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الخالصة

إن المجموعة الجذرية للنبات تتركز في بصلة االبتالل ،وتطورها يتحدد بحجمه ،،فوهو و تهر كر كبكهر فهي مهو

النبات وإ تاجكت ،،لذا يؤخذ بنظر االعتبار عند تصمكم منظومة ري تنقكط ،سواء كان مط االبتالل منفصهال لمهنقط
منفرد أو متصال

اتجا من تداخل أ ماط ابهتالل لمنقطهات منفهرد إن ههد

الد ارسهة بكهان تهر كر الر والهة االبتدا كهة

للترالههة والفا ههلة ب ههكن مصههدري تنق ههكط متجههاورين لماههدالت متتلف ههة اههافة الم ههاء فههي تقههد جبو ههة االبههتالل وتو يه ه
الر والة
شهمل

الد ارسهة  16فحصهها لمتاباهة تقههد جبوهة االبهتالل مه الهزمن خههالل هور التر كه

الر والهة باههد إفقهها

و ههور إعهاد تو يه

تجوكهز المههاء ولكاسههات التو يه الر هوالي باسههتتدا تههالتكن لمقههد الترالهة اتولههط بم ههتو ر والههة

تجمكهة ابتدا كهة  )%4 08والثا كهة بم هتو ر والهة تجمكهة ابتدا كهة مقهدارها  )%12 24وفا هلتكن  25سههم و50
س ه ه ههم) ب ه ه ههكن المنقط ه ه ههكن واس ه ه ههتتدا أرالا ه ه ههة ما ه ه ههدالت ا ه ه ههافة الم ه ه ههاء  2 424 1 818 1 212 ،0 606س ه ه ههم
مكا /دلكقة/سم) لتواكح التر كر المشترك لمنقطكن متجاورين بفا لة محدد في جبوة االبتالل
الترت ه
منطقة تر ك

االبتالل تح
والكنه

النتهها

الد ارسههة أسههلوالال لتحديههد الفا ههلة بههكن مصههدري التنقههكط وماههدل إاههافة المههاء و مههن التر ك ه

باعتمههاد

الترالة ات عمق ف اوي عمق المنطقة الجذرية وي اوي كل من ألصط تقد عمودي شهالولي) لجبوهة

المنقط و ألصط تقد عمودي شالولي) لجبوهة االبهتالل عنهد منتصهف الفا هلة بهكن مصهدري التنقهكط
أن مقههدار كههل مههن التقههد الامههودي تحه

المههنقط والتقههد اتفقههي لجبوههة االبههتالل فكههون أ بههر فههي تالههة

المنقطهكن المتجههاورين عنه ،فههي تالهة المههنقط المن فهرد ،كمهها إن التقهد الامههودي لجبوهة االبههتالل تحه

المههنقط يهزداد مه

أن التق ههد اتفق ههي لجبوههة االب ههتالل ال يتههر ر بت ك ههر الفا ههلة و له ه لح ههالتي
قصههان الفا ههلة بههكن مص ههدري التنقههكط ،و ل
الر والة االبتدا كة لكد الدراسة
الكلمات الدالة :الري بالتنقكط ،جبوة االبتالل ،الر والة االبتدا كة ،الفا لة بكن أ ابك

التنقكط

Advance of Wetting Front in Silt Loam Soil
Under a Trickle Line Source
Abstract
Under drip irrigation , the plant's root is concentrated inside the wetted bulb
(region). Thus, the development of these roots and the plant production are greatly
affected by the wetting pattern. Therefore, the wetting pattern of soil under drip
irrigation must be taken into consideration in the design of drip irrigation system for
both single dripping source or multi-overlapping wetting patterns of dripping water
sources.
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The aim of this study is to evaluate the effect of initial water content of the soil
and spacing between two adjacent dripping sources with different flow rate on the
movement of the wetting front.
This study included 16 tests for monitoring the advancement of the wetting front
with time during and after the water application phase. The water advance and water
distribution measurement are carried out for two cases of the soil profile: for the first
case with initial volumetric water content of 4.08% and for the second case with initial
volumetric water content of 12.24%. Two spacing between the emitter were tested
25cm and 50 cm using application flow rates of 0.606, 1.212, 1.818, and 2.424 cm3
/min/cm to show the combined effect of spacing and flow rate on the performance of
two adjacent emitter.
The study proposed a method for determining the spacing between the two
emitting sources , the water application rate and watering time. The proposed method
depends on a wetted zone whose depth is equal to the root zone depth with a values
equals to the maximum vertical advance of the wetting front underneath the drip line at
time when this depth is equal to the depth of wetting at midpoint between the drip line.
the study revealed that both the vertical water advance in soil underneath the emitter and
the horizontal advance of the wetting front is larger than those in the case of single
emitter.
Furthermore, the vertical water advance increases with the decrease spacing between the
two drip lines. Also, the horizontal advance of the wetting front is not affected by
varying this spacing for both studied cases of initial water content.
Key words : Trickle irrigation, Wetting front, Initial water content, Spacing.
مقدمــة

بص ههلة االب ههتالل الناتج ههة م ههن مص ههدري تنق ههكط خطك ههكن
إن لحج ههم و ش ههكل الترال ههة المبتل ههة م ههن م ههنقط

