
  )م2004(املؤمتر الدويل للموارد املائية والبيئة اجلافة 

  
  
  

   لتقدير احتياجات مياه الريGISبرنامج نظم معلومات جغرافية 
  يف اململكة العربية السعودية

  
  

  .م.، ف3، العرفج.م.، ع2، القرين.ع. ، ع1العذبة
  ك سعودلقسم اهلندسة املدنية، جامعة امل -2   الزراعية، جامعة امللك سعودةقسم اهلندس -1

 كلية التقنيات الزراعيةقسم امليكانيكا واملعدات الثقيلة،  -3

  
  الملخص

  
لتقدير احتياجات مياه الـري يف       GISطور برنامج حاسويب باستخدام نظم املعلومات اجلغرافية        

طبوغرافية للمملكة يف    باحلصول على خريطة     أجنز البحث على عدة مراحل، بدأت     . اململكة العربية السعودية  
 وربطها ، مسحها ضوئياً وحتويلها إىل خريطة رقمية  ، ومن مث  4000000:1صيغة ورقية مبقياس رسم قدره      

كما تضمن العمل احلصول على البيانات اجلغرافيـة حملطـات          . ملكةممبحاور الشبكة الوطنية اجليوديسية لل    
، وتوقيعها على اخلريطـة   حمطة52البالغ عددها   ) الزراعة واملياه سابقا  (ارة الزراعة   األرصاد اجلوية التابعة لوز   

ربطهـا  و احلصول على البيانات املناخية جلميع حمطات األرصاد وإعدادها بالصورة املالئمـة    كما مت  .الرقمية
النمـاذج  وبرجمـة   أعقب ذلك إعـداد     . م2000 إىل عام    1984 وذلك للفترة من عام      ،باخلريطة الرقمية 

مـع   متوافقـة  بطريقة   إجراء العمليات احلسابية الالزمة لتقدير احتياجات مياه الري       املستخدمة يف   الرياضية  
الحتياجات املائية لغسيل التربة من األمـالح       ؛ وا  معامل احملصول  أخذا يف االعتبار  . قاعدة املعلومات اجلغرافية  

 احتياجات ميـاه    من خالل برنامج قاعدة املعلومات اجلغرايف املطور حساب        ، يتم  و فواقد مياه الري    ؛الزائدة
 املنطقة او املناطق اليت يتم حتديدها من على اخلريطة الرقمية للمملكة،             الكلية للمحصول املراد زراعته يف     الري

روعي يف تصميم قاعدة املعلومـات       .مونتيث–نتح املرجعي باستخدام منوذج بنمان    -البخربعد أن يتم تقدير     
 ممـا  اجلغرافية توطني التقنية وأن تكون سهلة االستخدام، حيث مت تصميم وبرجمة الواجهات باللغة العربيـة،             

يساهم بإذن اهللا يف إعطاء فرصة االستخدام ألكرب عدد من املستفيدين، ومن املتوقع أن يساهم هذا العمـل يف   
 ومياه الـري    ،مساعدة املسئولني ذوي الصالحية يف اختاذ كثري من القرارات ذات العالقة باملياه بصورة عامة             

   .بصورة خاصة يف اململكة العربية السعودية
  

  املقدمة
  

  ع اململكة العربية السعودية يف نطاق املناطق الصحراوية القاحلة، ولذا فإا تعاين من نقص حادتق
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كمـا أن   . وجودة املياه، وتصنف اململكة من الدول الفقرية مائيا نظرا حملدودية املوارد املائية فيهـا              يف كمية 
 75ثل حـوايل     اليت مت  دي القابلة للتجد  أساسي على املياه اجلوفية غري    يف اململكة يعتمد بشكل      يالزراعالنشاط  

، أو بعبارة    كفاءة بأقصى استخدام مياه الري       لذلك فإنه من الضروري     .]1 [جممل مصادر مياه الري    من   %
واملـتغريات  دد من العوامل على عيستند مياه الري   يف استهالك   ترشيد  إن ال . أخرى تعظيم إنتاجية وحدة املياه    

داخل وخارج احلقل املروي، من أمهها، تقدير االحتياجات املائية للمحصول اليت يطلق عليها عادة مـصطلح                
   .نتح-البخر

ـ مهيأل تقدير االحتياجات املائية للمحاصيل الزراعية باهتمام كثري من الباحثني واملختصني            يحظ ة ت
 العديـد مـن   يجـر ، حيث أئية، وحتسني اإلنتاجية احملصولية كماً ونوعا     قصوى يف احملافظة على الثروة املا     ال
  Briggs and Shantz، وكاننظرية لتقدير االحتياجات املائية للمحاصيلالدراسـات القلية واحلتجارب ال
اتـزان  "أصحاب سبق يف تطبيق مبدأ      ] 5 [Budyakoو  ] 4 [Penmanمن أوائل الباحثني، ويعد     ] 2،3[

هو أول من مجع بـني  ] Penman ] 6لتقدير البخر من سطوح النباتات، وكان" Energy balanceالطاقة 
 يف معادلة واحدة مسيت املعادلة املركبة، وعرفت فيمـا بعـد   Mass transfer""اتزان الطاقة وانتقال الكتلة 

سة عقود املاضية   خالل اخلم . ان املركبة، واستخدمت على نطاق واسع يف أحناء متفرقة من العامل           بنم ادلةـمبع
 Doorenbos andحظيت معادلة بنمان بتحسينات عدة وأجري عليها تعديالت خمتلفة، خاصة عن طريـق  

Pruitt] 78و [      و )فاو(من خالل منظمة االغذية والزراعة ،Monteith] 9 .[فاو -استخدمت معادلة بنمان
ن عناصر عديدة وحسابات دقيقة فـضال  يث نظرا ملا تتطلبه األخرية متمون-على نطاق أوسع من معادلة بنمان   

، rs ومقاومة الـسطح  raعلى احتوائها على بعض املتغريات اليت يصعب تقديرها، خاصة عاملي مقاومة اهلواء        
تطوير عالقات رياضية أمكن من خالهلا تقدير تلك العوامل كدوال خطيـة  ] Allen et al.] 10واستطاع 

أن أفضل طريقـة  ] 12 [.Allen et alو ] Jensen et al. ] 11 وقد بني. ولوغارمثية يف ارتفاع احملصول
لتأكد من مالئمة هذا النموذج للظـروف     لو. يثتمون-ة بنمان للتقدير االحتياجات املائية للمحاصيل هي معاد     

