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المستخلص
فييا انو يية ان ييياع مييم اظتميياد مناومييات رة بييالا ي ييياع منتنيياع فييا سييا ات ومتن ييات العاصييمة بغييداد وفييا اب ي
. وان معام ذه المناريع معاضت لال مال فا مجال المتابعة لها وق ية الياة المنيتام.ان يان معتمد ظ ى مصادر متعددع من المياه
ميين ييذه المنييك ة ا ط قنييا فييا ايجيياد بعييو ال ييول التقنييية الجذرييية له يذه ال اليية وميين ييذه ال ييول اسييتقداا التقنيييات والمت كمييات
 فييا الث ييح ال ييالا مييم اسييتقداا مناوميية. انلكتاو ييية ل سيييطاع ظ ييى ظم ييية اليياة بييالا الممممييت بالكامي و سي اجيية انر
سيطاع بسيطة التايي وسه ة التنغي وربطها مع مناومة الاة بيالا التق يديية ومطثيقهيا ظ يى ميو م مين قطعية ار صيغياع
 ب ييح يا يت يذه.)12 Series VAN( ( وم ويد ا بمناومة رة بالا مكو ة من اربع ماشات من وعm 4×4( مقدر مسا تها
 مين اجي.الماشات مامثة ماميثا رباظيا ومنغي وا تثار المناومة الجديدع ظ ى مدى مس اشها مثدأ من شها ايار الى شها اي ول
 وقيد اههيات.معافة جدوى استقداا المت كمات فا مجال الاة بالا مين ا يية ميوفيا اسيتهالك الميياه وديمومية ظمي المناومية
) فا الة استقداا الميا اليدائاة% 52( النتائج ان استقداا المناومة الجديدع ادى الى مق ي سثة استهالك مياه الا الى مقايثا
 ان اسيتقداا المناومية الممممتية المطيورع ادى ايضيا. درجية360 ) فا الة استقداا الما صف اليدائاة% 35(  درجة و360
.) لجميع ال انت المدروسة%12( الى مق ي سثة الا بنسثة
. مسيطرات, استهالك المياه, الري بالرش:الكلمات المفتاحية
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Abstract: In recent years, many systems of classical sprinkler irrigation techniques using various
water sources have been in use. Most of these projects in the capital Baghdad have been subjected
to negligence in maintenance. From this problem we took off to find a radical technical solution.
The use of controlled auto-irrigation in response to earth need is one of such solutions. In this
study, a simple, easy to use control irrigation scheme connected to a classical irrigation system and
applying it to a small piece of land 16sqm (4m×4m) has been used. The system is connected to 4
sprinklers of the type (12 series VAN). The sprayers are arranged in square pattern for five months
from May to September. The aim is to measure the feasibility of using the irrigation controller in
saving water supply and continuity of performance. The results obtained showed that the use of
irrigation controllers have reduced water consumption by 52% in using the circular sprinklers, and
35% in using half circular sprinklers. More over the uses of automated sprinklers have reduces the
irrigation ration by 12%.
Keywords: Sprinkler Irrigation, Water Consumption, Controllers.
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دراسة عملية لتأثيراستخدام منظومة ري بالرش مؤتمتة على تقليل استهالك المياه