منفههرد أهمكههة فههي تحديههد عههدد المنقطههات ال لههي الههال
لتر ك

تجم من الترالهة فكفهي لتهرمكن االتتكهام المها ي

للنبههات

ويتههر ران بالاديههد مههن الاوامههل أهموهها :ههو

][1

الترالههة وماههدل إاههافة المههاء وتجههم المههاء المضهها

متجاورين ت من في مارفة عمق االبتالل المناس

شوالذي فمثل عاد عمق المنطقة الجذرية و ل بهدون

تصول فوالد كبكر للرشح والتتلل الامكق إاهافة إلهط

الفا ههلة بههكن مصههدري التنقههكط وألصههط تقههد أفقههي ل ههل

وأس ه ه ههلوه إا ه ه ههافت ،إا ه ه ههافة م ه ه ههتمر أو متقطا ه ه ههة)

أن عه ههرب بصه ههلة االبه ههتالل فمثه ههل اه ههاف
مه ههنقط إ ل
ألصهط تقهد أفقهي تتهد المنقطهكن مضهافا إلكه ،الفا هلة

والر وال ههة االبتدا ك ههة للتراله ههة وته هرار كه ههل م ههن المه ههاء

بكنوم هها إن المنطق ههة المبتل ههة الناتج ههة ف ههي ه ههذ الحال ههة

والترالههة ] [7,6,5,4,3,2إن المجموعههة الجذريههة للنبههات تتركههز

يهتم إرواء كهل خههط

في بصهلة االبهتالل وتطورهها يتحهدد بحجموها فوهي و
تههر كر كبكههر فههي مههو النبههات وإ تاجكتهه ،لههذا تؤخههذ بنظههر

االعتبهار عنهد تصهمكم منظومهة ري تنقهكط سهواء كا ه

المنطق ههة المبتل ههة منفص ههلة لم ههنقط منف ههرد أو متص ههلة
اتجه لة مههن تههداخل منهها ق ابههتالل لمنقطههات منفههرد إن
أهمكة دراسة

تتهد

ارعهة محا هكل خطكهة تكه

بر بوالي تنقكط كما في الشكل  )1وت هون الفا هلة بهكن
المنقطههات علههط امتههداد أ بههوه التنقههكط
تؤدي إلط عمق تر كه

ه كر بحك ه

متقهاره وهناله منطقهة جافهة

به ههكن ات مه ههاط المتجه ههاور أي به ههكن خطه ههوط المحا ه ههكل
المتج ه ههاور هناله ه ه باه ه ه
ج ههذور عمكق ههة وأخ ههر

المحا ه ههكل التطك ه ههة ات
ات ج ههذور ا ههحلة وف ههي ه ههذ

الحالة وعند إعطاء ال مكة المطلوالة مهن المهاء بوسها ة
مصههدر تنق ههكط خط ههي منف ههرد س ههو

ي ههؤدي إل ههط فوال ههد
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تتلههل عمكههق فمكههن الحههد منهه ،بوسهها ة مصههدري تنقههكط

والاسههتتدا فا ههلتكن عنههد وافههة كههل مههن الطههورين بههكن

خطكه ههكن متجه ههاورين بفا ه ههلة مناسه ههبة ته ههؤمن اال تشه ههار

المنقطههات هههي 25سههم و 50سههم وم ههتويكن للمحتههو

اتفق ه ههي للر وال ه ههة المطلواله ه هة للمحص ه ههول التطه ه ههي إن

الر ه ه هوالي االبت ه ههدا ي  % 4 08و  % 12 24وأرالاه ه هة

الفا له هة بهكن أ بهوالي التنقهكط تهؤ ر فهي عهرب المنطقههة

ماه ه ه ههدالت اه ه ه ههافة المه ه ه ههاء هه ه ه ههي 1 212 0 606

المبتل ههة فان ههدما ت ههون الفا هههلة ه ه كر فﺇ لن المنطقه ههة
المبتلههة الناتجههة تمثههل لحههد مهها تقريبهها الشههكل النههات مههن

 2 424 1 818سم مكا /دلكقة/سم

ت ههم اس ههتتدا تاوي ههة تديدف ههة عل ههط ش ههكل مته هوا ي

مصهدر تنقههكط منفههرد ول ههن بزيهاد ماههدل إاههافة المههاء

م هتطكالت مفتههوم مهن اتعلههط والرباهاد داخلكههة الطههول

إلههط الض ههاف ،وعنههد ي ههاد الفا ههلة أ ث ههر ممهها س ههبق

 140سم واالرتفا  70سهم والاهرب  5 5سهم ات

سكزداد عرب بصلة االبتالل إاهافة إلهط الامهق عنهد

منتصههف الفا ههلة تكه

فكههون أ بههر مههن عمههق بصههلة

واجو ههة أمامك ههة م ههن ل ههوم ش ههفا

بالست ) ب م  9ملم من خاللوها يهتم ال هكطر علهط

كه ههل مه ههن خطه ههي التنقه ههكط،

رص الترالة ومتاباة جبوة االبتالل ويمكهن رفاوها لفهتح

والاالسه ههتمرار فه ههي يه ههاد الفا ه ههلة فﺇ لن عه ههرب بصه ههلة
االبتالل ت تمر بالزياد ول هن سكصهبح عمهق االبهتالل