مقارنة بني صيغ خمتلفة من معادلة بنمان املركبة من ضمنها معادلـة            ] Alazba] 13 البيئية للمملكة، أجرى  
،  إىل حـد كـبري     مونتيث للظروف البيئية للمملكة   -مالئمة معادلة بنمان  الدراسة  تبني من   وتيث،  مون-بنمان

نتح للمحصول املرجعـي،    - النموذج الرياضي املستخدم يف البحث حلساب معدل البخر        يكون ه تذلك س لو
  . يف اململكة العربية السعودية مياه الرياحتياجاتومن مث 

راسات اليت أجريت يف جمال تقدير االحتياجات املائية للمحاصـيل  على الرغم من قلة األحباث والد  
الباحثني احملليني كان هلم جهـودا     من ات العاملية، إال أن عدداً    ـعلى املستوى احمللي مقارنة باألحباث والدراس     

راسـة   بد مـن قـام  أوائـل من ] Saeed] 14  أناتضحاملسح األديب ومن خالل . ملموسة يف هذا اجلانب  
 جتربة حقلية ملعايرة عدد من املعادالت الرياضية املستخدمة         أجرىجات املائية يف منطقة الرياض، حيث       االحتيا

كما قدم يف ذلك العمل بعض التقديرات األولية ملعامـل حمـصول            ،   املائية للمحصول  االحتياجاتيف تقدير   
  نتح -س البخرثالثة ليسيمترات لقيا] Abo-Ghobar and Mohammad  ]15ولقد استخدم . القمح
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 بكلية الزراعة، جامعة امللك سعود، وقد مت إجياد معامل االرتبـاط             التعليمية الفعلي حملصول الربسيم يف املزرعة    
  هيز وكذلك من معـدالت التبخر من      –نتح املقاس واحملسوب من معادلة بنمان وجنسن      -بني كل من البخر   

رجعي حملصول الربسيم مـن ثالثـة       نتح امل -البخر] Mohammed ]16كما قاس   . )صنف أ (حوض البخر   
نتح باستخدام عشر معادالت شائعة االستعمال لـنفس        -يمترات ملدة عامني متتاليني، كما مت تقدير البخر       نسل

، وبعد ذلك مت إجياد     )صنف أ   (ملناخية، ومت قياس البخر من حوض البخر        الفترة الزمنية بداللة بعض البيانات ا     
 نتح الذي مت تقديره من املعادالت والبخر املقاس من حوض البخر            -معامل االرتباط املتعدد بني كل من البخر      

ـ                 –مع البخر    ن  نتح الفعلي املقاس لغرض املعايرة، حيث وجد أن افضل معامل ارتباط مت احلصول عليه هو م
ووجد أن معـادلة بنمان هي األفضل، ألن معامل االرتباط هلا هو األعلى خـالل الـسنتني،                . حوض البخر 

 .نتح املرجعي حتت الظروف املناخية احمللية اجلافـة –والقيم املتحصل عليها ميكن أن تستخدم بدقة لتقدير البخر  
ئية للنخيل يف عدد من املناطق املشتهرة مونتيث لتقدير االحتياجات املا-معادلة بنمان] Alazba ] 17استخدم

 وتوفر هذه الدراسة النظرية إىل جانب األحباث التطبيقية األخرى السابقة الذكر بنيـة حتتيـة                بزراعة النخيل، 
  .ملعرفة املنهج العلمي الصحيح يف تقدير االحتياجات املائية للمحاصيل على املستوى احمللي

يف تقدير االحتياجات من قبل  مل تستخدم  (GIS)ات اجلغرافية   نظم املعلوم تقنية  أن  يتضح مما سبق    
 بدأ استخدامها عامليا يف التطبيقات الزراعية       ، على الرغم من أنه منذ سنوات      املائية يف اململكة العربية السعودية    

 Thiruvengadachari andفقد استفاد  . بصورة عامة، ويف تقدير وإدارة مياه الري بصورة خاصةاملختلفة

Conley ]18 [              من تطبيق نظام االستشعار عن بعد ومن تقنيات نظم املعلومات اجلغرافية يف ختطيط مشاريع
 توزيع املياه الحتياجات بتحديد] Papajorgji et al. ]19قام . الري اجلديدة والتحكم يف املشاريع القائمة

غرايف والذي تطلب استعمال بيانات إداريـة  الري الزراعي يف والية فلوريدا بالواليات املتحدة بنظام املسح اجل         
طريقة على هيئة خرائط لتنظيم التوزيع املكـاين  ] Knox et al. ]20كما طـور. ونظم معلومات جغرافية

  . نظم املعلومات اجلغرافيةباستخداميف إجنلترا وويلز  ملتطلبات مياه الري حملصول البطاطس
ة للمساحات الزراعية وصـنفها يف خـرائط   صوراً فوتوغرافي] Ahmed et al. ]21اسـتخدم 

 .Moon et alوطور ، رقمية ومت استخدامها يف نظم املعلومات اجلغرافية لتحديد متطلبات احملصول من املياه
. نظام معلومات جغرايف يساعد املسئولني على حتليل نظم معلومات استخدام املياه والظروف املناخيـة             ] 22[

 لتقـدير جهازاً مبسطاً ملوازنة املياه مع نظم املعلومـات اجلغرافيـة   ] San-Payo et al. ]23استخدم كما 
على تقـدمي وصـف   ] Carreira et al. ]24 وعمل ،االحتياجات املائية يف دراسة أقيمت جنوب الربتغال

 دف تقدمي عمل مرن إلدارة ميـاه  (GIS) مع نظم املعلومات اجلغرافية  (ISAREG)تكاملي بني منوذج 
،  على عمل جداول ري وتقييم جداول الري القائمة (ISAREG)ى املستوى اإلقليمي ويعمل منوذجالري عل

بإمتام عمليات حساب الحتياجات الري وطول الدورات اإلنتاجية حملـصول  ] Carvalho et al. ]25قام و
  .ومات اجلغرافية حمطات مع أنظمة املعل8الربازيل عن طريق مجع البيانات من -الذرة بريوفريد ميناس جرييس
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عدد من حمطات األمطار واحملطات اجلوية يف منطقة تراس يف الربتغال، ضمن ] Sousa et al. ]26أستخدم 
 تقـدير  من خاللـه منوذج حماكاة جلدولة الري للحصول على تقدير احتياجات الري حملصول البطاطس، ومت             

   .FAO56 املنهج املتبع يف منظمة األغذية العامليةحسب  املرجعي باستخدام معادلة بنمان مونتيث نتح-البخر
للتنبؤ بالنمو املستقبلي للطلب يف الـري  طريقة بتطوير ] Weatherhead et al. ]27م قاكما 

