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 تصميم وتنفيذ شبكة لتمثيل المطر  

 2عبدهللا سعد الوقداني   ،  1 محمد الشربيني كيوان

 

 مستخلصال

تعتبر شبكات تمثيل األمطار من األدوات المفيدة في دراسات العمليات الهيدرولوجية ودراسات 

العالم ب  وقد تم استخدام شبكات تمثيل المطر في األبحاث في العديد من المناطق انجرف التربة.  

في  تم  وقد  العربي.  بالعالم  خاصة  و  األوسط  الشرق  بمنطقة  نادرة  األبحاث  هذه  مثل  ولكن 

المطري على   الهطول  بالتحكم في خصائص  المطر تسمح  لتمثيل  الحالية تطوير شبكة  الدراسة 

وقد صممت  السعودية.  العربية  المملكة  بغرب  الجافة  األودية شبه  بأحد  للتجارب  أعدت  منطقة 

التربة الشب التسرب ورطوبة  المطر والسيل و  بين  بالعالقة  المتعلقة  األبحاث  إجراء  كة بغرض 

المطر من رشاشات وخزان مياه وشبكة من األنابيب و   تمثيل  الدراسة. و تتكون شبكة  بمنطقة 

رشاشا ثبتت   240عداد لقياس تدفق المياه و مضخة و عدد من الصمامات. وتحتوي الشبكة على 

مترا ويحمل   12سنتيمتر وذلك على خمسة أنابيب طول كل منها    25ينيه بلغت  على مسافات ب

الرشاشات  اختيار  تم  وقد  األرض.  سطح  من  واحدا  متر  ارتفاعها  بلغ  معدنية  حوامل  الشبكة 

الناتج  المتوفرة محليا بناء على قيم شدة الهطول  المستخدمة من بين تسعة أنواع من الرشاشات 

ا معامل  قيم  وكذلك  المطر  عنها  تمثيل  شبكة  تميزت  وقد  الشبكة.  عن  الناتج  للهطول  النتظامية 

التي   الشبكات  التي غطتها معظم  المساحات  أكبر من  بأنها تغطي مساحة  الدراسة  بهذه  المنتجة 

 صممت بالدراسات السابقة و بكلفة مالية معتدلة نظرا العتمدها على المواد المتوفرة محليا.

 مقدمة ال

األس  الحصول  الغرض  محاولة  هو  المطر  لتمثيل  أجهزة  لتطوير  اسي 

و   ممكنة  دقة  بأفضل  الطبيعية  لألمطار  مماثلة  صناعية  أمطار  على 

األمطار   هطول  حال  إجرائها  يصعب  التي  الدراسات  إجراء  بغرض 

و  ومدته  الهطول  مكان  تحديد  من  الباحثين  تمكن  بأنها  المطر  تمثيل  أجهزة  تتميز  و  الطبيعية. 

ي مما  انتظار  شدته  بعد  إال  عليها  الحصول  يمكن  كان  ما  ببيانات  ويمدهم  للباحثين  الوقت  وفر 

هطول عدد كبير من األمطار الطبيعية وهو ما يستغرق عادة بضع سنوات خصوصا بالمناطق  

 الجافة وشبه الجافة.  

 drop-forming)تنقسم أجهزة تمثيل المطر إلى صنفين رئيسين هما أجهزة مكونة لنقط المطر 

simulators)    رشاشات من  تتكون  أجهزة      (Pressurized Nozzle simulators)و 

(Thomas and EL Swaify, 1989)  في األجهزة  األول من هذه  النوع  استخدام  .  ويعتبر 

 10الدراسات الحقلية غير عملى نظرا لكونه يتطلب سقوط قطرات المطر من مسافات بعيدة )

 .  (Grierson and Oades, 1977)أمتر( ، 
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و تعتبر األجهزة المكونة من الرشاشات مناسبة للعديد من االستعماالت ويمكن استخدامها بالحقل  

(Blanquies, et al. , 2003)  . دراسات لتشمل  المطر  تمثيل  أجهزة  تطبيقات  تعددت  وقد 

و تتبع حركة األسمدة الكيميائية بل حتى  التربة وانجرافها والسيول وتكونها وتصميم نظم الري  

دراسة  أيضا  و  البناء  ومواد  الخارجية  الحقلية  التجهيزات  صالحيات  اختبارات  في  تطبيقها 

 حساسية األجهزة التي تعتمد على األمطار في تشغيلها.  