 .1المقدمة
يعٌد الماء من أ م العناصا األساسيةٌ ل ياٌع ومن مقومات النناط اإل سا ا وب كم وجود المجتمعات ومقدمها ساظد ظ ى
نوء المناري ٌع ال راظية ٌ والصناظيةٌ ومطور ا ،و ااا" لااوف الجفاف التا مما بها المنطقة بنك ظاا والعااق اصة فضال"
مصايف هاة دج ة والفاات لذا مم دراسة اقتصاديات المياه من امجا ات ظدع .من نا امجهت األ اار إلى استقداا
ظن ا قفا
ٌ
طاق الاة ال دي ٌة ومنها طاق الاة بالا والتا مص يفاءع ق المياٌه إلى  10%أما طايقٌة الاة السط ا فأن الضائعات مكون
والا  % 70وفا الاة السط ا ن متجاوز  % 50-60فا
أي ا من  % 40يما مص يفاءع استعمال المياٌه بطايقٌة الاة بالا
أفض الااوف ].[1
يعد استقداا الاة بالا بديال ظن طاق الاة التق يدية فا األرواء وأدارع المياه وسي ة أساسية لتاشيد المياه ومق ي
الضائعات المائية وم سين يفاءع أداء ام الاة ال ق ية ] .[2أن الواقع ي تم امقا إجااءات ظم ية ل تاشيد ورفع قيمة الو دع المائية
المست ماع من الل زيادع إ تاجيتها لت قيق منمية زارظية متواز ة مع النمو السكا ا والط المت ايد ظ ى الغذاء ،إ موفا أ امة
الاة بالا المقت فة ومنها الاة بالا الم ورة إمكا ية ظالية ل ت كم بالمياه وم قيق مجا س ظال بما ي يد من إ تاجية الم صول
ٕوا تاجية و دع المياه .
موجد دراسات ظديدع متقصصة فا موضوع الاة بالا منها ما قاا به الم مدة ] . [3يح قاا بدراسة ق ية فا ا ية
الصقالوية فا م افاة ان ثار بهدف مقييم اداء مناومات الاة بالا الم ورة م ت هاوف المنطقة الص ااوية باب العااق.
وم ص الث ح ظ ى تائج فا قيم معام مناسق انرواء وايضا مفاوت فا أظماق المياه المضافة لعمق المسا ة الماوية من أجه ع
الاة بالا الم ورة .وقد فذت دراسة فا منطقة ال اثار -م افاة ان ثار فا مابة ات سثة م يجية رم ية باستقداا ااا الاة
بالا الم ورة ( وع  )valleyلتقييم مناسق موزيع الماء فوق وم ت سطح التابة .واههات ذه الدراسة بان موزيع المياه م ت
التابة اظ ى منه فوق سطح التابة ].[4
يما اجايت دراسة ق ية ا اى لمقار ة التثقا من الا ا ويفاءع ومناسق الاة بين ااما الاة بالا الم ورة والاة
بالا ال ابت فا موقعين من م افاة ان ثار .يح اوض ت النتائج ان متوسط فواقد الا ا الل مدع الدراسة م ت هاوف ااا
الاة بالا الم ورة ب غت .[5] %9.38
اما شك مامي الماشات واثاه فا مجا س موزيع المياه فقد مناولته ا دى الدراسات التا اجايت فا ال قول المتقصصة
ن تام القضا فا شمال بغداد فا الموسم القايفا .و صت ذه الدراسة الى ان ظدد الماشات المستقدمة وشك ماميثها وظدد
ضغوط التنغي المقت فة يان له اثا واضح فا مقييم مناومة الاة بالا ].[6
يما اجايت دراسة ا اى فا قول ي ية ال راظة والغابات فا شها آ ار  2005لمعافة مأثيا ثالث ظوام ا ارمفاع
قصثات الماشة بمستويين وقطا فت ات المث ق ب الث مستويات ولنوظين من التوزيعات ومدا المها ومأثيا ا فا معام مناسق
موزيع الماء .وقد استقدا فيها مصميم القطاظات العنوائية .أبازت النتائج ظدا وجود فاوقات معنوية لتأثيا ميالن فا معام مناسق
موزيع الماء ].[7
فيما قاا ا د الثا ين بأجااء دراسة لتقديا دالة التكاليف طوي ة األج وم ي الدالة اقتصاديا ً من الل م ديد ال جم
األم ل م رظة ومك فة الو دع المنتجة م ت الاة بالا ظند اظتماد ال جم األم أن ال جم األم ل م رظة التا م قق اإل تام
األم ب غت  239.8دو م والتا ققت أ تام أم بمقدار ( 171طن) مقايثا وباستقداا منامة معم بنمط الاة بالا الم ورة
].[8
إن الدراسات ول مقمين زمن منثع سطح التابة فا الة الاة بالا ق ي ة سثيًا ومعامها مثنا ظ ى بيا ات م دودع.
يح مم اقتااح معادلة رياضية سه ة ودقيقة لتقمين زمن منثع سطح التابة فا الة الا باظتماد بيا ات ق ية ومقتثاية ل ()74
تثارا اشتم ت ظ ى مدى واس ًعا ل متغياات الممثاع فا زمن منثع السطح من م توى رطوبا ابتدائا و سثة التابة المقت فة
ا
ً
ً
الدا ة فا الث ح وم ت مدى واسعًا لدرجات الندع ال ابتة ظ ى امتداد فتاع ان تثار مما يجع استقدامها ممكنا لجميع أ واع التاب
وم ت شدات مطاية مقت فة ]. [9
مم مقديم دراسة لتقييم م رظة ل جت م ت ا امة الاة بالا  .مقع الم رظة فا الص ااء الغابيه ظ ى شمال ها الفاات
ومثعد ظن مجاى النها ب دود  6يم .ا مم استقاام المعاييا والممشاات الفنيه واألقتصاديه ظن ظم ذه الم رظه ،ومثين من
النا يه الفنيه بان ذه الم رظه مسهم فا موفيا المياه ا ا ما قور ت بمسا ة مماث ه م رع بم صول الجت م ت ااا الاة السي ا
].[10
يما مم اجااء مجابة ق ية بهدف دراسة مأثيا ثالث ضغوط منغي ية ا  250و  300و  350يي و باسكال وماميثين
ل ماشات ما المستطي والمابع وبفواص ( 18×24 )S×Lو  18×18ظ ى التامي قيم فواقد الا ومناسق التوزيع ويفاءع
ويفاية الاة بالا  .أههات تائج التجابة مفوق التامي المابع ظ ى التامي المستطي فا جميع معاييا التقويم ظند ثثوت
الضغط  .يما أههات النتائج مفوق الضغط  350باسكال لنفس التامي ولجميع أظماق الاة ].[11
فذ مجموظة من الثا ين مجابة ق ية فا م افاة األ ثار-الصقالوية  /مقاطعة  36 /الجث فا الموسم القايفا  2002مم
معاياع ساظة الجهاز مع ظمق الماء المت قق من م ك الساظة لتقييم أداء مناومة الاة بالا الم ورة وع ). (Lindsayدرست
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العالقة بين س ساظة الجهاز ومناسق األرواء ويذلك بين الضغط التنغي ا ومناسق األرواء .وقد أظطى منغي المناومة ظند
ضغط منغي ا قدره ) 30باو د .ا ج (2-واظ ى قيمة لتناسق األرواء ب غت (.[12] )% 89
ممت دراسة مأثيا وظين من رؤوس الماشات وساظة الاياح بضغوط منغي ية مقت فة فا مناسق موزيع الماء فا مناومة
الاة بالا ال ابت من قث ا د الثا ين ] [13يح اجايت الدراسة فا قول ي ية ال راظة والغابات فا شها مموز 2009
لمعافة مأثيا ثالث ظوام ا وع الماشة يح استعم رأسين من الماشات )اسثا ية وايطالية( والضغط بمستويين وساظة
الاياح بمستويين واطئة وظالية وموزيع الماء ومناسق التوزيع .وقد أههات تائجه وجود فاوق فا موزيع الماء ظند الماشة
األسثا ية.
يما أجايت دراسة فا قول ي ية ال راظة والغابات/جامعة الموص فا شها مناين ال ا ا  2011من قث با ين
لمعافة مأثيا ثالث ظوام ا وع رؤوس الماشات ) روسية و مايية و ايطالية( ومامي رؤوس الماشات ) مابع و مستطي و
م ح( ارمفاع قصثات رؤوس الماشات بمستويين ومدا المها ومأثيا ا فا ا تااا موزيع الماء ومعام مناسق التوزيع ،وأههات
تائجهم وجود فاوق معنوية لتأثيا وع الماشة يح ققت رأس الماشة انيطالية اظ ى قيمة ن تااا موزيع الماء ومعام مناسق
التوزيع ظ ى التوالا ،ويذلك مفوق التامي المابع ل ماشات يح أظطى أظ ى قيمة أيضا لمعام ا تااا موزيع الماء ].[14
استهدفت ا دى الدراسات استنثاط مو م اسوبا ي ايا الكيفية التا يتم من اللها معافة مأثيا مناسق اإلرواء لسطح
التابة وق ة ال من التنغي ا ل ماشة ظ ى يفاءع ويفاية ومناسق اإلرواء المفيد لك رية واإل تاجية .أوض ت الدراسة ان قيمة مناسق
اإلرواء دا التابة ضمن المنطقة الجذرية ايثامن مناسق اإلرواء لسطح التابة وان قيمة يفاءع ويفاية ومناسق اإلرواء المفيد
مقت ف من رية إلى أ اى يح مثدأ بان قفا مع ثثات المنطقة الجذرية رية بعد رية ].[15
يفاءع الماشات مامثطة بقيم معامالت ان تاامية فا التوزيع ,وي ما ارمفعت ذه المعامالت ي ما اشات ظ ى يفاءع
مناومة الاة بالا  .اقتاح ا د الثا ين طايقة ربط جديدع لت سين معام ان تاامية من الل اظادع موزيع الضغوط دا شثكة
الاة بالا  .يح مم جمع الثيا ات ال ق ية لنااا رة بالا ثابت فا ال ق الذة يقع فا قاية يكان ضمن م افاة باب  .بينت
تائجه ان ال الة المقتا ة ال ا يه)مغ قه مع ط اق ( افض من النام التق يدية ].[16
ويما مال ظ من المااجعة السابقة ل ث وث المقدمة قث الث ح ال الا ال ظ ا ها متاي ظ ى دراسة مناومات الاة
بالا وا م المتغياات الماافقة لها ومكاد مق و ذه المااجعة من ب وث متع ق بت سين المناومات المذيورع او اضافة بعو
الت سينات والتطوياات من اج زيادع الكفاءع والتق ي من ا ستهالك المياه و اصة فا المناطق الجافة م المناطق الوسطى
والغابية من العااق .ا طالقا من مثدا اظطاء انر ظ ى قدر اجتها من المياه وظ ى العكس مماي دث فا المناومات التق يدية
المستقدمة والتا معتمد بنك يام ظ ى متابعة ان سان وظ ى ازمنة مفتو ة من السقيات .مما يمدة فا بعو ال انت الى سيان
المناومات او ماك انر لتتنثع بكميات مفوق اجتها .والث ح ال الا يتضمن دراسة فكاع ا ناء ماومة رة بالا مامثطة
مع مناومة سيطاع بسيطة التايي و امية التنغي  .وان المتغياات المدروسة منم ضغط التنغي ومدفق المياه وزمن التنغي
و وع الماشة وا ياا انشهاالتا يتم بها ظم ية الا والتا معتمد ظ ى القااءات ان ية ل م توى الاطوبا ل تابة.