تاويههة الترالههة عنههد إ وههاء االختبههار وكمهها مواههح فههي

االبه ههتالل أو ف ه ههاوي ،تح ه ه

م ههن الل ههدا ن الص ههل

الشكل  )3أعدت تخذ ما م مهن الترالهة المبتلهة عنهد

ألل لّ لّ من عمهق االبهتالل تحه
عند منتصف الفا لة ل
ههل مه ههن المنقطه ههكن ويقه ههل ه ههذا الامه ههق أ ثه ههر با دفه ههاد

إاافة الماء تتضمن خزان علوي فمثهل مصهدر تجوكهز

وينتوي التهداخل عند هذ

المههاء ب ههاة  20لتههر ويههتم تجوكههز المههاء منهه ،بوسهها ة

به ههكن بصه ههلتي االبه ههتالل للمنقطه ههكن وكمه هها مواه ههح فه ههي

مثبه ه

عل ههط خه هزان

اسطوا ي سفلي لترمكن من هوه مهاء ابه

فكه ،التهزان

الفا لة إلط أن فصبح

ف ار

إفق ه هها

خر ههو ل ههدا ني ي ههؤدي إل ههط ه هوا

الشكل  )2أن بصلة االبتالل ألمثلهط فهي اختكهار تجهم
المههاء المضهها

إا ه ههافة الم ه ههاء لمارف ه ههة ر والتو ه هها ومنظوم ه ههة

وماههدل إاههافة المههاء والفا ههلة بههكن

ال ههفلي بههدور فجوههز المههاء عبههر خر ههو ينتوههي بتق ههكم

إلط منقطكن كل منقط يت ون من ال ة أ ابكه

المنقطه ههكن فكمه ههن عن ه هدما فكه ههون عمه ههق االبه ههتالل عنه ههد
منتصههف الفا ههلة م ههاو تقريبهها لامههق االبههتالل تح ه

شهارية

تلزو ك ههة الش ههكل وم ههن خ ههالل ت ك ههر من ههوه الته هزان
ال فلي بة إلط من وه المنقطهكن فﺇ لن ماهدل إاهافة
الم ههاء منوم هها س ههكت كر] [8ويب ههكن الش ههكل  )4خال ههة

ل مهن ال منقطهكن وأن يتطهابق له مه الامهق الفاهال
للمنطقة الجذرية

لو ههذ الفحو ههات والا ههد ت ههرمكن البكا ههات الال م ههة ته ههم
إفجهاد عاللههات تجريبكههة لتتمههكن مواله جبوههة االبههتالل،

المواد وطريقة العمل

لتواه ههكح الت ه ههر كر المشه ههترك لمنقط ه ههكن خطك ه ههكن

متجههاورين بفا ههلة محههدد فههي جبوههة االبههتالل والسههكما
فههي المنطقههة المحصههور بكنومهها تههم إج هراء سههتة عشههر
فحص علط ترالة مزيجكة غرينكهة تتضهمن متاباهة تقهد
جبوه ههة االبه ههتالل م ه ه اله ههزمن خه ههالل ه ههوري التر ك ه ه

خ ههالل م ههن إا ههافة المه ههاء) وإع ههاد تو يه ه الر واله ههة
خههالل مههن ف ههتمر باههد إفقهها

إاههافة المههاء إلههط أن

فصبح الزمن ال لي منذ بدافة إاافة المهاء  72سهاعة)

و له ه ه باس ه ههتتدا
4

ريق ه ههة اال ح ه ههدار الالخط ه ههي عل ه ههط

البر ههام ا تصهها ي Special Program for
) ،Statistical System (SPSSتك ه

تههم إفجههاد

عاللات لتتمكن كهل مهن التقهد اتفقهي لجبوهة االبهتالل
عله ههط سه ههطح التراله ههة والتقه ههد الامه ههودي تح ه ه

المه ههنقط

لجبوة االبتالل لمنقط منفرد وكاتتي:
Y = 3.014 * T0.52 * q0.437 * θi0.247 .........
)R2 = 0.992....................................... (1
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X = 3.282 * T0.458 * q0.339 * θi0.203 .........
)R2 = 0.986........................................ (2
وعالله ههات لتتمه ههكن كه ههل مه ههن التقه ههد اتفقه ههي ال ه ههطحي
والتقههد الامههودي تحه ه

المههنقط والتق ههد الامههودي عن ههد

منتصه ههف الفا ه ههلة به ههكن مصه ههدري تنقه ههكط متجه ههاورين
وكاتتي:

سه ههم) و ل ه ه لجبوه ههة االبه ههتالل الناتجه ههة مه ههن تص ه ههول
التداخل بهكن بصهلتي االبهتالل للمنقطهكن المتجهاورين و
 Tiالهزمن ال لهي اههافة المههاء دلكقهة) و  Sالفا ههلة
ب ه ههكن المنقط ه ههكن سه ه ههم) ،و  Zالتق ه ههد الام ه ههودي عنه ه ههد
منتصف الفا لة بكن المنقطكن سم)
النتائج والمناقشة

تــيرير معــدل إ ــافة المــام فــي تقــدم جبهــة االبــتالل

أ)خالل ور التر ك

لمصدر تنقيط خطي منفرد:

Yo= 3.645 *T0.570 *q0.503 *θi0.230 *S-0.126 …..
)R2=0.988.............................................(3
Xo= 3.084*T0.455*q0.365 *θi0.178 *S0.0008 …..
)R2=0.986..............................................(4

