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შემოთავაზებულია ამ მოდელის შესაბამისი საან-

ანოტაცია. ნიადაგ-გრუნტების ირიგაციული

გარიშო სქემა და კონკრეტული ამოცანის გადა-

ეროზიის განმაპირობებელ ფაქტორთა შორის ძი-

წყვეტა ეროზიის ძირითადი მახასიათებელი პარა-

რითადი როლი ზედაპირულ ჩამონადენს მიე-

მეტრების ცვალებადობის ფართო დიაპაზონში.

კუთვნება, აქედან გამომდინარე ნაკადის ჰიდრომექანიკური ძალური ზემოქმედება განსაზღვრავს

საკვანძო სიტყვები: დასაშვები სიჩქარე; ზე-

კალაპოტის წონასწორობის სტატიკურ და დინა-

დაპირული ჩამონადენი; ირიგაციული ეროზია;

მიკურ ფორმებს.

წყლისმიერი ეროზია.

ზედაპირული ჩამონადენის ძირითადი ჰიდრომექანიკური პარამეტრი – სიჩქარე, ცალსახა კავშირშია წვიმის ინტენსიურობასთან. მნიშვნელო-

შესავალი

ვანია

ფორმირების

საირიგაციო სისტემის ფუნქციონირება გულისხ-

დასაბუთება.

მობს რიგი ეკოლოგიური ასპექტების გათვალისწი-

ზედაპირული

ჩამონადენის

ფიზიკურ-მათემატიკური

მოდელის
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ნებას, რაც წყლის ბუნებრივი რესურსების რაციო-

კრიტერიუმი, არამედ მისი სახეცვლილება, რომე-

ნალური მართვის აუცილებელი კომპონენტია.

ლიც გამოხატავს სიჩქარისა და სიღრმის ურთი-

ირიგაციული ეროზიის ინტენსიურობის ძი-

ერთკავშირს. ნაწილაკების მოგლეჯა-წატაცება ძი-

რითად განმსაზღვრელ ფაქტორებიდან, მნიშვნე-

რითადად ტურბულენტურ რეჟიმზე ხდება. გარ-

ლოვანია წვიმის ერთეულოვანი ჰიდროგრაფის

და ნაკადის ხარჯისა და ქანობისა ფორმირებული

არაერთგვაროვნების კოეფიციენტი და მისი სიხ-

სიჩქარის ველზე დიდ ზეგავლენას ახდენს რე-

შირე. პრაქტიკული ამოცანების გადაწყვეტისათ-

ლიეფის ფორმა და სასაზღვრო შრე. ჩამონადენის

ვის გარკვეული მნიშვნელობა გააჩნია რეგიონე-

ფორმირებაში ასევე დიდ როლს ასრულებს ფერ-

ბისათვის

დობის ქანობი, რადგან ის განსაზღვრავს დაწნე-

მრავალწლიური

მეტეოროლოგიური

მონაცემების განზოგადების საფუძველზე შედგენილ

ინტენსიურობის

რუკებს.

ვის დროს [2], [3].

ატმოსფერული

ზედაპირული ჩამონადენის პარამეტრებიდან

ნალექების წლიური განაკვეთი წარმოდგება 5-10

საბაზისო

დამახასიათებელი წვიმის ჰიდროგრაფით. მრა-

სახით:

ვალრიცხოვანი
ბით,

მონაცემების

დადგენილია,

−

ურთიერთშეჯერე-

= −

− ,

შემდეგი

(1)

სადაც

95%-იანი უზრუნველყოფის შესაბამისი ინტენ-

დრო;

სიურობის საანგარიშოდ აღება. გაანგარიშებისა

ტები; , , – შესაბამისად წვიმის, წყალშთანთქმისა

და სათანადო პროგნოზისათვის ამ პარამეტრზე,

და აორთქლების ინტენსიურობა.