 .2الجزء العملي
فذت مجابة ق ية فا موقع م روع بال ي فا ال ديقة انمامية فا قسم المكائن والمعدات -معهد مكنولوجيا .بهدف مقار ة
ظم ية استهالك المياه من الماشات فا ظم ية الاة بالا اإلجمالية بين ااما الاة بالا الم ورة ال ابت بدون مناومة
ات األربع ا رع والتا ماوة ي منها
سيطاع وا اى مع مناومة سيطاع .استقدمت فا ذه الدراسة مناومة رة بالا
مسا ة )  (16m2مم موزيع الماشات بالنسثة لنااا الاة بالا ال ابت ووفق الفواص الموصى بها من قث وزارع ال راظة ،مع
مااظاع امجاه الاياح السائدع.
 .2.1معامالت التجربة والتصميم التجريبي
شم ت التجابة دراسة ظام ين ما:
اوال :الضغط التشغيلي
مم منغي المناومة ب الثة ضغوط ا ()P1=1.0 bar, P2=1.5, P3=2.0 bar
ثانيا :ترتيب المرشات
مم اظتماد قيمتين ل مسافات الفاص ة بين ي من الماشات ) (Sوالقطوط الفاظية ) (Lوياآلما:-
التامي المابع  A2وفيه مكون فواص الماشات بنوظيها ).)m 8 ،6 ،4
ويما يا ا ا فا ان الث ح ال الا يتضمن دراسة ظم ية ومجايثية لدراسة ماثيااستقداا مناومة رة بالا مع مناومة سيطاع
و لك ظن طايق استقداا التقنيات الجديدع ومنها استقداا جهاز الت كم
متكام ة ل سيطاع ظ ى يمية المياه المجه ع لالر
بانردوينو وبناء ااا رة ممممت بالكام  .يح يتكون الجهاز المسيطاظ ى مناومة الاة بالا من انج اء التالية:
 .1و دع مت كم اردوينو( .)UNO ATmega 323P-14 Digital Input/Input