يواح الشكالن  )5،6ت كر كل مهن التقهد الامهودي

والتق ههد اتفق ههي لجبو ههة االب ههتالل مه ه ال ههزمن من ههذ بداف ههة
إاههافة المههاء و ل ه بماههدالت متتلفههة اههافة المههاء
 2 424 1 818 1 212 0 606س ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههم
مكا /دلكقة/سههم

اههافة تجههم مههاء مقههدار  909سههم

مكا /سم في تالة الر والهة الحجمكهة االبتدا كهة للترالهة

ه)خالل ور إعاد تو ي الر والة الماتمد:

 % 4 08و 436سههم مكا /س ههم ف ههي تال ههة الر وال ههة

(Yo/S)=8.861*(Ti/T)0.544*(q*T/S2)0.628*θi0.429

الحجمكههة االبتدا كههة للترالههة %12 24يتبههكن مههن هههذين

)R2=0.992............................................. (5

أن التقهد الامههودي أ بهر مههن
الشهكلكن عنهد مههن ماهكن ل
أن كههل
التقههد اتفقههي لجبوههة االبههتالل أو م ههاو لهه ،و ل

(Xo/S)=2.993*(Ti/T)0.468*(q*T/S2)0.511*θi0.215

)R2=0.975............................................ (6
إاافة إلط عاللة لتتمكن التقد الامودي لجبوة

االبتالل عند منتصف الفا لة لمصدري تنقكط
متجاورين اتتي:

أن  Xالتق ههد اتفق ههي ال ههطحي لجبو ههة االب ههتالل

س ه ههم) و  Yالتق ه ههد الام ه ههودي تحه ه ه

يههاد

أن هنال ه
يههزداد م ه يههاد ماههدل إاههافة المههاء و ل
ف ههي كه ههل م ههن التق ههد الامه ههودي والتق ههد اتفقه ههي لجبو ههة
االبههتالل و ل ه م ه

قصههان ماههدل إاههافة المههاء عنههد

تجههم مت ههاوي مههن المههاء المضهها

و ل ه عنههد تههالتي

الر والههة االبتدا كههة للترالههة وهههذا يتوافههق مه اسههتنتاجات

(Z/S)=8.775* (q*T/S2)0.826 * (Ti/T)0.657*θi0.45
)R2 = 0.956.......................................... (7
تكه ه

م ههن التق ههد الام ههودي والتق ههد اتفق ههي لجبو ههة االب ههتالل

الم ه ههنقط لجبو ه ههة

االبه ههتالل سه ههم) و ل ه ه خه ههالل مرتله ههة التر ك ه ه

وq

ماه ههدل إاافه ه ههة المه ههاء سه ههم مكا /دلكقة/سه ههم) و T
الزمن منهذ بدافهة إاهافة المهاء دلكقهة) و  θiالر والهة
الحجمك ههة االبتدا كه ههة للترال ههة  )%و  Xoالتقه ههد اتفقه ههي
ال ههطحي س ههم) و  Yoالتق ههد الام ههودي تحه ه

الم ههنقط

][1

تــيرير المحتــور الرطــوبي االبتــدائي فــي تقــدم جبهــة

االبتالل لمصدر تنقيط خطي منفرد :

م ههن خ ههالل مقار ههة الش ههكل  )5عن ههد ر وال ههة تجمك ههة

ابتدا كة للترالة مقدارها  % 4 08مه الشهكل  )6عنهد
ر وال ه ههة تجمك ه ههة ابتدا ك ه ههة للترال ه ههة مق ه ههدارها %12 24
يتبكن أن كل من التقد الامهودي والتقهد اتفقهي لجبوهة
االب ههتالل ي ههزداد مه ه

يه ههاد الر وال ههة االبتدا ك ههة للتراله ههة

و ل ه عنههد مههن إاههافة مههاء وماههدل ماكنههكن أي عنههد
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 %و % 12 24وعنه ههد ماه ههدل إاه ههافة المه ههاء مقه ههدار

اسههتنتاجات] ،[7كمه ها ويمكههن مالتظههة ل ه فههي الشههكل

 1 818سه ه ههم مكا /دلكقة/سه ه ههم يتبه ه ههكن مه ه ههن ه ه ه ههذين

 )7الذي يواح ت كر كل من التقهد الامهودي والتقهد
اتفق ههي لجبو ههة االب ههتالل مه ه ال ههزمن ولح ههالتي الر وال ههة

أن التق ه ه د الامه ههودي لجبوه ههة االبه ههتالل تح ه ه
الشه ههكلكن ل
الم ههنقط فك ههون ا ب ههر عن ههد الفا ههلة  25س ههم من هه ،عن ههد

االبتدا ك ههة للترال ههة  % 4 08و % 12 24و له ه عن ههد

الفا هلة  50سهم و له عنهد تهالتي الر والهة االبتدا كهة

مادل إاافهة الماء  1 818سم مكا /دلكقة/سم
تقــــدم جبهــــة االبــــتالل بتــــداخل صــــلتي االبــــتالل