ول  و استخدامها في العديد من د  بتصميم أجهزة لتمثيل المطر الطبيعي  الباحثينولقد قام عدد من  

وقد كان الغرض من معظم دراسات أجهزة تمثيل المطر هو أبحاث انجراف التربة يلها   العالم.

والتسرب.   السيول  الباحثان  أبحاث  طور  باستراليا    (Grierson and Oades, 1977)فقد 

المطر لتمثيل  مربعا    جهازا  مترا  مساحة  عناالستخد  فقط يغطي  الناتج  السيل  تقدير  في   مه 

التربة  ودراسات  الهطول  (Thomas and EL Swaify, 1989)الباحثان    وأنشأ  .انجراف 

للتسرب و  الحقلية   الدراسات  في  المطر الستخدامه  لتمثيل  األمريكية جهازا  المتحدة  بالواليات 

و    91بين  الناتج عن الجهاز  انجراف التربة والسيول و تراوحت قيم معامل االنتظامية للهطول  

تشغيل  بتصميم    (Navas et al., 1990)الباحثون    قاموقد    . 94% و  لتمثيل  ومعايرة  جهازا 

بهدف   ببريطانيا.المطر  التربة  وانجراف  السيول  الباحثان    دراسة  قام   Smith and)كما 

Schreiber, 1993)   الحاسب اآللي به بواسطة جهاز  التحكم  المطر يتم  لتمثيل  بتصميم جهاز 

  Blanquies, et al. , 2003))صمم الباحثون    .نظرا الحتوائه على جهاز للتحكم قابل للبرمجة

بوليتك   بجامعة  التربة  انجراف  و  النباتي  الغطاء  بأبحاث  الستخدمه  متحرك  مطر  تمثيل  جهاز 

وقد   كاليفورنيا.  مياه بوالية  خزان  و  التدفق  لقياس  عداد  و  رشاشات  أربع  من  الجهاز  تكون 

ويعد الجهاز المصمم من  ا.  مربع  امتر  3.5مساحة صغيرة حيث بلغت حولي  ومضخة وغطى  

من أكبر شبكات تمثيل المطر حيث استخدم ألجراء     ((Munster et al., 2006)قبل الباحثين  

بلغ طولها   منطقة  في  االنتظامية   7مترا وعرضها    14تجارب  معامل  قيم  تراوحت  وقد  أمتار 

 . %73و  %58للهطول النتاج عن الشبكة بين 

الباحثون   قام  بتايالند   (Tongpummuk, et al., 2008)وقد  المطر  لتمثيل  جهاز  بتطوير 

قياس   طريق  عن  الصنع  محلية  الرشاشات  من  عدد  بين  من  اختيارها  تم  رشاشات  باستخدام 

نتظامية  وقد وجد الباحثون أن قيم معامل اال   وحجم قطرات الماء الناتج عنها.  االنتظاميةمعامل  

   .%91و  72وحت بين اللهطول قد تر

من   تبين  أجهزة  وقد  استخدام  تم  منشورة  دراسات  وجود  عدم  السابقة  للدراسات  األدبي  المسح 

الدراسة   وتعد  الحالية.  بالدراسة  الباحثين  معرفة  حسب  وذلك  العربي  بالعالم  بها  المطر  تمثيل 

تم تصميم العربي حيث  والعالم  السعودية  العربية  بالمملكة  المجال  هذا  في  رائدة    وتنفيذ   الحالية 

لتمثيل ت  شبكة  الالمطر  من  شبكة  من  الرشاشات تكون  من  عدد  بين  من  اختيارها  تم  رشاشات 

ربع أدائها عند التداخل بين أالمتوفرة محليا عن طريق اختبار أداء الرشاشات االنفرادي و كذلك  

احة سكما تتميز شبكة تمثيل المطر المنتجة بالدراسة الحالية بأنها تغطي م  و ستة عشر رشاشا. 
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السابقة حيث كان    دراساتا مربعا( مقارنة بمعظم الشبكات التي تم استخدامها بالمتر  60كبيرة )

 معظمها يغطي مساحة أقل من خمسة أمتار مربعة. 