 لوضع الرسم التخطيطـي      نظم املعلومات اجلغرافية    فيها استخدم، حيث   بالدول اليت تشمل أنظمة ري تقليدية     
-1996 األعـوام  وقد مت تقدمي خرائط توضح التغيري املتوقع يف التوزيع اجلوي ملتطلبات الري بني    ،هلذا النمو 
واسـتخدم   .م2021م ومتطلبات الري النظرية ملخطط عام جاف جلميع احملاصيل املروية يف عـام              2021
Shih ]28 [ لطقس من القمر الـصناعي  بيانات نقل الصورة ذات التحليل العايل لNoaa   لدراسـة توزيـع 

 كما استخدم دالة االحتماالت كأداة تكميلية لفحص منط توزيع دليل النباتـات          ،Evergladesالنباتات يف     
مرتبطـة بـنظم   ظروف استخدامات األرض، وقد مت ترميز هذه القيم وختزينها يف قاعدة بيانات    تبعا ل الطبيعية  

هذه الدراسة ذات   ، و  ميكن عرضها على شاشة أو طباعتها لتوضيح التوزيع املكاين         (GIS)املعلومات اجلغرافية   
  .أمهية خاصة الستخدامها يف تقدير االحتياجات املائية للمحصول

على الرغم من االنتشار الواسع الستخدام نظم املعلومات اجلغرافية، فإن التطبيق احمللي هلا ال يـزال    
املتمثـل يف   ] ALWagdany ]29، ورمبا يعترب عمـل      ي أو غريه من ااالت    حمدوداً سواء يف اال الزراع    

من أوائل الباحثني يف تطبيق تقنيـة        ،املطر ودرجة احلرارة  ، ومها   إنشاء خرائط رقمية للمتغريين اهليدرولوجيني    
امـة، وميـاه   ، بصورة عالبحث مل يتطرق إىل تقدير االحتياجات املائيةاملعلومات اجلغرافية يف اململكة، ولكن     

 ، وسـرعة الريـاح    ، فضالً عن عدم تغطيته للعناصر املناخية األخرى مثل الرطوبة النسبية          بصفة خاصة، ي  الر
 لذلك، فان هذا البحث يهدف إىل تطـوير     . اليت تدخل يف حساب احتياجات مياه الري       ،واإلشعاع الشمسي 

الزراعيـة يف     االحتياجات املائية للمحاصيل   تقديرلغرافية  اجلعلومات  برنامج حاسويب يعتمد على تقنية نظم امل      
   .اململكة العربية السعودية

  

  املواد ومنهجية تطوير الربنامج
 من األجهزة و الربامج احلاسوبية مثل املاسـح الضوئي وبرنـامج            اتطلب إجناز العمل استخدام عدد     : املواد

Map Info، وبرنامج Map X ، وبرنامج Visual Basic  ، وبرنامجAccess   .   كما تطلـب العمـل
). الزراعة واملياه سابقا  (خريطة ورقية للمملكة وبيانات جغرافية ومناخية حملطات الرصد التابعة لوزارة الزراعة            

معاجلة اخلريطـة الرقميـة،     بواسطتها  حيث مت    ، يف إعداد هذا العمل    ا أساسي االربامج دور كان لكل من هذه     
وعمل الواجهات الرئيسية، وشاشات البحث،     راء العلميات احلسابية،    وإج،  قواعد البيانات األساسية  تصميم  و

عاجلـة اخلـرائط   احلاسوبية مل النظمحد أ  Map Infoبرنامجالتحديث، ويعد  وشاشات  التقارير،وشاشات
إمكانية الـربط   وحتليل البيانات، و  على األجهزة الشخصية، ويوفر إمكانيات عالية يف عرض اخلرائط        اجلغرافية  

 امللفاتجمموعة من  من  Map Info تتكون خرائط. Accessو Oracle  مثل  اعد البيانات العالئقيةبني قو
   وهو عبارة عن DAT.*، و وهو عبارة عن معلومات جغرافية هندسية ملكونات اخلريطةMAP .* تشمل 
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فهـرس   وهو عبارة عـن  ID .*، و Map Info األساسية للـ اخلصائص مرتبطة بوصفية جمدولة وبيانات 
 .*  و  ، ومرتبط بامللفات السابقةMap Info وهو امللف األساسي ملعلومات TAB .*، وللبيانات الرسومية

DBFقواعد البيانات وهو عبارة عن بيانات جمدولة باستخدام  DBASE و ،*. IND    وهو عبـارة عـن 
الـيت   لتوفري اخلرائط األساسـية  Map Infoوقد مت استخدام  ).الوصفية(فهرس املعلومات للبيانات ادولة 

مواقع حمطات ، ومواقع املدن الرئيسية واملدن الصغرية والقرى     ، و خريطة اململكة العربية السعودية   اشتملت على   
  .اخلطية مثل األوديةمواقع الطرق والظواهر املناخية، والرصد 

الـيت  ) ActiveX(OCX)(هو عبارة عن جمموعة من حزم التحكم الربجمية ف  Map Xبرنامجأما 
 إمكانية واسعة من Map Xكن الربامج التطبيقية من التعامل مع اخلرائط وعرضها ومعاجلتها بسهولة، ويوفر مت

 Visual Basicومن خالل برنامج  ،)++C و Visual Basic (حزم التحكم ولغات الربجمة احلـديثة مثل 
وذلك ، Map Info Map X v4 حزمة التحكم ، ومنهاMap Xمت االستفادة من جمموعة احلزم اليت يوفرها 

 إمكانيـة   Map Xيوفر كما  ،Visual Basicلعرض اخلريطة ضمن شاشة البحث املصممة باستخدام لغة 
ح اخلرائط من خالل تعريف الشرائح باستخدام املعرف  لشرائ Map Infoالربط بني لغات الربجمة وتعريفات

Object يف عرض نتائج العمليات احلسابية تاستخدم اليت عرض  التعليقات، إضافة إىل خدمة  )ETref – 

ETc – IWR  (   من خالل خاصـية  على اخلريطة وذلك بالربط بني نتيجة العمليات احلسابية وموقع احملطة
من أدوات وحـزم الـتحكم بـاخلرائط    أخرى  جمموعة  MapX ما يوفر ك.Annotationsالدالة احلركية 

 لقد مكن هذا الربنامج من تطوير الربنامج احلاسويب باللغة العربية، .]Map Info  ]30 املعاجلة بواسطة نظام 
فرصة  يتيح Visual Basicيف املقابل، فإن برنامج .   املتوفر آنذاك مل يوفر تلك اخلدمةMap Infoحيث أن 