 .2م ول فولتية .)5V One Channel Arduino Module ( relay
 .3مكثا فولتية (.)LM358- operational signal amplifier
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مت سس رطوبة (.)SN-SOIL-MD-3.3-5.0 VOLT
وص ة يهابائية
س ك USB
بالف افظ من الاطوبة

يح مم ربط اج اء صندوق الت كم الذة استعم فا الجا

العم ا ل سيطاع ظ ى المضقة يما موضح النك (.)1

شكل ( :)1اجزاء منظومة السيطرة المستخدمة مع منظومة الري بالرش.
الابط مع ال اسثة النقصية لقااءع تائج الم توى الاطوبا ال اية مم موضي ه فا النك ()2

اما النك ( )3يم

شكل ( :)2يوضح منظومة التحكم مع المتحسس.
مثدأ ظم مناومة السيطاع المستقدمة فا الث ح ال الا ظ ى شك مقطط صندوقا يوضح اج اء المناومة.
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الشكل ( :)3المخطط الصندوقي يوضح ربط منظومة السيطرة.
وا ياا فقد مم ربط اج اء مناومة الاة بالا مع اجه ع الت كم والقياسات بنك يام يما موضح بالنك (:)4

شكل ( :)4يمثل ظروف التجربة واجزاء المنظومة المستخدمة.
 .2.2الحسابات النظرية
يتم ساب أزمان منغي المناومة س الضغوط التنغي ية والمسافات الفاص ة بين الماشات ونج
]:[8

