. ويحسب من المعادلة 

Dr = GDI – Da  ……….73                       معدل عمق السيح السطحي ، مم    Dr  إذ ان 
وهو معدل عمق ماء الري الذي يغيض اسفل العمق الفعال للمنطقة الجذرية.   Deep Percolationالتخلل العميق 

اما إذا  74يحسب من المعادلة  pDأو أكبر، فإن معدل التخلل العميق  nD صافي عمق الري  يساوي  LDبشكل عام، إذا كان 
 75فيحسب من المعادلة  nDأقل من  LDكان 

Dp = Da – Dn   …………74        ,  Dp = (Ďx –Dn) x/L …………………………75 
معدل الغيض المكافئ   xĎالمسافة التي يصبح عندها عمق الغيض المكافئ مساويًا لصافي عمق الري و xإن تمثل إذ 

 . xعلى امتداد المسافة 
وعلى أساس النسب في المعادلة  77وعلى أساس الحجم من المعادلة  76ويحسب بداللة العمق بالمعادلة  كفاءة الري:

78. 
E = Dn   / GDI *100                  …..…76  

E= [(Va –Vr –Vp)/Va]*100         ……..77 

 E= 100 – pr – C                        …….78 

  

 a 

%0 

% 50  100% 

b    

 c    

be معدل عمق الغيض المكافئ 
bg  إجمالي عمق الري 
eg ماء السيح السطحي 

d     e    

g     f    
 الميزانية المائية للمرز 22شكل 

 

 L    
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  rpلمياه السيح و %  rpحجم ماء السيح و حجم الماء المتخلل عميقًا و rVحجم الماء الداخل إلى المرز و aVإذ ان 
 لماء التخلل العميق.    %
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