 الدراسة  ومواد طرق

ختيار الرشاشات المالئمة للتجربة االمطر    صميم شبكة تمثيلالمتعلقة بتلقد كانت المهمة األولى  

ل الفردي  األداء  تقييم  يشمل  تداخل  والذي  عن  الناتج  األداء  وكذلك  رشاش  بين الهطول  كل 

الثانية فكانت   في الموقع  ها  تركيبشبكة والوتنفيذ    تصميمالرشاشات المكونة للشبكة. أما الخطوة 

 بوادي نعمان. المحدد

عتمااد عليهااا قاايم شاادة الهطااول تتعد الرشاشااات أهاام أجاازاء الشاابكة المسااتخدمة لتمثياال المطاار و

و تااتم عمليااة اختيااار الرشاشااات المناساابة عاان طريااق اختبااار عاادد ماان  وانتظاميااة الهطااول.

الفااردي و كااذلك عنااد التااداخل بااين  و انتخاااب أفضاالها ماان حيااث األداء المختلفااةالرشاشااات 

 و لقد تم في الدراسااة الحاليااة اختبااار تسااعة أنااواع ماان الرشاشااات المتااوفرة محليااا.   .الرشاشات

 .والتي يتضح تباينها من حيث الشااكل و مااواد التصاانيعالرشاشات المختبرة ( 1ويعرض الشكل )

ومما هو جدير بالذكر انه يجب الربط بين افطار جزيئات المياه المتساااقطة ماان الشاابكات وقطاار 

السيول ولكاان فااي هااذه الدراسااة لاام يتناااول هااذا   لجزيئات المطر الفعلي حيث انها تؤثر في معد

 دة.حيث انه خارج االهداف المحد  الموضوع بالبحث

عن طريق تثبيت رشاش على أنبوب موصل بمضخة مياااه   الفردي  وقد تم اختبار أداء الرشاشات

ثم قياس شدة الهطول عاان طريااق عاادد ماان العلااب موزعااة توزيعااا متماااثال علااى يمااين وشاامال 

(. و قد تم تشااغيل كاال واحااد ماان الرشاشااات 2األنبوب الحامل للرشاش كما هو موضح بالشكل )

م تسجيل عمق المياه المسجل في كل علبة وتم حساب شدة الهطول بقسمة عمااق دقيقة وت 15لمدة  

 الهطول على مدته.

حساب عمق المياه  تمشبكة تمثيل المطر حيث  بين الرشاشات في الهطول  وقد تم مراعاة تداخل   

إيجاااد عالقااة  وذلااك عاان طريااق  الناتج عن التداخل وليس عمق المياه الناااتج عاان رشاااش واحااد

وقااد  وضح التوزيااع المكاااني للمياااه الناتجااة عاان كاال واحااد ماان الرشاشااات المختباارة.رياضيه ت

استخدمت المعادالت المستنتجة للتنبؤ بالتوزيع المكاااني للهطااول الناااتج عاان التااداخل بااين أربااع 

مقاس من الشبكات التااي تراوحاات  21رشاشاً وذلك لجميع النقاط التي تقع على   16رشاشات أو  

( Rainfall Intensityسم إلى ثالثااة أمتااار. وقااد حساابت شاادة الهطااول ) 20 أبعاد خالياها من

( فااي الهطااول لكاال شاابكة خاليااا Uniformity Coefficientالمتوقعااة و معاماال االنتظاميااة )

 .رشاشا ولجميع الرشاشات المختبرة 16وبفرضية التداخل بين أربع رشاشات و كذلك بين 
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تنفيااذ الشاابكة التااي   و  تصااميمو اختبااار الرشاشااات هااي    وقد كانت المرحلة األخيرة بعااد اختيااار

توزيااع المياااه ورشاشااات ومضااخة مياااه ومحااابس وعااداد لقياااس ماان أنابيااب  تكونت ماان شاابكة  

 تصرف المياه.

 والمناقشة نتائج ال -3

العالقات الرياضية المستنتجة بين عمااق المياااه الهاطاال وبعااد النقطااة   أفضل  (1يوضح الجدول )

يعاارض الجاادول  كمااا. رشاشات التي تاام اختبارهااا بالدراسااة الحاليااةجميع اللوذلك    عن الرشاش

ت شااا. وقد كانت معظم العالقات غير خطية ولم تتبااع الرشالكل معادلةمعامل االرتباط  قيم  أيضا  

وإن كانت قيم معامل االرتباط جياادة لمعظمهااا مااا   فيما بينها  نوعا واحدا من المعادالت بل تباينت

الذي كان في أداءه الكثير من العشوائية ولم تكن هناك معادلااة رياضااية تمثاال   عدا النوع الخامس

 أداءه بصورة جيدة.