لك استقدمت المعادلة التالية

𝑄 × 𝑡 = 𝐴 × 𝑁𝐷𝐼/1000

)(1
ا ان:
 :Qمصايف الماشة(m /hr( ،
 :tزمن منغي المناومة)hr( ،
2
 :Aمسا ة الو دع التجايثية(m ( ،
 :NDIصافا ظمق الاة ثابت ظند( )mm 10
3

الضغط التشغيلي المطلوب
مم ساب صافا الضغط التنغي ا المط وب ظند رأس الماشة من الل ساب ضائعات  Hfان تكاك فا ي من األ ثوب
الائيسا واأل ابي الفاظية و س أقطار ا ويما فا المعادلة اآلمية (ال مدا ا  )2012و ذه المعادلة مطثق لمعدل مصايف من 1
الى : (m3/hr( 20

)

)(2
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𝑃𝐿
𝐷 4.87

(×

𝑄 1.852

) ( × 𝐻𝑓 = 1.14 × 109
𝐶
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إ أن
 :Hfالن نة الضائعة بان تكاك فا األ ثوب الائيسا .)m)،
 :Qمصايف األ ثوب.(m3/hr(,
 :LPطول األ ثوب.(m) ،
 :Dالقطا الدا ا.(mm) ،
 :Cمعام القنو ة ويساوة  150و ا قيمة جدوليه معتمد ظ ى مادع األ ثوب وقدمه.
وبالناا لعدا وجود فاق فا منسوب ي من األر والمضقة فقد أضيفت قيم ضائعات ان تكاك الم سوبة فا األ ثوب
الائيسا واأل ابي الفاظية وفق المعادلة ) (2إلى قيمة الضغط التنغي ا المط وب ظند رأس الماشة لن ص ظ ى قيمة الضغط
الواج قااءمه ظ ى مقياس الضغط ( الما وميتا )الم ثت ظند قطة امصال القط الائيس بالمضقة .وقد مم استقداا وظين من
الماشات وع ( )12 Series VANوقد ادرجت الم ددات المستقدمة لك وع من ا واع الماشات فا الجدول ( .)1ومم استقداا
التامي الاباظا فقط يما موضح فا الشكل ( )5وزاوية القذف م ددع ب  15درجة.
جدول ( :)1المرشات المستخدمة في البحث الحالي.
نوع المرشة
دائاع يام ة

زاوية الخدمة (درجة)

ضغط التشغيل ( )bar

نصف دائرة الخدمة ( )m

التدفق الحجمي ()m3/hr

360o

1.0
1.5
2.0

2
3
4

0.42
0.54
0.63

o

1.0
1.5
2.0

2
3
4

0.21
0.25
0.31

صف دائاع
180

.2.3نموذج حسابات نظرية
ساب سثة الا لاشا متثاظد مابع رباظا الا ا فا زراظة منطقة ظنثية مابعة النك باستقداا ان صائيات التالية:
ل ساب سثة الا
يح موجد ا واع من المثاظدات ا:
 .1النمط الم ا.
 .2النمط المابعا.
 .3النمط المستطي ا.
 .4النمط متوازة انضالع.

شكل ( :)5يوضح ترتيب شكل المرشات بشكل رباعي.
وسوف ستقدا فا الث ح ال الا النمط ال ا ا المابعا و و اقاب ل الة المدروسة .وموجد معادلة بسيطة مستعم ل ساب سثة
الا ل ماشات التا مستعم دا منطقة المثاظدع ل ماشة و سثة الا مقاس (امتارمكعثة بالساظة) ا يالتالا ]:[16
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𝑄×1000

)(3

𝑆×𝐿

= 𝑅𝑃

يح ان:
 :Qالتدفق ال جما من الماشة (.)m /hr
 :Lالمثاظدع بين صفوف الماشات (.)m
 :Sالمثاظدع بين الماشات (.)m
والتدفق الم ود الى الماشات انربع والثالغ ( )m3/hr 0.42وفا الة استقداا الماشة وع
التدفق الك ا لمناومة الا
الدائاة  360درجة وبضغط  bar 1.5اما ا ا ارد ا مدفق ي ماشة ظ ى دع س التامي المابعا ل ماشات فست ص ي
ماشة ظ ى ربع التدفق فسنقسم ظ ى اربعة فسيكون مدفق ي ماشة و ( .)m3/hr 0.105ا ن ستكون سثة الا او معدل
انرواء لنها ياان فا المناومة التق يدية و يما ي ا:
3