არა

ყველაზე

წარმოდგენილია

საიმედოა

მნიშვნელოვანია

რომ

მოდელი

მარტო

ინტენსიურობის

და

–

– განსახილველი კვეთის კოორდინა-

ამ პარამეტრებიდან ყველაზე დიდი სირთულეა

ორდინატა, არამედ ნალექების მოსვლის ხანგრძლივობა და ასიმეტრიულობა [1].

არის ხარჯის ერთეული სიგანეზე;

-სა და

-ს განსაზღვრა. გაანგარიშებებში აიღება

ამ პარამეტრების საშუალო მნიშვნელობები, რაც

ზედაპირული ჩამონადენის პარამეტრი – სიჩ-

მიზეზი ხდება ირიგაციის ეროზიული პროგნოზის

ქარე, ცალსახა კავშირშია წვიმის ინტენსიურობას-

საიმედოობის ხარისხის დაქვეითებისა და უპირვე-

თან და მისი მოძრაობა ჭავლის სახით, შეიძლება

ლეს ყოვლისა ეს გამოიხატება იმაში, რომ ერთი და

გავაიგივეოთ კალაპოტურ ნაკადებთან და გამო-

იგივე წვიმის საშუალო ინტენსიურობის შემთხვე-

ვიყენოთ მათზე გავრცელებული კანონზომიერე-

ვაში, ირიგაციული ეროზიის პროგნოზი იქნება

ბანი. ზედაპირული ჩამონადენის რეჟიმზე დღემ-

სრულიად ურთიერთგანსხვავებული. როგორც წე-

დე არ არის ჩამოყალიბებული ერთიანი კონცეფ-

სი, ანგარიშისას მხედველობაში მიიღება ერთეუ-

ცია, თუმცა ემპირიულად დამტკიცებულია ჩამო-

ლოვანი ჰიდროგრაფის არაერთგვაროვნების კოეფი-

ნადენის მორფომეტრიისა და უპირველესად სიღ-

ციენტი. ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანია წყალ-

რმის როლი ტურბულენტური რეჟიმის ჩამოყა-

შთანთქმის საანგარიშო სიდიდის განსაზღვრა, მაჩ-

ლიბებაში. რეჟიმის სახეობის დასადგენად გამოი-

ვენებლიანი ფუნქციით მისი ცვალებადობის წარ-

ყენება არა ჩვეულებრივი სახით რეინოლდსის

მოდგენის შემთხვევაში [4].
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ძირითადი ნაწილი

ძრაობის ჰიდრავლიკური რეჟიმისაგან;

ირიგაციული ეროზიის ამოცანების გადაწყვე-

რის კოეფიციენტი; – ფსკერის ქანობი.
,

=

=

ტისას ყველაზე დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ძირითადი ნაკადის სიჩქარეს. ეს გასაგებიცაა, რადგან

,

=

√∙ ∙

√

– სიჩქა-

,

(5)

.

(6)

ნაკადის სიჩქარე განსაზღვრავს ნიადაგ-გრუნტის
თუ სიჩქარის კოეფიციენტს

ნაწილაკზე ნაკადის დინამიკურ ძალურ ზემოქმედებას და ამასთანავე თვით ნაკადის ტრანსპორტუ-

მანინგის მიხედვით, მაშინ ხარჯი

ℎ)

√

=

დაგროვება

∗ℎ

=

,

,

√

√

, მაშინ (3.2.7)-ის

(8)

მაშინ ფსკერული სიჩქარე ხორკლიანობის შვერილზე იქნება [6]:

განისაზღვრება:

∆

=

(7)

− ) .

=

– ალბათური უზ-

ზედაპირული ჩამონადენის საშუალო სიჩქარე

=

.

ინტეგრებით მივიღებთ:

– ხარისხის მაჩვენებელი;

რუნველყოფის მაჩვენებელი.