 .نتائج التمثيل الرياضي ألداء الرشاشات المختارة  :(1جدول )

 نوع

 الرشاش

أفضل معادلة لتمثيل  

 الرشاش  أداء
a b c R2 

T1 Y  =   a . e(X-b)^2/c 100.5 58.35 -1793 0.93 

T2 Y  =   a . e(X-b)^2/c 24.01 33.64 -863 0.80 

T3 Y  =   a . bX . Xc 3.358 1.021 -0.2292 0.92 

T4 Y = 1/(a . (X+b)2 +c) 7.06E-06 -165.8 0.03639 0.77 

T5 Y = a + b . X + c / X 3.355 0.1446 0.00143 0.25 

T6 Y  =   a . bX . Xc 0.426 1.017 -0.1546 0.85 

T7 Y = a + b . X + c / X 5.755 -0.0446 0.000198 0.92 

T8 Y  =   a . bX . Xc 3711 1.01 -1.596 0.93 

T9 Y = a + b . X + c / X 112.3 -0.8012 -695.8 0.93 

:Y  ، )مم/ساعة( شدة الهطولX )البعد عن الرشاش )سم : 

لقد تم حساب شدة الهطول المتوقعة وكااذلك معاماال انتظاميااة الهطااول عنااد تااداخل الهطااول بااين 

( قيم شدة 3(. يعرض الشكل )6( إلى ) 3كما هو موضح في األشكال )أربعة وستة عشر رشاشا  

نااه يتضااح أن النااوع األول ماان الرشاشااات رشاشات فقط وم  ةالهطول عند أخذ التداخل بين أربع

( الذي يوضح قيم شدة الهطول عند التداخل 4عالية. وقد تأكد ذلك في الشكل )  يعطي شدة هطول

مم/ساااعة لكاال ماان النااوع   900من الرشاشات حيث تجاوزت قيم شاادة الهطااول    16بين هطول  

األول والثامن والتاسع من الرشاشات وحيث أن مثل هذا الهطول ال يحدث في الواقع فااي منطقااة 

سنة فقد تم  100ر التاريخية ذات الفترات التكرارية التي تصل إلى الدراسة حتى في حالة األمطا

إضافة إلى النوع الخامس الذي كان عشوائيا في أداءه كمااا استبعاد األنواع الثالثة من الرشاشات  

 األنواع األخرى. الخمسةوتم التركيز على ذكر سابقا  
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ممااا اسااتدعى اسااتبعاد   لرشاشاتمن ا  نيالثاللنوع  ( انخفاض معامل االنتظامية  6يوضح الشكل )

أنواع من الرشاشات لالختيار من بينها. وقد   أربعةالنوع الثاني أيضا من الرشاشات وبذلك يتبقى  

لالسااتخدام فااي   األنسااب  النوع الرابااعكان  كانت األربعة رشاشات متقاربة من حيث األداء ولكن  

نفااس الوقاات شاادة هطااول  نظاارا ألنااه يعطااي معاماال انتظاميااة عااالي وفاايتمثياال المطاار جربة  ت

متوسطة مقارنة بالرشاشات األخرى لذلك تم اختيار هذا النوع ليستخدم في تصميم شاابكة توزيااع 

 لتجربة.لالمياه 

ماان أنابيااب معدنيااة وبالسااتيكية ورشاشااات   المطاارتمثياال  شبكة توزيع المياه لتجربااة    لقد تكونت

 60لمساحة التي تغطيها التجربااة ومضخة مياه ومحابس وعداد لقياس تصرف المياه. وقد بلغت ا

وقد تكونت شبكة توزيااع المياااه ماان خمسااة أنابيااب   أمتار.  5متر وعرض    12مربعا بطول    امتر

طااول بأرباااع البوصااة و  ةثالثاا األنابيب  قطر  بلغ  وقد    مصنوعة من الحديد المجلفن المانع للصدأ.