𝑟= 11.66 𝑚𝑚/ℎ

)(4

1000×0.105
3×3

= 𝑅𝑃

فسيتم منغي المناومة بدون اة موقيت ل اشة ولتكن  97دقيقة وبذلك مكون صافا ظمق الاية ()mm 18.33
اما فا الة استقداا مناومة الاة بالا الممممتة الجديدع سيكون معدل التدفق ل مناومة بمقدار ( )m3/hr 0.38وسيكون معدل
مدفق ي ماشة و ()m3/hr 0.092
ا ن ستكون سثة الا او معدل انرواء و يما ي ا:

𝑟= 10.99 𝑚𝑚/ℎ

)(5

1000×0.092
3×3

= 𝑅𝑃

ومنغي المناومة مع موقيت منتام ل اشة م سوب من قث الثا امج ويان  62دقيقة بعدان يص الثا امج الافق مع المت كم الى
القيمة المط وبة ل م توى الاطوب ستتوقف المضقة ظن ضخ مياه اضافية و لك نيتفاء لتابة من المياه .وبذلك مكون صافا ظمق
الاية ( 11.53م م) .وبذلك ال ظ قصان صافا يمية المياه المجه ع ل مناومة باستقداا التقنية الجديدع بنسثة مص ( )%37لهذه
الم ددات فقط.

 .3النتائج والمناقشة
فا الث ح ال الا مم دراسة ماثياظوام مقت فة منها (ضغط الماشة ومعدل التدفق و وع الماشة وشهور ظم ية الاة بالا )
ظ ى سثة الا فا الة استقداا مناومة رة بالا ممممتة ي يا يح مقوا ذه المناومة باستنعار اجة التابة ل مياه من الل
ساسات م ثتة بالتابة وظ ى ابعاد مقت فة وظند م سس التابة الجافة التا يكون الم توى الاطوبا لها اق من  %24مقايثا فان
مت سس الاطوبة سينق انشارع الى المت كم الذة و نا ظثارع ظن اردوينو .UNO
يقوا المت كم بمقار ة قياسات الم توى الاطوبا مع القيمة الم ددع والتا ا نا ظند  %24وم داد قيم الم توى الاطوبا
مدريجيا مع بداية منغي المناومة وبداية مجهي المياه ل تابة الى الوصول ل قيمة المط وبة ولتكن  %36واستجابة مناومة السيطة
لهذه العم ية موض ة فا انشكال ( 6الى  )10وفا جميع انشكال ال ظ مذبذب قيم الم توى الاطوبا ول القيمة الم ددع ل تابة.
و لك بسث قياا جهاز الت كم بمقار ة القيم القادمة من مت سس الاطوبة ل ايا .و لك مايعاف بمقار ة القيمة المقاوئة مع القيمة
المعطاع او القيمة الم ددع التا ايد من المناومة الوصول اليها والتا قمنا بت دديها دا الثا امج المافق مع جهاز الت كم
انوردينو.
ولنفتا ا نا ايد من المناومة ان مص الى سثة م توى رطوبا م ال  % 36فان الثا امج المافق سوف يثدأ بالمقار ة بين
القيمة الم ددع والقيمة المقاوئة م قائيا و ين الوصول الى القيمة الم ددع سوف يعطا ايعازا الى المضقة بالتوقف وا هاء ظم ية
الا  .وايضا من المقار ة بين انشكال ( 6و )7ال ظ ان استقداا المناومة الممممتة فا شها ياان يعطا زمن منغي
المناومة اق بك ياا ا ما قورن بنها مموز و لك بسث يون التابة فا شها مموز قد فقدت الك يا من الاطوبة بسث ال اارع
النديدع ل جوالم يط بها وبسث التثقا المستما ل تابة لذلك مكون اي ا جفافا مما و ظ يه فا النها السابق و اجة التابة الى المياه
اي ا لتص الى الاطوبة الم ددع .اما ماثيا زيادع معدل التدفق من  0.42الى  )m3/hr( 0.54فنال ظ زيادع الم توى الاطوبا
بنسثة معينة ظند زيادع معدل التدفق فا الة ثثوت الضغط و و موضح فا انشكال ( 8و  )9بالنسثة ل مناومة المعتمدع فا الث ح
ال الا يح ال ظ من انشكال ان زيادع معدل مدفق المياه المجه ع ل تابة ممثا فا مق ي زمن انرواء اطااديا و لك بسث زيادع
الم توى الاطوبا ل تابة اي ا مما و موجود فا التدفقات الق ي ة.
اما لو قمنا بمقار ة المناومة الممممتة المدروسة اليا التا سيطا من اللها ظ ى مدفق المياه الم ودع ل تابة مع المناومة
انظتيادية التق يدية يح قوا بتنغي المناومة بدون اة مناومة م كم وا ما عتمد ظ ى القياسات التق يدية ل م توى الاطوبا
موضح فا النك ( )10فقد مم اجااء مقار ة بين استقداا المناومتين مع م ثيت بقية المتغياات من مدفق المياه ووقت التجابة
وبيا ا ،ومن النك ال ظ فا المناومة التق يدية فان زمن انرواء نينقطع تى بعد وصول التابة الى الم توى الاطوبا
المط وب اما فا الة استقداا المناومة الجديدع فان زمن انرواء سينتها ظند د معين ظند اشثاع التابة بالوصول الى الم توى
الاطوبى الم دد ومن الل مق ي زمن انرواء فا ه سوف يمدة الى مق ي يمية المياه المستعم ة بالا من الل مق ي زمن
انرواء.
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ولمقار ة سثة الا بالنسثة ل ماشات المستقدمة الدائاية والنصف الدائاية ماسومة بالنك ( .)11يمكن مال اة ان سثة
الا م داد مع ضغط التنغي ومع زيادع مدفق المياه ويذلك ان استقداا الماشة من وع الدائاة  360درجة معطا سثة ر
مقدر ب ( )mm/hr12افض من النصف دائاية  18درجة التا معطا سثة رة بالا مقدر ب ( )mm/hr 9.5ظند فس ضغط
التجهي ( )1.5 barالمستقدمة فا الث ح ال الا ويذلك مم مال اة ان الت سن فا مق ي سثة الا مص الى مقايثا  % 52فا
الة استقداا الما الدائاة و  % 35فا الة استقداا الما صف الدائاة لجميع ال انت المدروسة .ومن اج استنتام فائدع
استقداا المناومة الممممتة ل اة بالا فقد مم استقداا النك ( )12من اج المقار ة بين المناومات المستقدمة فا الث ح
ال الا .يح ال ظ ان مناومة الاة بالا التق يدية قد اظطت سثة ر مقدر ب ( )mm/hr 11.8اما المناومة الممممتة ال الية
والا ( )mm/hr 10.7ظند ضغط ( )1.5 barبنسثة مق ي فا سثة انرواء مص الى ( )%12مما ادى الى
فقد يا ت سثة الا
مق ي سثة استهالك الماء المستقدمة .ويذلك ظند ضغط ( )1.0 barفان مناومة الاة بالا التق يدية قد اظطت سثة ر مقدر ب
والا ( )mm/hr 8.6بنسثة مق ي فا سثة انرواء مص الى
( )mm/hr 9.8اما المناومة الممممتة ال الية فقد يا ت سثة الا
( )%14مما ادى الى مق ي بكمية المياه المستقدمة لعم ية الا بنسثة ( )%63ظند استقداا مناومة الاة بالا الممممتة.