لذا كان مـن ضـمن الـربامج        . الربجمة املرئية باستخدام اللغة العربية بالنسبة للواجهات وتصميم الشاشات        
 من لغات الربجمة احلديثة ومت استخدامها لتطـوير  و وهVisual Basicبرنامج املستخدمة إلجناز هذا العمل 

 Front Endبط بني قاعدة البيانات واملستخدمالربنامج التطبيقي لقاعدة البيانات اجلغرافية وإنشاء شاشات الر

الـيت مت إعـدادها باسـتخدام برنـامج        يف الربط بني قاعدة البيانات        الربنامج  ومت االستفادة من إمكانيات    .
Access ،ها بواسطةؤواخلرائط اليت مت إنشاMap Info األدوات اليت يوفرها  من خالل Map X كما ذكر 
يف حفظ بيانات احملطات الثابتـة والبيانـات املقاسـة    فقد أستخدم    Access نامجأما بالنسبة لرب. من قبل

 Back  النهائية للعرض والطباعة واملراجعة من قبل املستفيد وإعداد التقارير،والبيانات التشغيلية لعمل الربنامج

End. 
  

  منهجية تطوير الربنامج احلاسويب
)  زمنيـة فتـرة /عمق أو حجم( املياه املضافة   كميةالري  احتياجات مياه    متثل   : حساب احتياجات مياه الري   

  ، مضافا إليها)االستهالك املائي( نتح -بواسطة نظام الري املستخدم اليت حيتاج هلا النبات ملواجهة البخر
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 حـساب  متو. أثناء توزيع املياه داخل احلقل املـروي  النقل و عملية   وفواقد املياه خالل     ،الحتياجات الغسيلية ا

  :من خالل املعادلة الرياضية التالية للري ات املائية االحتياج

)                           1(
)1( LRE

ETIWR
i

c

−
=  

  :حيث
IWR االحتياجات املائية الكلية.  
 ETc  نتح للمحصول-البخر معدل .  
 Ei  كسر عشري ( كفاءة الري(.  
 LR  كسر عشري ( االحتياجات الغسيلية(.  

  :نتح للمحصول بواسطة العالقة التالية-مت تقدير معدل البخر
 E T c K c E T re f= × )                       2(  

  :حيث
Kc  معامل احملصول.  

ETref  نتح املرجعي-البخر معدل.  
، ]FAO56] 12ردت يف   ، أتبعت املنهجية الـيت و     )2( يف املعادلة رقم     ETref و   Kcحلساب  

املرحلـة  (، ومرحلة النضج واحلصاد     )املرحلة الثانية ( خالل مرحلة التطور     Kcمع مالحظة أنه مت اعتبار قيم       
). املرحلة الثالثـة  (واإلمثار  ) املرحلة األوىل ( خالل مرحليت اإلنبات     Kcقيم ثابتة كاملتبع بالنسبة لقيم      ) الرابعة

 خـالل الفتـرات أو املراحـل    Kcتبعة يف حساب قيم معامل احملصول   الطريقة امل ) 1(ويوضح الشكل رقم    
كقيمـة  ) Kc2( ملرحلة التطور Kc، فقد أخذت قيمة )1(كما يتضح من الشكل رقم   . األربع لنمو احملصول  

  :، أي أن)Kcmid( يف مرحلة اإلمثار Kcوقيمة ) Kcini( يف مرحلة اإلنبات Kcمتوسطة لقيمة 

2 2
in i m idK c K cK c +

=              )   3(  

  :كقيمة متوسطة كالتايل) Kc4(باملثل، حسب معامل احملصول خالل مرحلة النضج واحلصاد 

4 2
m id en dK c K cK c +

=              )      4(  

 فقد أخذت قيمتهما مساوية     Kc3وخالل مرحلة اإلمثار    ) Kc1(بالنسبة ملعامل احملصول خالل مرحلة اإلنبات       
 من مراجع موثقـة  Kcend، و Kcmid و Kciniوميكن احلصول على قيم . لى التوايل، عKcmid  و Kciniلقيم  
، أو قيم نتائج جتارب حقلية عملت يف نفس املنطقة املراد حـساب        ]FAO56] 11،12 و   ASCE70مثل  

على املستخدم أن يـدرك مـدى االرتبـاط    . اإلحتياجات املائية للمحاصيل اليت يراد زراعتها يف تلك املنطقة    
    حتسبKcنتح املرجعي، حيث أن - وبني احملصول املرجعي املستخدم يف تقدير البخرKcالزم بني قيم املت
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نتح املرجعي  -ير البخر ففي حالة رغبة املستخدم تقد    .  على أساس أن احملصول املرجعي هو الربسيم أو العشب        
  .على أساس العشب، فيجب استخدام قيم معامل احملصول اليت مت احلصول عليها على أساس العشب

ــر  ــدل البخ ــدير مع ــي  -لتق ــتح املرجع ــة ETrefن ــتخدمت معادل ــان اس ــث- بنم   مونتي
)Penman-Monteith ( 23 [ كتابتها بالصيغة الرياضية التالية، وميكن]11،12[نظرا لدقتها[:  

( ) ( )







−

γ+∆
γ

+−
γ+∆

∆
λ= −

as*n*
1

ref eeKGRET )     5(       

  :حيث 
λ  كجم/ميقاجول[احلرارة الكامنة للبخر[.  
 ميل منحىن ضغط خبار املـاء املشبع مع درجة احلرارة عند درجة احلرارة   

م/كيلو باسكال[املتوسطة  o [.  
م/كيلو باسكال[ثابت جهاز قياس الرطوبة    o.[ 
Rn  يوم.2م(/ميقاجول[صايف اإلشعاع([.  
G يوم.2م(/ميقاجول[فق احلرارة من وإىل التربة تد ([.  
م/كيلو باسكال [ثابت جهاز الرطوبة املطور *  o [.  
K      كيوباسكال.يوم.2م(ميقاجول[حسايب معامل([.  
es  كيلو باسكال[ضغط البخار املشبع[.   
ea  كيلو باسكال[ضغط البخار احلقيقي[.  