لمنقطين خطيين متجاورين

يواح الشكالن  )8،9ت كر كل مهن التقهد الامهودي

تح

المنقط والتقد اتفقي لجبوهة االبهتالل مه الهزمن

من ههذ بداف ههة إاه ههافة الم ههاء ف ههي ته ههالتي الم ههنقط المنفه ههرد
والمنقطههكن المتجههاورين بفا ههلة  25سههم بكنومهها و ل ه
عنه ه ه ههد ر واله ه ه ههة تجمكه ه ه ههة ابتدا كه ه ه ههة للتراله ه ه ههة % 4 08
و %12 24وما ه ه ههدل إا ه ه ههافة الم ه ه ههاء  1 818س ه ه ههم
أن مقههدار
مكا /دلكقة/سههم يتبههكن مههن هههذين الشههكلكن ل
ههل مههن التقههد الامههودي تح ه المههنقط والتقههد اتفقههي

لجبو ه ههة االب ه ههتالل فك ه ههون أ ب ه ههر فهه ههي تال ه ههة المنقط ه ههكن
أن الفههر
المتجههاورين عنهه ،فههي تالههة المههنقط المنفههرد ،و ل
ي ههزداد مه ه ي ههاد ال ههزمن وان الزي ههاد ت ههون ف ههي التق ههد
الام ههودي تحه ه

الم ههنقط أ ب ههر م ههن الزي ههاد ف ههي التق ههد

اتفقههي وياههود ال ههب
المضا

فههي له إلههط يههاد كمكههة المههاء

لوتد الم اتة لنمط االبتالل والتهي تحهددها

الفا ههلة ب هكن المنقطههكن وت ههون تركههة المههاء باالتجهها
الامودي أ ثر تر ار وتح

ا للزياد الحا هلة فهي كمكهة

أن االتجهها
المههاء المضهها لوتههد الم ههاتة فههي تههكن ل
الل تر ار
اتفقي الباكد عن الفا لة فكون ل

تيرير الفاصلة بين مصدري التنقـيط فـي تقـدم جبهـة

االبتالل:

يوا ه ههح الش ه ههكالن  ) 10،11ت ك ه ههر ك ه ههل م ه ههن التق ه ههد
الامههودي تح ه

المههنقط والتقههد اتفقههي م ه الههزمن منههذ

بدافههة إاههافة المههاء ولفا ههلتكن بههكن المنقطههكن  25سههم
و 50سههم و له عنههد تههالتي الر والههة االبتدا كههة 4 08

لكههد الد ارسههة و له لزيههاد كمكههة المههاء المضهها
الم ههاتة لههنمط االبههتالل كلمهها لله

لوتههد

الفا ههلة ممهها يههؤدي

إلهط تهر كر ا بهر فهي يهاد التقهد فهي االتجها الامههودي

أن التقههد اتفقههي
مهها يتبههكن مههن هههذ اتشههكال أفضهها ل
لجبوههة االبههتالل ال يتههر ر بت كههر الفا ههلة مههن  25سههم

إلط  50سم ولحالتي الر والة االبتدا كة
ويواههح الشههكل  )12ت كههر كههل مههن التقههد الامههودي
تح

المنقط والتقد اتفقي م الزمن منذ بدافة إاهافة

المههاء ولحههالتي الر والههة الحجمكههة االبتدا كههة % 4 08
و % 12 24وللفا ههلة  50س ههم عن ههد ما ههدل إا ههافة
المهاء  1 818سههم مكاه  /دلكقة/سههم ﺇ يواههح هههذا
الشهههكل تهههر كر المحتهههو الر ه هوالي االبتهههدا ي ف ههي تقهههد

جبوة االبتالل ﺇ يتبهكن يهاد كهل مهن التقهد الامهودي
والتقههد اتفقههي م ه

يههاد الر والههة االبتدا ك هة فههي تالههة

تداخل بصلتي االبتالل كما ههو علكه ،فهي تالهة المهنقط
المنفرد
التقدم العمودي لجبهة االبتالل عند منتصف الفاصلة

بين مصدري التنقيط

يوا ههح الش ههكل  )13ت كه ههر التق ههد الام ههودي لجبوه ههة

االب ههتالل عنه ههد منتص ههف الفا ه ههلة ب ههكن المنقطه ههكن م ه ه
الزمن منذ بدافة إاافة الماء لحالتي الر والهة الحجمكهة
االبتدا ك ه ههة للترال ه ههة  % 4 08و % 12 24والما ه ههدل
إاه ههافة مه ههاء مقه ههدار  1 212سه ههم مكا ه ه  /دلكقة/سه ههم

خهالل هوري التر كه

وإعهاد تو يه الر والهة الماتمههد

ف هي الد ارسههة و ل ه عنههد الفا ههلتكن 25سههم و 50سههم

أن التقه ههد الامه ههودي لجبو ه ههة
يتبه ههكن مه ههن هه ههذ الشه ههكل ل
االبههتالل عنههد منتصههف الفا ههلة يبههدأ مبك ه ار و ل ه فههي
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الفا ههلة ب ههكن المنقط ههكن

ت ههالتكن اتول ههط كلم هها كا ه ه

وعن ه ه ههد ما ه ه ههدل إا ه ه ههافة للم ه ه ههاء مق ه ه ههد ار  1 818س ه ه ههم

أ ه ر والثا كههة عنههدما ت ههون الر والههة االبتدا كههة للترالههة

مكا /دلكقة/سه ههم و ل ه ه لحه ههالتي الر واله ههة االبتدا ك ه ههة

أن الزيههاد فههي التقههد الامههودي
ا بههر كمهها يتبههكن أفضهها ل
خههالل ههور إعههاد تو ي ه الر والههة الماتمههد ت ههون أ ثههر