شكل ( :)6يوضح قراءة متحسس الرطوبة مع زمن االرواء عند استخدام المرشة نوع الدائري  360درجة والتدفق 0.42
( )m3/hrلشهر تموز.
وا ياا فقد مم رسم تائج سثة الا لكال المناومتين ظ ى شك اظمدع بيا ية فا النك ( )13ويمكن بسهولة مال اة التق ي
بنسثة الا باستقداا المناومة ال الية مقار ة مع المناومة التق يدية بالنسثة نشها رة المناومة الممتدع من النها القامس (آيار)
الى النها التاسع (اي ول) ومن النك يكن مال اة ان سثة الا مثدا بال يادع مدريجيا لتثداءا من النها القامس ظند قيم ق ي ة
مقايثا ( )mm/hr 10.2بالنسثة ل مناومة ال الية وقيم ظالية بالنسثة ل منامة التق يدية ومثدأ بال يادع مدريجيا ي ما امجهنا بامجاه اشها
الصيف ال ارع اب ومموز لتص الى اظ ى قيمها ظند شهااب ( )mm/hr 15.33لتعود ومهثط ظند شها اي ول ماع ا اى لتص
الى ( ) mm/hr 13.22و لك بسث زيادع الجفاف وزيادع اجة التابة ي ما مقدمنا و اياا الصيف وزيادع اجة التابة ل مياه فا
ذه انشهاظن بيا ا .وا ياا فقد مثين ا ه ن اجة لمااقثة المناومة ظند وجود يهاباء مجه ع الى مناومة السيطاع والق ان
م اء بالماء ا ا ها معم اميا ليال مع هار.
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شكل ( :)7يوضح قراءة متحسس الرطوبة مع الزمن االرواء عند استخدام المرشة نوع الدائري  360درجة والتدفق 0.52
( )m3/hrلشهر حزيران.