 
أما بالنسة لالحتياجـات      ].FAO56] 12ملقترحة من قبل املتغريات السابقة، اتبعت املنهجية احلساب 

الغسيلية وكفاءة الري فقد أخذت كقيم حمددة يقوم املستخدم بإدخاهلا إىل الربنامج احلاسويب، ويف حالة عدم              
 لكـل مـن   0.7 و 0.1إدخال املستخدم القيمة املطلوبة، فإن الربنامج يستخدم قيما افتراضـية تـساوي        

  .ة وكفاءة الري، على التوايلاالحتياجات الغسيلي
  

  إعداد اخلريطة الرقمية وقاعدة املعلومات اجلغرافية

ـ للمملكة  احلصول على خريطة ورقية طبوغرافية  بعد مـن إدارة   4.000.000:1 ممبقياس رس
 نقطـة يف  400املساحة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع والطريان، مت عمل املسح الضوئي للخريطـة بدقـة            

 ومت بعـد  .بواسطة جهاز ماسح ضوئي بالتعاون مع قسم املساحـة يف وزارة الشئون البلدية والقروية         البوصة  
ذلك معاجلة اخلريطة وتوجيهها وربطها جغرافياً بالشبكة الوطنية لتصبح مالئمة ألخذ املعلومـات األرضـية               

 اخلريطـة الرقميـة  مت حفظ و، ذلك بالتعاون مع هندسة املسـاحة جبـامعة امللك سـعود، و اجليومترية منها 
    .املـستخدم يف هـذا العمـل    Map Info معـاجل اخلـرائط   مـع برنـامج   متوافقـة ومالئمـة  طريقة ب
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 لعمل قاعدة املعلومات اجلغرافية عن      اجلغرافية حملطات األرصاد الالزمة    احلصول على البيانات     بعد
 الوثائق واملعلومات بالتنسيق مع قسم اهليدرولوجيا التابع إلدارة تنمية موارد املياه بوزارة الزراعـة     طريق مركز 

 حمطة رصد موزعة يف مجيـع       52لوزارة وعددها   ل وتتمثل يف احملطات املناخية التابعة       ،)الزراعة واملياه سابقا  (
 على خريطة اململكة لتأخذ مكاـا       هاطاأسقوات  مواقع هذه احملط  ومت معاجلة   . أحناء اململكة العربية السعودية   

 .امعة امللك سـعود    بقسم اهلندسة املدنية جب    خمتربات هندسة املساحة  يف  متت هذه املعاجلة    ، و اجلغرايف الصحيح 
وقد اشتملت البيانات املناخية على درجات احلرارة العظمى والصغرى؛ والرطوبة النسبية العظمى والصغرى؛             

وكانـت  . وسرعة الرياح؛ وساعات السطوع الشمسي؛ والبخر؛ وكميـات األمطـار    واإلشعاع الشمسي؛   
كمـا  . م2000م إىل عـام     1984البيانات املناخية اليت مت احلصول عليها تغطي يف معظمها الفترة من عام             

  .اشتملت البيانات أيضاً على ارتفاع أجهزة القياس يف تلك احملطات
  

  ة للمملكة العربية السعوديةمعاجلة اخلريطة واملعلومات اجلغرافي
  

 الوقود احملرك الذي    وهي على املعلومات اليت حتتويها   اعتماد أساسيا    املعلومات اجلغرافية    تعتمد نظم    
كفاءة ودقة هذه النظم تتأثر سـلباً وإجيابـا بنـوع املعلومـات     كما أن . بدونه ال ميكن أن تعمل هذه النظم 
املعلومات يف نظم املعلومات اجلغرافية إىل املعلومـات اهلندسـية          وتقسم  . وجودا اليت تغذى ا هذه النظم     

وتتمثل يف املعلومات الرقمية املكانية اليت ميكن وصفها على أا اخلرائط اإللكترونية والصور وغريها مما يعكس           
 توضع علـى    املعلومات الوصفية أو البيانية وتشمل كافة املعلومات اليت       ، و ويعرب وحياكي عامل الواقع اجلغرايف    

هيئة نصوص رقمية أو أحرف هجائية يف قاعدة بيانات ثنائية األبعاد ترتبط بالظواهر اجلغرافية املمثلة من خالل            
مت إجراء بعض التعديالت واإلضافات األساسية على برنامج نظـام           جيب التنويه هنا بأنه      .اخلرائط اإللكترونية 

ن ، حيـث أ   املعلومات بشكل يعكس الواقع على حنو صحيح      املعلومات اجلغرايف من أجل تسهيل التعامل مع        
. اغلب الربامج املستخدمة يف نظم املعلومات اجلغرافية تكون عامة وغري مهيأة للتعامل مع املعلومات الوطنيـة               

ولذلك فجزء مهم من توطني هذه التقنية يكمن يف يئة هذه الربامج بشكل يتناسب مع الـشبكات الوطنيـة          
لها مستوفية للشروط اخلاصة بنقل احملاور ومساقط اخلرائط املستخدمة يف اململكـة العربيـة              اجليوديسية وجع 

السعودية، وقد مت هنا إضافة خصائص القطاع الناقص االهليجي للمملكة وهو هايفور، وأدخلـت مراجـع                
. املرجع الرأسيالشبكة الوطنية املتمثلة يف مرجع عني العبد اإلسنادي، واعترب متوسط مستوى سطح البحر هو         

 Map Info  املستخدم واملتمثل يف برنامج الــ  GISهذه املعلومات برجمت لتكون جزء من أساسيات الـ 
، وبواسطة هذا الربنامج أمكن إسقاط حمطات الرصد املناخية على اخلريطة الرئيسية للمملكة Map Xورديفه 

   .العربية السعودية
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  النتائج واملناقشة
  الشاشات الرئيسة

  شاشة اخلريطة الرئيسة وشاشة البحث
 اخلريطة الرئيسية للمملكة العربية     ، وتوضح  أول شاشة تظهر أمام املستخدم     )2(يبني الشكل رقم    

إمكانية عرض اخلريطة األساسية    اخلريطة الرئيسية   ر شاشة   توف. ، ولذا مسيت بشاشة اخلريطة الرئيسية     السعودية
ـ  للمملكة العربية السعودية موقعاً عليها املدن الرئيسية واملدن الصغرية والقرى واحملطات املناخية            مـن  تم  ، وي

  .البحث وحتديد احملطات املطلوب إجراء احلسابات عندهاخالهلا 
 لكل منها خاصية تنفيذ عمل معني، وتظهـر     تاأليقوناجمموعة من   على   هذه الشاشة    حتتويكما  

تحديـد  لمربع سرد شـرائح البحـث       على   كما أن هذه الشاشة تشتمل    . النتائج على أساس نظام املربعات    
 -املـدن الكـبرية   و -حيتوي على شرائح املدن الرئيسية     ، وهو   واختيار شرحية البحث املطلوب التعامل معها     

يتم عـرض أي    ل مربع إظهار نتائج البحث      ائص الشاشة الرئيسة أيضا    ومن خص  .احملطاتو -املدن الصغرية   و
 عـدد    ملعرفـة  مربع إظهار عدد سجالت نتائج البحث     ، و نتائج يتم االستعالم عنها بواسطة أيقونات البحث      