საშ

=

თუ მივიღებთ, რომ

,

საშ

− )

=

– ფარდობითი ხორკ-

– ვარიაციული რიგის ნომერი;

სახით

შეიძლება დავწეროთ:

ლიანობა; ℎ – წყალგაცემის ინტენსიურობა; – ფერდოს სიგრძე;

ჩამონადენის

მაშინ (1) დამოკიდებულების გათვალისწინებით
, (2)

სადაც m არის კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ხორკლიანობას;

ზედაპირული

დიდ გავლენას არ ახდენს ირიგაციულ ეროზიაზე,

შემდეგი სახის დამოკიდებულება [5]:
=

კვეთში იქნება:

თუ დავუშვებთ, რომ აორთქლება და წყლის

ნარიანობას. ზედაპირული ჩამონადენის ლოკალური (მყისი) სიჩქარის საანგარიშოდ მიღებულია

-ს მივიღებთ

(3)

=

,

√∆

(9) განტოლებაში

=

√ ∆

(9)

-ის ჩასმით, მივიღებთ:

ამ უკანასკნელის გამოყენება მოითხოვს, რიგი
∆

∙∆

=

(10)

ექსპერიმენტული მონაცემების სათანადო დამუშახორკლიანობის კოეფიციენტსა და შვერილის

ვებას, რომელიც ცალკეულ ავტორთა შეხედულებისამებრ ხორციელდება და ამიტომაც გაანგარიშების შედეგებიც ერთმანეთისაგან განსხვავდება

სიმაღლეს შორის კავშირი, შეიძლება წარმოვადგინოთ შემდეგი სახით:
∆

ერთი რიგითაც კი [6].
საშუალო სიჩქარე წყალგამყოფიდან

.

(11)

ამ უკანასკნელის გათვალისწინებით გვექნება:

მანძი-

∆

ლით დაშორებულ კვეთში გამოიხატება შემდეგ-

= 22,2√

,

(12)

შესაბამისად:

ნაირად:
=
სადაც

= 22,2

√ ,

(4)

∆

არის კოეფიციენტი, რომელიც ითვალის-

წინებს ფერდობზე ნაკადის გადახრას თანაბარი

=

) ,

,

,
,

∆

,

.

(13)

საჭიროა აღინიშნოს, რომ (12) ფორმულით არ
არის გათვალისწინებული ნატანის ფორიანობა,
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რომ არაფერი ვთქვათ ფიზიკურ-ქიმიური ეფექტის

ბულ კვეთში, არის დროის უწყვეტი ფუნქცია

როლზე დასაშვები სიჩქარის რაოდენობრივი გან-

კოორდინატებთან ერთად. ეს ნიშნავს, რომ როცა

საზღვრისას.

აორთქლებას

ირიგაციული ეროზიისაგან დაცვის მიზნით

რომელიც

ითვალისწინებს

=
სადაც
,

ნიადაგ-გრუნტების

, , );

ხარჯი

);

=

) ,

(15)

– აღებული კვეთის კოორდინატები; – დროის

პარამეტრი;

და ამასთანავე ეფუძვნება გარეცხვის ფიზიკური

მომენტისათვის.

პროცესების ყველაზე სრულყოფილ, თეორიულად

=

არის ხარჯი ნაკადის სიგანის ერთეულზე;

ფიზიკურ-ქიმიურ თვისებათა ფართო კომპლექსს

დასაბუთებულ საანგარიშო მოდელს [7].