أن كههل
للترالههة لكههد الد ارسههة يتبههكن مههن هههذين الشههكلكن ل
م ههن التق ههد الام ههودي والتق ههد اتفق ههي لجبو ههة االب ههتالل

وا ه ههوتا ف ه ههي تال ه ههة الترال ه ههة ات الر وال ه ههة االبتدا ك ه ههة

أن
خالل ور إعاد تو ي الر والهة يهزداد مه الهزمن و ل
هههذ الزيههاد ت ههون أواههح بكثكههر فههي التقههد الامههودي

اتلل وفهي تالهة الفا هلة ات ه ر بهكن المنقطهكن ممها

أن
عن ،في التقد اتفقي كما تبكن من ههذين الشهكلكن ل
ل مهن التقهد الامهودي والتقهد اتفقهي لجبوهة االبهتالل

ات به ههر مقار ه ههة مه ه ه التراله ههة ات الر واله ههة االبتدا ك ه ههة
هههو علكهه ،فههي تالههة الفا ههلة ات بههر ويواههح الشههكل
 ) 14ت كه ههر كه ههل مه ههن التقه ههد الامه ههودي تح ه ه

المه ههنقط

والتقهد الامههودي عنههد منتصهف الفا ههلة بههكن المنقطههكن
المتجههاورين م ه الههزمن منههذ بدافههة إاههافة المههاء خههالل
ههوري التر كه ه

وإع ههاد تو يه ه الر وال ههة الماتم ههد ف ههي

الد ارسههة عنههد ر والههة تجمكههة ابتدا كههة للترالههة % 4 08
والماههدل إاههافة المههاء  1 818سههم مكا /دلكقة/سههم
و ل ه للفا ههلتكن  25سههم و 50سههم يبههكن هههذا الشههكل
أن الت كههر فههي التقههد الامههودي عنههد منتصههف الفا ههلة
ل
بكن المنقطكن فكون أ بر من ،تح المنقط خالل هور

لزمن ماكن فكون عند الفا لة  25سم أ بر مما علكه،
عنههد الفا ههلة  50سههم ،تكه

الت كههر وااههح فههي التقههد

الامودي فهي تهكن فكهاد فكهون ابتها فهي التقهد اتفقهي
عنهد الفا ههلتكن ،إن الت كهر فههي التقهد الامههودي والتقههد

اتفقههي خههالل ههور إعههاد تو ي ه الر والههة فكههون أ ثههر
واوتا عند الر والة االبتدا كة ات بر للترالة
اختيار الفاصلة بين مصدري التنقيط ومعـدل إ ـافة

المام ويمن االروام:

أن التقد الامودي عنهد
إعاد تو ي الر والة كما تبكن ل
منتصف الفا لة فكون ألل من ،تح المنقط في تالهة

مارفههة شههكل المنطقههة المبتلههة بالترالههة وتجموهها ﺇ فمثههل

ههذل فههي بدافههة ههور إعههاد تو ي ه الر والههة ههم فصههبح

المنطقة الجذرية فالباد الامودي لوا ينطبهق مه عمهق

الفا ههلة  50سههم ،أمهها عنههد الفا ههلة  25سههم فككههون
ا بههر مههن التقههد الامههودي تح ه

المههنقط وهههذا فاتمههد

عله ههط مه ههن االلتقه ههاء به ههكن بصه ههلتي االبه ههتالل ل ه ههل مه ههن
المنقطههكن ﺇ كلمهها لل ه

الفا ههلة فكههون التقا همهها ف ههي

مههن مبكههر أ ثههر والاكههو

ههحكح وهههذا لحجههم ماههكن

من الماء المضا

تقـــدم جبهـــة االبـــتالل النـــاتج مـــن مصـــدري تنقـــيط

متجاورين خالل طور إعـاد توييـا الرطوبـة المعتمـد

في الدراسة:

يواه ههح الشه ههكالن  15و ) 16ت كه ههر كه ههل مه ههن التقه ههد
الامودي والتقد اتفقي لجبوة االبتالل م الهزمن منهذ

بدافهههة إا ههافة الم ههاء وخ ههالل ههوري التر كه ه

وإعه ههاد

تو ي الر والهة الماتمهد للفا هلتكن  25سهم و  50سهم

إن التص ههمكم ال ف ههوء لل ههري ب ههالتنقكط فاتم ههد كلك هها عل ههط

تج ههم الترالهههة المبتل ههة كمك ههة م ههاء الترال ههة المتهههزون فهههي
أن باههدها الاراههي فحههدد
المنطقههة الجذري هة فههي تههكن ل
عاللههات الفوا ههل بههكن المنقطههات أو خطههوط التنقههكط
][9

ت ه ههم اعتم ه ههاد الش ه ههكل  )17لتوا ه ههكح ش ه ههكل م ه ههط

االبه ههتالل اتمثه ههل النه ههات مه ههن ته ههداخل بصه ههلتي ابه ههتالل

لمصههدري تنقههكط خطكههكن متجههاورين بكنومهها فا ههلة ،S

ﺇ فكون فك ،ألصط تقد عمودي لجبوة االبهتالل تحه

المنقط  Yomaxم اويا إلط ألصط تقد عمهودي لجبوهة
االبههتالل عنههد منتصههف الفا ههلة  Zomaxوفكهه ،ألصههط
تق ههد أفق ههي س ههطحي لجبو ههة االب ههتالل  Xomaxويكهههون
له ه با ههد م ههد مناس ههبة لط ههور إع ههاد تو يه ه الر وال ههة