  .السجالت اليت مت عرضها يف مربع إظهار نتائج البحث
 بعد الضغط على أيقونة إجراء البحث بعـد  شاشة البحث الرئيسة اليت تظهر للمستخدم ) 3(يبني الشكل رقم    

وتتشابه هذه الشاشة   . ، كما ذكر من قبل    )اسم، نقطة، دائرة  (حتديد املوقع اجلغرايف باستخدام وسائل البحث       
مع شاشة اخلريطة الرئيسة إىل حد كبري، وختتلف عنها يف ظهور أيقونات إجراء احلسابات اليت تتكـون مـن         

  :اآليت
  : وتشملللعمليات احلسابية أيقونات الدخول – 1

البخر نـتح  معدل إىل شاشة حساب  اليت متكن املستخدم من الدخول    نتح املرجعي -أيقونة البخر   - أ
  . باملؤشرابعد الضغط عليه) 4الشكل رقم (املرجعي 

 باملؤشر يتم الدخول إىل شاشـة حـساب         ابعد الضغط عليه  اليت  نتح للمحصول   -أيقونة البخر   - ب
  ).5(، الشكل رقم نتح للمحصول-البخرمعدل 

الدخول إىل شاشة االحتياجات املائية الكليـة  اليت من خالهلا يتم أيقونة االحتياجات املائية الكلية       - ت
  . باملؤشرابعد الضغط عليه) 6الشكل رقم (

 الرئيـسية إىل شاشـات   البحثيتم االنتقال من شاشة   اليت من خالهلا      أيقونة التقارير وحتديث البيانات    – 2 
األرصاد املناخية، باإلضافة إىل شاشـة حتـديث        واملعلومات األساسية حملطات    التفصيلية   واحلسابات   التقارير

وجيب أن نوضح هنا بـأن  . البيانات املناخية اليت تعد ذو أمهية إذ أن عملية التحديث من مسات الربنامج املتميز      
ات املناخية مما يؤدي إىل نتائج خاطئـة  عملية التحديث ال تتم إال من خالل كلمة سر لضمان عدم تغيري البيان            

    .ال حتقق اهلدف املنشود من هذا العمل وهو الترشيد يف املياه
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 نتح املرجعي -شاشة حساب البخر  ) 6-4(قم  األشكال ر   تبني : ETref-ETc-IWR  حساب اتشاش
ETref   للمحصول  نتح  -، وشاشة حساب البخرETc        وشاشة حساب احتياجات مياه الري الكلية ،IWR ،

واسـم  رقـم  مثل اصة باملوقع املراد إجراء احلساب عنده اخلعلومات امل تشترك هذه الشاشات يف. على التوايل 
كما تـشترك يف املعلومـات      ). البداية والنهاية (املستخدمة يف التنبؤ    سنوات  التحديد  خانتني ل على  و ،  احملطة
اختيار احملصول املراد زراعته من بني جمموعة     خانة  على  و ،)الربسيم أو العشب  (احملصول املرجعي   ة بنوع   اخلاص

على حقل فيه يتم حتديد مساحة احلقل       وحتتوي أيضا   ). حبوب، وخضروات وفواكه، وأعالف   (من احملاصيل   
الـيت  أربع فترات منـو  و املوسم، )طول(عدد أيام و ، حتديد سنة الزراعةمربعاتعلى ، و املراد زراعته باهلكتار  

بداية واية  : وتشمل،  الضرورية إلجراء العمليات احلسابية   حتتوي على عدة حقول البد من ملئها باملعلومات         
فترة النمو باليوم والشهر للسنوات احملددة مسبقاً كما حتتوي على االرتفاع اخلضري للمحـصول املرجعـي                

 سم حملصول العـشب و      12الذي قيمته االفتراضية هي     حملصول املرجعي   والذي يتم حتديده عند اختيار نوع ا      
العمليـات  نتائج تلك الشاشات على حتتوي و .للمستخدم إدخال قيم خمتلفةميكن  سم حملصول الربسيم، و  50

تـشتمل هـذه     كمـا    .احلسابية، وهي متوسط عمق االحتياج املائي، وعمق وحجم االحتياج املائي الكلي          
إىل أو الرجوع وأيقونة العودة ، قونة من خالهلا ميكن الدخول إىل التقارير وحتديث املعلومات       أيالشاشات على   

  .شاشة البحث الرئيسية للمحطات
نتح للمحصول اليت ختتلف عـن سـابقتها يف         -شاشة حساب معدل البخر   ) 5(يبني الشكل رقم    

حظة أن على املستخدم إدخال قـيم       وجيب مال . وجود مربعات خاصة مبعامل احملصول لفترات النمو املختلفة       
شاشـة  ) 6(يبني الشكل رقـم  و.  ملراحل النمو املختلفة   Kcend، و   Kcmid، و   Kciniاحملصول الثالث وهي      

 اليت حتتوي على خانتني إضافتني لكل من نـسبة االحتياجـات الغـسيلية،          حساب االحتياجات املائية الكلية   
د خانيت نسبة االحتياجات الغسيلية وكفاءة الري يف مجيـع  وجو) 6(ويالحظ من الشكل رقم  . وكفاءة الري 

مراحل النمو األربع، وذلك إلعطاء فرصة استخدام قيم ختتلف من مرحلة ألخرى، إذ من املتوقـع اخنفـاض               
  .كفاءة الري وزيادة األمالح املتراكمة يف التربة يف اية املوسم عنها يف بداية املوسم

شاشة عرض النتائج علـى اخلريطـة الرقميـة    ) 7(يوضح الشكل رقم      :ةشاشة عرض النتائج على اخلريط    
، فإن النتائج اليت ميكن استعراضها على اخلريطة هي قيم متوسـط  )7(وكما يتضح من الشكل رقم    . للمملكة

، ETcنتح للمحصول املـراد زراعتـه   - سواء الربسيم او العشب، والبخر ETrefنتح املرجعي   -معدل البخر 
لـتحكم يف   لأيقونات  أن هناك ثالث    ) 7(كما يتضح من الشكل رقم      . IWRه الري الكلية    واحتياجات ميا 

نـتح للمحـصول،   -نـتح املرجعـي، والبخـر   - بالنسبة للبخرإظهار وإخفاء نتائج احلسابات على اخلريطة  
  .واالحتياجات املائية الكلية

علقـة بتحـديث البيانـات      جيب التنويه هنا، أنه مت يف هذا الربنامج تطوير عدد من الشاشات املت            
نـتح املرجعـي،    -اجلغرافية واملناخية، وعدد من شاشات التقارير تشتمل على نتائج تفصيلية حلسابات البخر           