მაშინ

განისაზღვრება:

ზედაპირული ნაკადის სიჩქარე განისაზღვროს იმ
საანგარიშო დამოკიდებულებების გამოყენებით,

უგულებელვყობთ,

და

– შესაბამისად დროის არებული

თითოეული ამ კომპონენტის ცვალებადობა
(წყალშთანთქმა-ინტენსიურობა) დროის ფუნქციაა
და ამიტომაც სხვადასხვა ანალიზური კანონით
(მრუდით) აისახება, რაც გამორიცხავს სუპერპოზიციის (ძალთა მოქმედების დამოკიდებულების)
პრინციპის გამოყენებას პროცესის ჯამური ეფექტის შესაფასებლად [8].
ℎ =

სურ. 1. ზედაპირული ჩამონადენის საანგარიშო სქემა

ზედაპირული ჩამონადენის საანგარიშო სქემა

ზოგადად, ბრტყელი ნაკადის შემთხვევაში, ხარჯის ბალანსის განტოლება ჩაიწერება შემდეგ-

არის ნაკადის სიღრმე განსახილველ

კვეთში;

– მანძილი სათავიდან ნაკადის განსა– კოეფიციენტი, რომელიც

ახასიათებს წყალშემკრები ზედაპირის ქანობსა და
ხორკლიანობას;

და

– შესაბამისად წვიმის და

წყალშთანთქმის ინტენსიურობები.

ნაირად:
=
სადაც

(16)

სადაც ℎ

ხილველ კვეთამდე;

მოცემულია 1-ელ სურათზე.

,

− ℎინფ −ℎა

,

(16) დამოკიდებულება მიღებულია საანგარიშო

(14)

სქემის (სურ. 2) გამოყენებით.

არის ხარჯი, სათავიდან (წყალგამყოფი-

დან), რაღაც

მანძილით დაშორებულ კვეთში;

, ℎინფ , ℎა – შესაბამისად, მოსული ნალექების, ინფილტრაციული წყალშთანთქმისა და აორთქლების

ინტენსიურობათა

საანგარიშო

გასაშუალე-

ბული მნიშვნელობანი დროის აღებულ ინტერვალში;

– წყალშემკრები ფართობის სიგანე.

ზედაპირული ჩამონადენის ხვედრითი ხარჯი

სურ. 2 ნაკადის თავისუფალი ზედაპირის საანგარიშო
სქემა თანაბარი მოძრაობისათვის

ბრტყელი ნაკადებისათვის, გარბენის გზის აღე-
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ორ მეზობელ

მანძილით დაშორებულ კვეთს

ნაკადის სიღრმის განსაზღვრის მოყვანილი მე-

შორის დროის რაღაც პერიოდში ხდება მოსული

თოდი ეყრდნობა მეტად უხეშ ლინეარიზაციას და

ნალექების ნაწილის ჩაჟონვა (ინფილტრაცია), ხო-

ამასთანავე დიფერენციალებად აღრიცხება ჩამო-

ლო მეორე ნაწილის ტრანზიტი, რაც იძლევა ხვედ-

ნადენის ფორმირების პროცესი, რაც გამოიხატება

რითი ხარჯის ნაზარდს. ეს ცვლილება შეიძლება

სარწყავი

გამოვხატოთ შემდეგნაირად:

ჰიდრავლიკურ ქანობთან გატოლებაში = .

−ℎ

=ℎ

=

−

.

(17)

საშუალო სიჩქარე ნაკადის ნებისმიერ კვეთში

ფართობის

ℎ

ხაზი 1) საანგარიშო სქემის მიხედვით:

(18)

.
რადგან

(18)-ის გათვალისწინებით (17) განტოლება მიიღებს სახეს:
ℎ + 2ℎ

ℎ ) )− ℎ =

ℎ +

მაღალი რიგის

− )

⁄

− )

შემდეგი სახის დამოკიდებულებას:

ფიკაციის
(21)

მიზნით

)

სიგრძის ერთეული
რომელზედაც

− ), ცხადია ეს უწყვეტობის პი-

(24)

შემდეგი

− .