  بوصااة واحاادة هقطاار أنبااوب بالسااتيكي يتكااون ماانرئاايس  . ويزود الشبكة بالمياااه خااط  مترا  12

ويحتااوي   .مما يساعد على تشغيلها بكاماال طولهااا أو بنصااا طولهااا  هامنتصفالشبكة من    يخترق

ماارن قطااره   بخرطااوممزود للشبكة بالمياه على خمسة مخارج كل منهااا موصاال  لالخط الرئيس ا

مثبت بواسطة رباط يمكن فتحه أو غلقه مما يساااعد علااى حريااة اختيااار عاادد الخطااوط   وبوصة  

لتي تعمل في نفس الوقت )خط إلى خمسة خطوط(  وهذه الخاصية مفيدة عند الحاجة في الااتحكم ا

في الضغط داخل الشبكة أو عند عدم توفر كميات كبيرة من الماء لتشغيل جميااع الخطااوط باانفس 

تم ربااط األنابيااب الطوليااة بالهيكاال المعاادني الحاماال للشاابكة بأربطااة مرنااة يمكاان فكهااا   الوقت.  

ويقااوم بتزويااد الخااط  بالتالي تغيير المسافات البينية بين األنابيب الطولية حسب الحاجة.بسهولة و

ويوضااح   الرئيس بالمياه خطان من األنابيب المرنة )بولي إثيلين ( قطر كل منهما بوصة واحدة.  

 ( األنابيب والرشاشات التي تتكون منها الشبكة.  7الشكل )  

وصالت بقطر نصااا بوصااة   تثبيتسم. وتم    25ت بينية بلغت  تم تثقيب األنابيب على مسافاوقد  

. وتمتاااز الوصااالت  هااذه  تم تركيب الرشاشات على كل واحدة منحيث    على كل من هذه الثقوب

مما يعني أنه يمكن تشغيل الرشاشات على مسااافات الرشاشات بإمكانية فتح وغلق فتحة الرشاش  

ت التجربة.  وتضم الشبكة مضخة مياه بقدرة حسب متطلبا  ضاعفاتهامو  سم  25بينية مختلفة مثل  

ثالثة أحصنة وكذلك ثالثة محابس للتحكم في مستوى ضغط المياه بالشبكة وبالتالي شدة الهطااول 

من الرشاشات. إضافة إلى ذلك فقد تاام تركيااب خااط راجااع للمياااه يقااوم بااالتخلص ماان الضااغوط 

تاار واحااد ماان سااطح األرض وذلااك العالية عند الحاجة إلى ذلااك. وثبتاات الشاابكة علااى ارتفاااع م

بتحميلها على هياكل معدنية من األنابيب ذات قواعد متحركة. وتحتوي الشبكة كااذلك علااى عااداد 

لقياس تدفق المياه الداخلة للشبكة و ساعة لقياس ضغط المياه علااى خااط المياااه الاارئيس بالشاابكة.  

حريااك األنابيااب وتغيياار ويسمح تصميم الشاابكة بسااهولة الااتحكم فااي أبعاااد الشاابكة عاان طريااق ت

 المسافات بينها وكذلك غلق وفتح الرشاشات وتتم تلك العمليات بطريقة يدوية سهلة ومرنة. 
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              T6       T7   T8        T9  

 

 . لمطرأنواع الرشاشات التي تم اختبار مدى صالحيتها لتمثيل ا :( 1شكل ) 



Misr J. Ag. Eng., April 2009  720 
 

 

 . االختبار المبدئي للرشاشات :(2شكل )
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 .شدة الهطول  للرشاشات المختبرة عند التداخل بين أربع رشاشات   :( 3شكل ) 
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 . من الرشاشات  16شدة الهطول  للرشاشات المختبرة عند التداخل بين : ( 4شكل ) 
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 .من الرشاشات 16معامل االنتظامية للرشاشات المختبرة عند التداخل بين   :( 6شكل )
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 شبكة تمثيل المطر. :( 7شكل )

 االستنتاجات

لقد نتج عن المسح األدبي الذي تم إجرائه في الدراسة الحاليااة أن منطقااة الشاارق األوسااط بصاافة 

تعاني ماان قلااة األبحاااث المتعلقااة بتصااميم و تنفيااذ و تشااغيل عامة و العالم العربي بصفة خاصة  

باال  من أكثر مناطق العالم حاجة لمثاال هااذه الشاابكاتالجافة  المناطق    تعدشبكات تمثيل المطر. و  

إن معظم دراسات شبكات تمثيل المطاار السااابقة أجرياات بمناااطق شاابه جافااة.  وتتميااز المناااطق 

والنماذج الرياضية المستخدمة   تاج الدراسات الهيدرولوجيةاألمطار الطبيعية بينما تحالجافة بقلة  

عادة لعدد كبير من البيانات المتعلقة بالمطر وباااقي عناصاار الاادورة الهيدرولوجيااة وهااذا مااا   بها

بذلك تعد الدراسااة الحاليااة   و  يمكن أن توفره لها التجارب التي تستخدم فيها شبكات تمثيل المطر.