فانه ه ههدما فك ه ه ههون ك ه ه ههل مه ه ههن الام ه ه ههق الفا ه ه ههال للمنطق ه ه ههة
الجذريههة  )RZDوألصههط تقههد عمههودي تح ه

المههنقط
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 Yomaxوألصههط تقههد عمههودي عنههد منتص هف الفا ههلة

تكه

 Zomaxمت اويكن ،فمن الماادلتكن  5و )7فكون:

االبه ههتالل يه ههتم إفجه ههاد مه ههن الماادله ههة  ،)6و  θFماه ههدل

RZD=8.9181*Ti 0.4708 *q0.5 *T s0.0292* θi0.4161

)………………………………………(8
هان الفا ههلة  Sمههن
وعنههد ت ههاوي  Yomaxم ه  Zomaxفه ل
الماادلتكن  5و )7ت ون:
)S = q0.5 * Ts0.213 * Ti0.286 * θi0.053….....(9
إن تجم الترالة المبتلة لهنمط االبهتالل فهي الشهكل )17
تههم إفجههاد ولوتههد

ههول بو ههفوا ماههدال لم ههاتتكن

اتولههط :بههافتراب م ههاتة مههط االبههتالل هههي رالاههان
لقطه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه

فت ه ههون(

ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههالص يتوس ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههطوم م ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههتطكل
+

/2)*RZD*Xomax]  [RZD*S

والثا ك ه ههة :ب ه ههافتراب م ه ههط االب ه ههتالل م ه ههتطكل فت ه ههون

]) ، [RZD*(S + 2*Xomaxإن ماهدل الم هاتتكن تهم
اعتماد باد مقار ة أشكال هندسهكة متتلفهة مه م هاتة
م ههط االب ههتالل الن ههات ل ههبا

الفحو ههات الت ههي م ههط

ابتاللو هها مق ههاره للش ههكل  )17وال ههذل فﺇ لن تج ههم الم ههاء
المضا من مصدري التنقهكط  )2*q*Tiف هاوي تجهم

المههاء المت ههزون ف ههي ه ههذا الحجههم ال ههذي فمث ههل تا ههل
اه ههره تجه ههم التراله ههة فه ههي الفه ههر بالر واله ههة الحجمكه ههة

فككون:
}2*q*Ti =[RZD * S*{1+1.785 * X omax / S
)*{θF - θi}] ………………………….(10

 Xomaxفمثههل ألصههط تقههد أفقههي سههطحي لجبوههة

الر وال ههة الحجمك ههة النوا ك ههة للمنطق ههة المبتل ههة ويواه هح
الج ههدول  )1باه ه

اتمثل ههة التطبكقك ههة الختك ههار ما ههدل

إاههافة المههاء و مههن ا رواء والفا ههلة بههكن مصههدري
التنقكط باستتدا الماادالت )10 ،9 ،8
االستنتاجات

 -1الته ه هرام أس ه ههلوه تحدي ه ههد الفا ه ههلة ب ه ههكن مص ه ههدري
التنقه ههكط وماه ههدل إاه ههافة المه ههاء و مه ههن التر ك ه ه
باعتمههاد منطقههة تر ك ه

الترالههة ات عمههق ف ههاوي

عم ههق المنطق ههة الجذري ههة وكه ههل م ههن ألص ههط تقه ههد
عم ه ههودي لجبو ه ههة االب ه ههتالل تحه ه ه

الم ه ههنقط وعن ه ههد

منتصف الفا لة بكن مصدري التنقكط

 -2إن مقههدار كههل مههن التقههد الامههودي تح ه

المههنقط

والتق ههد اتفق ههي لجبو ههة االب ههتالل فك ههون أ ب ههر ف ههي

تالههة المنقطههكن المتجههاورين عنهه ،فههي تالههة المههنقط
ي ههاد الهههزمن وان

أن الف ههر ي ههزداد مه ه
المنف ههرد ،و ل
الزي ههاد ت ههون ف ههي التق ههد الام ههودي تحه ه

الم ههنقط

ا بر من الزياد في التقد اتفقي
 -3إن التقههد الامههودي لجبوههة االبههتالل تح ه
يهزداد مه

المههنقط

قصههان الفا هلة بههكن مصهدري التنقههكط،

أن التقههد اتفقههي لجبوههة االبههتالل ال يتههر ر بت كههر
ول
الفا ه ههل ة و ل ه ه لحه ههالتي الر واله ههة االبتدا كه ههة لكه ههد
الدراسة
 -4إن الت ك ه ههر ف ه ههي التق ه ههد الام ه ههودي عن ه ههد منتص ه ههف
الفا ههلة بهههكن المنقط ههكن فك ههون ا بهههر منههه ،تحه ه
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 والفاصلة بين مصدري التنقيط, ويمن اإلروام, عض األمثلة التطبيقية الختيار معدل إ افة المام:) 1(الجدول
)10 ,9 ،8( استخدام المعادالت
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الفاصلة بين أنبوبي التنقيط