√

(25)

ამ განტოლების მარცხენა მხარე მიღებული
დაშვების საფუძველზე შეიძლება ჩავთვალოთ 1-ის
ტოლად და ამიტომ (25) განტოლება მიიღებს
შემდეგ სახეს:
√ =

ჩამოედინება დროის ერთეულში წყლის მოცულობა ტოლი

განტოლებასთან,

წარმოვადგენთ

=

√

ლილია თანაბარი ძრაობით. (16) განტოლება სავ-

ფართობი,

(24)

სახით:

რომლის მიხედვითაც არათანაბარი ძრაობა შეცვ-

სებით მარტივად მიიღება ხარჯის უწყვეტობის პი-

(21)

დამოკიდებულებას

რის ფორმის აღწერისათვის ეყრდნობა დაშვებას,

სწორკუთხა

ℎ ℎ .

ამ უკანასკნელი განტოლების სრული იდენტი-

მიღებული დამოკიდებულება ნაკადის ზედაპი-

სიგანის

ℎ

(20)

− ).

რობიდან. დავუშვათ გვაქვს

არის აღებული წერტილში თავი-

− ) =
.

(23)

ფსკერის ქანობს და შეზის ფორმულით მოგვცემს

ამ უკანასკნელის ინტეგრებით მივიღებთ:
ℎ =

− .

ჰიდრავლიკური ქანობი , რომელიც ჩაენაცვლება
. (19)

ℎ უსასრულოდ მცირე სიდი-

ℎ =

(22)

სუფალი ზედაპირის წარმოებული ანუ სხვანაირად

დის უგულებელყოფით გვექნება:
2 ℎ

,

საიდანაც
=

=

სადაც

+ℎ −

=

= ℎ ,

ქანობის

შეიძლება დავწეროთ შემდეგი განტოლება (ნა-

განისაზღვრება შეზის მიხედვით:
=

ზედაპირის

საიდანაც

რობის თანახმად უნდა გაუტოლდეს ხარჯს

სასაზღვრო

კვეთში − ℎ ℎ , ანუ მივიღებთ ℎ -ის განმსაზღვ-

− ,

(26)

=2.
პირობის

(27)
გათვალისწინებით,

= 0, ℎ = 0 (27)-ის ინტეგრება გვაძლევს:

რელ (21) განტოლებას.
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ℎ =2 .

(28)

(28)-ის გათვალისწინებით და სათანადო გარ-

=ℎ

ℎ − ℎ

.

(29)

= ℎ , მაშინ (29)-ის ინტეგრება

სასაზღვრო პირობის გათვალისწინებით მოგვცემს:
ℎ =

5

ზემოთ დავადგინეთ, რომ სხვადასხვა ავტორთა
მიერ შემოთავაზებული დასაშვები (არაგამრეცხი)

დაქმნებით, მივიღებთ:

თუ მივიღებთ

უკავშირდება დასაშვები სიჩქარის განსაზღვრას.

3

+5

.

სიჩქარის საანგარიშო დამოკიდებულებანი შეიძლება გამოვხატოთ ერთიანი, მოდიფიცირებული,
საერთო სტრუქტურის შემდეგი სახის ფორმულით:
დ

(30)

გაცილებით უკეთ გამოხატავს ნაკადის ძრაობის
არასტაციონარულობას, ვიდრე შემოთავაზებული

ხატოთ შემდეგი სახის კორექტირებული დამოკიდებულებით:
დ

) 1− ) .

−

II

წარმოვიდგინოთ შემდეგი სახით:
æ=

შესაბამისად დავადგინოთ დასაშვები ქანობი ანუ
ის ქანობი, რომელიც პასუხობს კალაპოტის გაურეცხვადობის პირობას.

=

I და II ფორმულის თანაფარდობა æ შეიძლება

კვეთში მორფომეტრიული

მახასიათებელი ℎ . ზემოთ ნაჩვენები წესით ℎ -ის

I

ციფიკური თვისებების გათვალისწინებით გამოვ-

(21) განტოლება. ჩვენ შეგვიძლია განვსაზღვროთ
ნაკადის ნებისმიერ

) .