    ].36[نتح للمحصول، واالحتياجات املائية الكلية لكل فترة من فترات النمو ولكامل موسم النمو -والبخر
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. مت التحقق من صحة برنامج نظم املعلومات اجلغرافية املطور علـى مـرحلتني             : الربنامج صحة   التحقق من 

 الذي مت التأكد من نتائجه من خالل مثـال  Excelمتثلت املرحلة األوىل يف تطوير برنامج حاسويب باستخدام       
يف املرحلة الثانية مت التحقق من برنامج نظم املعلومات اجلغرافية املطور    ]. FAO56] 12حملول موثق اخذ من     

مت هذا اإلجراء نظرا ألن البيانات املناخية املخزنة يف قاعدة البيانات واملـستخدمة             . Excelباستخدام برنامج   
صاد الواقعة داخل نطاق جغرايف     يف حسابات االحتياجات املائية للمحاصيل مرتبطة باملوقع اجلغرايف حملطة األر         

يف املقابـل   . حمدد، وال يسمح الربنامج احلاسويب املطور بإدخال بيانات مناخية عامة ال ترتبط بالوقع اجلغرايف             
  .فإن البيانات املناخية للمثال احمللول مرتبطة مبوقع جغرايف ال يقع يف نطاق احلدود اجلغرافية للمملكة

  :على] Allen et al.] 12املأخوذ من ) 18(ثال رقم املمعطيات تمل تش : Excelاختبار صحة برنامج 
 oم 21.5 درجة احلرارة العظمى  ، و   متر  100 االرتفاع عن سطح البحر    مشاال، و   دقيقه 48 درجه   50املوقع

 سرعة الريـاح  ، على التوايل، و    %63 و   84 والصغرى     الرطوبة النسبية العظمى  ، و oم 12.3، والصغرى   
تدفق احلرارة من وإىل    ، و )يوم.2متر(/ ميقاجول 22.07 اإلشعاع الشمسي قصري املوجة   ، و ةثاني/ متر 2.078

  . سم15 ه يساويارتفاع وعشبهو الاحملصول املرجعي ، و)يوم.2متر(/ميقاجول صفر التربة
  نتح املرجعي-حساب البخر

=   ، و oم 16.9 = درجة احلـرارة املتوسـطة    ، و  كيلو باسكال  P =100.1الضغط   املوثقملثال  انتائج  
،  كيلو باسـكال o، eo(Tmax)  =2.564م/ كيلو باسكال   =0.0666 ، و oم/ كيلو باسكال0.122

es  ، و كيلو باسكالeo(Tmin)  = 1.431و
ea ، و كيلو باسكال1.997=  

،  كيلو باسكال1.409=  
(es –ea) = 0.589موقع اليوم بالنسبة للسنة، و كيلو باسكال )J = ( 18750.80 اجلغـرايف  عاملوق، و 

 Rnl= 3.71، و   )يوم.2م(/ ميقاجول Rso = 30.9 ، و )يوم.2م(/ ميقاجول Ra = 41.09 ، و درجه مشاالً 
  ).يوم.2م(/ ميقاجولRn = 13.28 ، و)يوم.2م(/ميقاجول

  يوم/ ممETo = 3.88نتح املرجعي -البخر
=   ، و o م 16.9= درجـة احلـرارة املتوسـطة       ، و  كيلو باسكال  Excel   P = 100.1 نتائج برنامج 

 ، و كيلو باسكالo، eo(Tmax)  =2.564م/ كيلو باسكال   =0.0666، و oم/ كيلو باسكال0.122

(Tmin)  =1.431و كيلو باسكال ، es
ea، و  كيلو باسكال1.997=  

 es)، و  كيلو باسكال1.409=  

–ea) = 0.589 و  كيلو باسكال ،J = 187ـ ، و درجه مشـاالً 50.80املوقع ، و  Ra = 41.09وي  اجل
 = Rn ، و )يـوم .2متـر (/اجولق مي Rnl= 3.71 ، و )يوم.2م(/اجولق مي Rso = 30.9 ،يوم/2م/اجولقمي

  ).يوم.2متر(/ ميقاجول13.28
       يوم/ ممETo = 3.87نتح املرجعي -البخر
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حملطة األرصـاد   ار صحة الربنامج من خالل تنفيذ العمليات احلسابية         مت اختب  : اختبار صحة النموذج املطور   
، كما  Excelالتابعة ملنطقة الرياض، مث أخذت املعطيات اجلغرافية واملناخية هلذه احملطة ومت إدراجها يف برنامج               

  :يتضح من اخلطوات التالية
v   متر، خط الطول   564  = حمطة الرياض، ارتفاع املوقع    =ها  امسو،  452 =املناخية  احملطة  رقم =  

  . مشاال4.5667  =، خط العرض شرقا46.7167
v    طول موسم الزراعة  ، و    هكتار 2 = املساحة املراد زراعتها  ، و الشعري = نوع احملصول املراد زراعته 

درجـة احلـرارة     هـي    املعلومات املناخية املستخدمة للتنبؤ باالحتياجات املائية     ، و  يوم 130= 
، سرعة الرياح، اإلشـعاع الشمـسي       )صغرىالعظمى و ال(وبة النسبية   ، الرط )صغرىالعظمى و ال(

االرتفاع ، و الربسيم = احملصول املرجعي ، و   م1995م وعام   1994وذلك ملومسني زراعيني لعام     
 . سم50=  للمحصول املرجعي اخلضري

v معامل احملصول املستخدم للمراحل املختلفة:  
v مرحلة بداية املوسم  Kcini   =0.3ط املوسم  مرحلة وس Kcmid = 1.15اية املوسم مرحلة   

Kcend  =0.4.  
v 0.1 = الحتياجات الغسيلية، وا0.7 = فاءة الريك.  