الفاصلة بين أنبوبي
التنقيط

الشكل ( :) 1خطوط المحاصيل و المنطقة المبتلة الناتجة من خطي تنقيط متجاورين لكل خط من المحاصيل

د

ج

ب

آ

الشـكل( :)2المنطقــة المبتلــة لمصــدري تنقــيط متجــاورين وبفواصـل مختلفــة ) ( :تقــارا تبيــر بــين خطــي التنقــيط
وتداخل بين المناطق المبتلة ،الخطان تينه خط واحد( .ا) فاصلة اكبر وتداخل اقل( .ج) تداخل قليل نسبي ًا بـين
المناطق المبتلة( .د) فاصلة تبير اليوجد تداخل بين صلتي االبتالل

الشكل ( :)3حاوية التربة

9

10

مجلة تكريت للعلوم الهندسية/المجلد /18العدد  /2حزيران )17-1( ،2011

الفحوصات المختبرية

الرطوبة الحجمية االبتدائية % 4.08
3
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3
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سم / 3دقيقة  /سم

الشكل(:)4خالصة الفحوصات المختبرية.
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الشكل( :)5تغير تل من التقدم العمودي والتقدم األفقي لجبهة االبتالل ما الـزمن لمعـدالت إ ـافة مختلفـة للمـام
عند رطوبة حجمية ابتدائية للتربة % 4,08
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الشكل( :) 6تغير تل من التقدم العمودي والتقدم األفقي لجبهة االبتالل ما الـزمن لمعـدالت إ ـافة مختلفـة للمـام
عند رطوبة حجمية ابتدائية للتربة % 12,24
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الشكل( :) 7تغير تل من التقدم العمودي والتقدم األفقي لجبهة االبتالل ما الزمن لمستويين للرطوبة االبتدائية
للتربة عند معدل إ افة للمام 1,818سم مكعب/دقيقة/سم
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الشكل( :)8تغير تل من التقدم العمـودي والتقـدم األف قـي تحـت المـنقط لجبهـة االبـتالل مـا الـزمن لحـالتي المـنقط
المنفرد وحالة التداخل عند رطوبة حجميـة ابتدائيـة  ,% 4,08وفاصـلة بـين المنقطـين  25سـم,

ومعدل إ افة للمام  1,818سم مكعب/دقيقة/سم
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الشكل( :) 9تغير تل من التقدم العمـودي والتقـدم األفقـي تحـت المـنقط لجب هـة االبـتالل مـا الـزمن لحـالتي المـنقط
المنفرد ,وحالة التداخل عنـد رطوبـة حجميـة ابتدائيـة  ,% 12,24وفاصـلة بـين المنقطـين 25
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الشكل( :) 10تغير تل من التقدم العمودي والتقدم األفقي تحت المنقط لجبهة االبتالل ما الزمن لحالتي
الفاصلة 25سم و 50سم ,عند رطوبة حجمية ابتدائية  ,% 4,08ومعدل إ افة للمام  1,818سم
مكعب/دقيقة/سم
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الشكل( :) 11تغير تل من التقدم العمودي والتقدم األفقي تحت المنقط لجبهة االبتالل ما الزمن لحالتي
الفاصلة 25سم و 50سم ,عند رطوبة حجمية ابتدائية  ,% 12,24ومعدل إ افة للمام  1,818سم
مكعب/دقيقة/سم
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الشكل(:) 12تغير تل من التقدم العمودي والتقدم األفقي تحت المنقط لجبهـة االبـتالل مـا الـزمن لحـالتي الرطوبـة
الحجميــــة االبتدائيــــة  % 4,08و  % 12,24عنــــد الفاصــــلة  50ســــم ,ومعــــدل إ ــــافة للمــــام  1,818ســــم

مكعب/دقيقة/سم
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الشكل( :) 13تغير التقدم العمودي لجبهة االبتالل عند منتصف الفاصلة بين المنقطين ما الزمن لحالتي الرطوبة
الحجمية االبتدائية  % 4,08و % 12,24عند فاصلة بين المنقطين  25سم و 50سم ,ومعدل إ افة للمام
 1,212سم مكعب/دقيقة/سم
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الشكل( :) 14تغير التقدم العمودي لجبهة االبتالل تحت المنقط و عند منتصف الفاصلة ين المنقطين ما الزمن,
عند رطوبة حجمية ابتدائية  ِ,% 4,08وبمعدل إ افة للمام  1,818سم مكعب/دقيقة/سم وفاصلة  25سم
و 50سم
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الشكل ( :)15تغير تل من التقـدم العمـودي وا لتقـدم األفقـي تحـت المـنقط لجبهـة االبـتالل مـا الـزمن عنـد رطوبـة
حجمية ابتدائية  ,% 4,08وبمعدل إ افة للمام  1,818سم مكعب/دقيقة/سم وفاصلة 25
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الشكل ( :)16تغير تل من التقدم العمـودي والتقـدم األفقـي تحـت المـنقط لجبهـة االبـتالل مـا الـزمن عنـد رطوبـة
حجمية ابتدائية  ,% 12,24وبمعدل إ افة للمام  1,818سم مكعب/دقيقة/سم وفاصلة  25سم و  50سم
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الشكل ( :) 17نمط االبتالل األمثل الناتج من تداخل صلتي ابتالل لمصدري تنقيط خطيين متجاورين بينهما
فاصلة ()S
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