−

რომლის ადაპტაციაც ნიადაგ-გრუნტების სპე-

ჩამონადენის რეალური ფიზიკური სურათის
ასახვისაგან ეს განტოლება შორს არის, მაგრამ ის

=

II

დ
დ

=

ფორმულით

)
)

)

=

.

გამოთვლილი

III
დასაშვები

სიჩქარე შევცვალოთ მხოლოდ დიამეტრით და
გამოვიყენოთ I ფორმულა, ე.ი. ის განვსაზღვროთ

დასკვნა

ახალი დიამეტრის ჩასმით, რომელიც რიცხვობრი-

ნიადაგ-გრუნტების აგრეგატების მიდრეკილება

ვად ტოლი იქნება 1 − ) . ეს ნიშნავს, რომ კორექ-

ზედაპირულ-მოლეკულური

ეფექტების

წარმო-

ტირებულ ფორმულას (რომელიც ითვალისწინებს

შობისაკენ და მათი ფორმირება წყალშევსების ხა-

აგრეგატის ფორიანობას) და არსებულ ნორმატიულ

რისხის შესაბამისად, რადიკალურად ცვლის ირი-

საანგარიშო ფორმულის გამოყენებით მიღებულ შე-

გაციული ეროზიის სხვადასხვა სტადიაზე აგრე-

დეგებს შორის განსხვავება, გაანგარიშების ,,ცდო-

გატების ზღვრული წონასწორობის პირობებს. (30)

მილებას" მივაკუთვნოთ, ამის მიხედვით ირიგა-

ფორმულით განსაზღვრულ ℎ

ნაკადის სიღრმეს,

ციული ეროზიის პროგნოზი, სფერული ნაწილაკე-

ჩვენ ყოველთვის შეგვიძლია შევუსაბამოთ ის

ბისათვის, შესაბამისი დამოკიდებულების გამოყე-

დიამეტრი, რომელიც არ დაექვემდებარება ირიგა-

ნებით გვაძლევს:

ციულ ეროზიას და უზრუნველყოფს თვითგა=

რეცხვადი კალაპოტის მდგრადობას. წყლისმიერი

=

=

=æ .

IV

ეროზიის რაოდენობრივი პროგნოზი უშუალოდ
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აქედან გამომდინარე, შეგვიძლია დავასკვნათ,

ბულების გამოყენება, რომელიც ითვალისწინებს ზო-

რომ აუცილებელია ნიადაგ-გრუნტების წყლისმიერ

გიერთ სპეციფიკას და უზრუნველყოფს ირიგა-

ეროზიის რაოდენობრივი პროგნოზისათვის და-

ციული ეროზიის პროგნოზის მაღალ საიმედოობას.
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Calculation of corrected dependency of the flow permissible velocity
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Abstract. The main role of soil irrigation erosion factors is surface runoff. Therefore, the hydro-mechanical
impact of the surface runoff determines the static and dynamic forms of the irrigation channel sustainability.
The main hydro-mechanical parameter of surface runoff is velocity, which depends on rain intensity. The work
considers the validation of physical-mathematical model of the surface runoff formation.
The corresponding calculation model for this model and the solution of a specific task are proposed in a wide
range of volatility of the main characteristics of erosion.
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Расчет скорректированной зависимости допускаемой скорости потока
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Аннотация. Основную роль факторов ирригационной эрозии почв составляет поверхностный сток,
поэтому гидромеханическое воздействие потока определяет статические и динамические формы баланса
пласта.
Основные гидромеханические параметры поверхностного стока - скорость, связанная с интенсивностью
дождя. В статье дается обоснование физико-математической модели формирования поверхностного стока.
Соответствующая модель расчета для этой модели и решения конкретной задачи предлагается в
широком диапазоне волатильности основной характеристики эрозии.

Ключевые слова: водная эрозия; допустимая скорость; ирригационная эрозия; поверхностный стокю
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