شكل ( :)8يوضح قراءة متحسس الرطوبة مع الزمن االرواء عند استخدام المرشة نوع نصف الدائري  180درجة والتدفق
.)m3/hr( 0.42
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شكل ( :)9يوضح قراءة متحسس الرطوبة مع الزمن االرواء عند استخدام المرشة نوع الدائري  360درجة والتدفق 0.54
(.)m3/hr

شكل ( :)10يوضح قراءة متحسس الرطوبة مع الزمن االرواء عند استخدام المرشة نوع الدائري  360درجة والتدفق 0.42
(.)m3/hr
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شكل ( :)11يوضح تاثير استخدام مرشتين من نوعين مختلفين على نسبة الرش في شهر حزيران ولمعدل التدفق 0.42
(.)m3/hr

شكل ( :)12يوضح تاثير نسبة التحسن بقيم نسبة الرش عند مقارنة استخدام منظومة مؤتمتة في شهر حزيران ولمعدل التدفق
.)m3/hr( 0.42
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شكل ( :)13يوضح تاثير نسبة التحسن بقيم نسبة الرش عند مقارنة استخدام منظومة مؤتمتة لمعدل التدفق .)m3/hr( 0.42

 .4االستنتاجات
الث ح ال الا يتضمن دراسة ماثيااستقداا مناومة رة بالا مطورع من الل اضافة مناومة سيطاع مقوا بالت كم فا يمية
المياه الم ودع لقطعة صغياع من انر وم اولة معافة ماثيا لك فا مق ي استهالك المياه ا طالقا وقد مثين من الل القااءات
والثيا ات العم ية ان المناومة ال الية قد ادت الى مق ي استهالك الماء بنس مقثولة م ت هاوف مقت فة وباستقداا ماشات
مقت فة .وقد مم دراسة مأثياالمتغياات التا منم ضغط التنغي وزمن التنغي وا واع الماشات وا ياا انشهاالتا يتم بها ظم ية
الا  .وقد اههات النتائج العم ية ان سثة الا م داد مع زيادع ضغط التنغي ومع زيادع مدفق المياه ومال اة المناومة
الممممتة ممدة الى مق ي زمن انرواء مقار ة مع المناومة التق يدية .ويذلك فقد مثين ان سثة الا م داد فا اشها الصيف اي ا
من بقية انشها .ويذلك فقد مثين ان استقداا المناومة الممممتة ممدة الى مق ي سثة الا بنسثة ( )%12مادر ة مع المناومة
التق دية ظند فس هاوف التنغي وايضا مم استقداا المناومة المممممتة الى مق ي استهالك المياه ظند جميع التدفقات والضغوط
المدروسة فا الث ح ال الا.

المصادر
[]1
[]2
[]3
[]4
[]5
[]6
[]7
[]8
[]9

الكثيسٌا ،ا مد مدلول" ،الاة بالا " ،مج ة الع وا ال راظيةٌ العااقيةٌ ،وزارع ال راظة ، 2001 ،ص . 7-12 :
القفاجا ،سا ان ظًين" ،الموارد المائية فا الثادية الجن ٌوبية فا العااق واست مار ا" ،جامعة الم نى  /ي ية التابية قسم
الجغاافية ،مج ة انداب العدد  ،2015 ،111صف ة 420-383
الم مدة ،شكا م مود" ،دراسة ق ية لتقييم أداء مناومات الاة بالا الم ورة م ت هاوف المنطقة الص اروية
باب العاا ق" ،مج ة الع وا ال راظيةٌ العااقيةٌ ،وزارع ال راظة ،2015 ،ص . 853-847 :
جاسم ،فا ان م مد ،ظماد ط فاح ظثد الغنا ،ا مد ريا ظثد ال طيف" ،التنثم بتناسق موزيع المياه فوق وم ت سطح
التابة لنااا الاة بالا الم ورة" ،المج ة العااقية لدراسات الص ااء ،المج د ( ،)3العدد ( ،2011 ،)1الصف ة -51
.56
الااوة ،ظادل يا هللا" ،فواقد التثقا ويفاءع ومناسق الاة لنااما الاة بالا الم ورة والاة بالا ال ابت" ،مج ة
الع وا ال راظيةٌ العااقيةٌ  ،وزارع ال راظة ، 2012 ،صف ة .67-56
ميا طه مهدة و سين ظثاس م مد " ،مقييم شك مامي الماشات واثاه فا مجا س موزيع المياه لمناومة رة ر
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