متوسـط  ، و 7.93) = يوم/مم( نتح املرجعي    – متوسط البخر  :Excelاستخدام برنامج   بنتائج احلسابات   
  .9.03) = يوم/مم(ة متوسط االحتياجات املائية الكلي، و 5.69) = يوم/مم( نتح للمحصول –البخر

، 7.93) = يـوم /مم( نتح املرجعي    – متوسط البخر   املطوراحلاسويب  استخدام النموذج   بنتائج احلسابات   
) = يـوم /مـم (متوسط االحتياجات املائية الكليـة    ، و 5.69) = يوم/مم( نتح للمحصول    –متوسط البخر و

9.03.  
  ممـا املطـور برنامج نظم املعلومات اجلغرافية ائج نت و Excel يف نتائج برنامجايتضح مما سبق أن هناك تطابق

  . املطور، وأن مجيع العمليات احلسابية تتم بالصورة املطلوبةالربنامجنتائج يثبت صحة 
وجـدير  . جيدر يف هذا املقام التنبيه إىل أن مثل هذه الربامج احلاسوبية حتتاج إىل تطوير وحتـسني مـستمرين             

لكبري الذي بذل يف تاليف العيوب الربجمية، إال أن اكتشاف بعض العيوب يف             بالذكر أنه على الرغم من اجلهد ا      
الربماج احلاسوبية ال يظهر يف غالب األمر إال مع االستخدام العميق هلا، مما يعين حتمية االستمرار يف تطـوير                   

  .هذا العمل
 

 اخلامتة والتوصيات
فية لتقدير احتياجات املائية للمحاصيل الزراعيـة يف        مت تطوير برنامج حاسويب باستخدام نظم املعلومات اجلغرا       

ملستخدم فرصة اختيار املنطقة أو املناطق اليت يرغب        يعطي الربنامج احلاسويب املطور ا    . اململكة العربية السعودية  
بإدخـال  بعـد ذلـك     يقوم املستخدم   . يف معرفة احتياجات مياه الري هلا من على اخلريطة الرقمية للمملكة          

   يكون أمام املستخدم ثالث الالزمة من خالل عدد من الشاشات إلجراء العمليات احلسابية، والبيانات

http://www.pdffactory.com


  يف اململكة العربية السعودية ياه الري لتقدير احتياجات مGISبرنامج نظم معلومات جغرافية 
13     
  

معادلـة   باسـتخدام    صول العـشب  حملصول الربسيم أو    حملنتح املرجعي   - حساب البخر  )1(، هي    خيارات
، ويف هـذه احلالـة    مونتيث- مستخدما معادلة بنمان   نتح حملصول معني  – حساب البخر  )2(،  مونتيث-بنمان

  النمو املختلفة، وقيم معامل احملـصول      اتطول فتر ك ،احملصولبعض خصائص   يتطلب من املستخدم إدخال     
 من املـسـتخدم إدخـال       حساب االحتياجات املائية الكلية للري، ويف هذه احلالة يتطلب         )3(لكل فترة،   

االحتياجات الغسيلية وكفـاءة     نسبة   املرجعي واحملصول املراد زراعته، باإلضافة إىل      البيانات املتعلقة باحملصول  
نـتح  –املعلومات اجلغرافية بعرض نتائج البخـر     نظم   يقوم برنامج بعد االنتهاء من العمليات احلسابية،      . الري

لمملكة يف املواقع اليت مت     الرقمية ل ريطة  اخلتياجات املائية الكلية على      واالح ،نتح للمحصول – والبخر ،املرجعي
ملستخدم فرصة إظهار أو إخفاء النتـائج  ا ويعطي الربنامج احلاسويب املطور . من قبل املستخدم  مسبقا  حتديدها  

ـ       على اخلريطة تبعاً لالحتياج واهلدف من العملية احلسابية        ى اخلريطـة   ، ومقارنة االختالف يف النتائج من عل
تيح للمستخدم استعراض تقارير تفصيلية عن النتائج ومن مث حفظهـا يف          الربنامج احلاسويب ي   كما أن . الرقمية

ملف أو إرساهلا إىل الطابعة كي يتم مراجعتها والتأكد من صحتها على حنو متـأن، وميكـن للمختـصني                   
-، خاصة فيما يتعلـق مبعادلـة بنمـان   ليةوالباحثني استعراض تفاصيل العمليات احلسابية على حنو أكثر مشو    

  .مونتيث
أصحاب املزارع اخلاصة والشركات الزراعيـة، باإلضـافة إىل   يتوقع أن يستفيد من هذا الربنامج       

، ومن املتوقع االعتماد على برنامج      الباحثني واملختصني وطالب الدراسات اجلامعية وطالب الدراسات العليا       
الحتياجات مياه الري على مستوى القطاع اخلـاص        ) التنبؤ(املستقبلي   لتقديرااملعلومات اجلغرايف املطور يف     

والتحديث الدوري لبيانات العناصـر    ، ولذا فإن التطوير والتحسني املستمرين للربنامج        وعلى املستوى الوطين  
  .لدميوة االستخدام الفاعل هلذا الربنامج احلاسويب متطلبات رئيسية  هياملناخية

  

  شكر وتقدير
  

إدارة  هذا العمل مل يكن ليتم إال بفضل من اهللا مث تظافر اجلهود وتعاون كثري من اجلهـات الـيت مشلـت                 إن
املســاحة العســكرية التـابعة لوزارة الدفــاع والطريان على املساعدة يف احلصول علـى اخلـرائط          

 يف مسح اخلـرائط ضوئياً قسم املســاحة يف وزارة الشــئون البلدية والقروية على املسـاعدة      ، و الورقية
قســم اهليدرولوجيا ومركز الســجالت والوثـائق يف وزارة الزراعـة علـى            ، و .وحتويلها إىل رقمية  

قســم اهلندسة املدنية يف جامعة امللك سـعود ممثل        ، و املســاعدة يف احلصـول عـلى البيانات املناخية     
مدينة امللـك عبـد   ، ويئة اخلرائط يف خمترباا يف اهلندســة املســاحية على املســاعدة يف إعـداد و       

عمادة الدراسـات العليا جبامعة امللك سعود مركز البحوث الزراعية بكليـة الزراعـة      و العزيز للعلوم والتقنية  
   . هلذا البحثمهم املايلجبامعة امللك سعود على دع
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 املؤلفون عن عميق الشكر ووافر التقدير لكل من ساهم يف إجناز هذا البحث وإخراجه يف صـورته                  كما يعرب 
جامعة امللـك  -احلالية، ونود التنبيه إىل أن حقوق هذا العمل حمفوظة لدى قسم اهلندسة الزراعية بكلية الزراعة        
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 .شاشة اخلريطة الرقمية الرئيسة للمملكة). 2(شكل رقم 

  منوذج توضيحي لطريقة حساب معامل احملصول). 1(كل رقم ش
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 .نتح املرجعي-شاشة حساب معدل البخر). 4(شكل رقم 

 .البحث الرئيسية وبدء إجراء احلسابات املطلوبةشاشة ). 3(شكل رقم 
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 .شاشة حساب االحتياجات املائية الكلية). 6(شكل رقم 

 .نتح للمحصول-شاشة حساب معدل البخر). 5(قم شكل ر
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 .شاشة عرض النتائج على اخلريطة الرقمية). 7(شكل رقم 
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