 لكة العربية السعودية والعالم العربي.رائدة في مجالها خاصة بالمم

وتميزت شبكة تمثيل المطر المنتجة بالدراسة الحالية بأنها تغطااي مساااحة تعااد كبياارة نساابيا عنااد 

مقارنتها بالمساحات التااي غطتهااا معظاام الدراسااات السااابقة حيااث بلغاات المساااحة التااي غطتهااا 
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 قة بين المطاار والساايل وكااذلك دراسااةسات العالامترا مربعا مما يجعلها مناسبة لدر  60التجربة  

مة متتبع حركة المياه في التربة السطحية لمنطقة الدراسة. كما تتميز الشبكة بأنها مصاا   التسرب و

سات المعملية على تربة يتم نقلهااا ماان الحقاال اللدراسات الحقلية على التربة الطبيعية وليست للدر

غيياار المساااحة التااي تغطيهااا الشاابكة وكااذلك للمعمل. وتتميز الشبكة كذلك بالمرونة حيث يمكاان ت

يمكاان كمااا أن الشاابكة ماايمكن تحريهااا بسااهولة وبااذلك يمكاان إجااراء التجااارب بمناااطق مختلفااة 

بالحقل.أما فيما يتعلق بالكفة االقتصااادية فلقااد تاام تنفيااذ الشاابكة باسااتخدام مااواد متااوفرة األسااواق 

تمثياال المطاار ماان الخااارج ذات التكلفااة   د شاابكةافة منخفضة مقارنة باستيرلالمحلية مما جعل الك

 المعملية. العالية والتي تغطي عادة مساحات صغيرة ومخصصة للتجارب

سااة افي در  وتوصي الدراسة الحالية بالتوسع في األبحاث المتعلقة باستخدام شبكات تمثيل المطر

ة حيااث يعاااني فااي المملكااة العربيااة السااعودي  وديااةاألالعمليات الهيدرولوجية وانجااراف التربااة ب

الباحثون من عدم توفر البيانات التفصيلة لألمطار مثل مدة وشاادة الهطااول المطااري بينمااا يمكاان 

استخدام شبكات تمثيل المطر إلنتاج أمطار صناعية يتحكم الباحث في خصائصها ويقوم بدراسااة 

 العمليات الهيدرولوجية الناتجة عنها.  

قككدير لمقككام أمككارة منطقككة مكككة المكرمككة علكك  تككوفير شكر وتقدير: يتقدم الباحثان بالشكككر والت

الدعم المادي والمساندة اإلدارية للدراسة التي كانت ضمن مشروع إعمار عككين زبيككدة المككدعم 

 من قبل األمارة.
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ENGLISH SUMMARY 

DESIGN AND CONSTRUCTION OF A RAINFALL 

SIMULATOR  

 

Mohamed E. Kiwan1  and Abdullah S. Al-Wagdany 

 

Rainfall simulators are helpful tools used to study hydrologic and erosion 

processes. Rainfall simulations researches are very rare in the Middle 

East region. In this research, an artificial rainfall simulator system has 

been developed to apply a controlled amount and rate of rainfall on a test 

plot located in an arid basin in western Saudi Arabia.  The simulator is 

intended to investigate rainfall-runoff relationship, infiltration and soil 

moisture in the experimental plot. It consists of sprinklers, water 

reservoir, piping, flow meter, pump and valves. The simulator has 240 

sprinklers mounted 25 cm apart on five 12-meter long pipes and it is 

carried out on a 1-meter height metallic frame. The sprinklers are 

selected from nine locally available sprinklers base on its performance in 

regard of range of rainfall intensity and values of uniformity coefficient 

of rainfall produced by the sprinklers network. The designed rainfall 

simulator cover a large area compared to areas covered by most of 

previously designed simulators and its cost was moderate since its 

constructed from locally available materials. 
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