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 مقدمة

ليات الزراعية الهامة لجميع المحاصيل الحقلية والبستانية وتحصل النباتات على  المىا  يعد الري من العم

الالزم لنموها وإثمارها من التربة سوا  عن طريق األمطار أو الري الصىناع.  وييىأ أم معىدق سىقوط 

لىو األمطار ف. معظم مناطق المملكة ال يف. بااليتياجات، لىلل  يجىب االعتمىاد على  الىري الصىناع.، و

تعاملنىىا مىىع محدوديىىة مصىىادر الميىىاه فىى. المملكىىة بتعقىىل واتبعنىىا تعىىاليم ايسىىالم الحنيىى  الىىلي ينهىى. عىىن 

  طمئئنا  م ايسراف ف. استهالك المياه فأم مستقبلنا المائ. سيكوم بإذم هللا

وشىىجعس سياسىىات التنميىىة الزراعيىىة فىى. المملكىىة علىى  تظىىجيع اسىىتيدام نظىىم الىىري الحىىديأ )ال ىى ط.( 

   ايدارة الجيدة لمياه الري وذل  للترشيد ف. استيدام المياه  إضافة إل

 سطح. ونظم الري بالرش التحس نظم الري بالتنقيط السطح. و  إلوتقسم نظم الري الحديأ 

كيفية تصميم نظىم الىري ووتظمل إدارة مياه الري عل  التعرف عل  كل من مكونات نظم الري الحديأ، 

كيفية تظ يل وصىيانة نظىم الىري للوصىوق إلى  ايدارة ودمة ف. التصميم، وأنواع االستراتيجيات المستي

 الجيدة لموارد المياه 

 

 أنواع نظم الري:

  :لىإيمكن تقسيم نظم الري  

ل  النباتات فوق سىط  التربىة ثىم يعىاد توزيىع الرطوبىة داعىل قطىاع إسطح.: ويتم فيه توصيل المياه   1

م تحتىوي على  عطىوط رئيسىية وفرعيىة مدفونىة أالنظم التربة وف. منطقة الجلور )يمكن لبعض هله 

  تحس سط  التربة ولكن عملية إضافة المياه تكوم فوق سط  التربة(

مىداد النباتىات بالميىاه تحىس سىط  إويىتم  ،تحس سطح.: وفيه تمتىد عطىوط النظىام تحىس سىط  التربىة  2

  التربة وذل  لتفادي تبير المياه فوق سط  التربة

 

 :لىإالري كما يمكن تقسيم نظم 

  ويتم فيه ري كامل مساية الحقل ،ل  رذاذ ودفعها نايية النباتاتإي بالرش: وفيه يتم تحويل المياه ر  1

م يتم هلا أويمكن  ،الحقل ةباقي فقط دومورة لجلور النباتات ري دقيق: ويتم فيه ري المسايات المجا

  و الرش الدقيقأعن طريق التنقيط 
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 طي:مكونات نظام الري الضغ

 المكونات التالية:  عللنظام ري يظمل  تيطيطيا   ( رسما  1يوض  شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: رسم تخطيطي لمكونات شبكة ري1شكل )

 :المياه أوال: مصدر

 ف. عزانات  ةو مياه ميزنأو آبار أنهار( أ)قد تكوم مياه سطحية 

  Pump:الضخ، الطلمبة )المضخة(:  ثانيا: وحدة

ن وعىادة مىا تكىوم الم ىية المسىتعملة مى ،يتم بها رفع ض ط السائل لزيادة طاقته الكليةه. الوسيلة الت. 

و م يات األعماق أو الم يات ال اطسىة وذلى  ل ىل الميىاه داعىل أنوع الم يات الطاردة المركزية 

 :شبكة الري تحس ض ط مناسب  وعند اعتيار الطلمبة يجب مراعاة النقاط اآلتية

 مصدر الما  المتاح ف. المنطقة  أم تتناسب إمكانيتها مع -1

 أم تكوم ذات تصرف مناسب وض ط مناسبين للمساية المراد زراعتها  -2

 ضرورة توفر قطع ال يار الالزمة وعملية الصيانة تحس الظروف المحلية  -3

 

 Control Unit:ثالثا: وحدة التحكم  الرئيسية 

إضىافتها وكىلل  ترشىي  الميىاه وإضىافة وه. تل. الطلمبة وتقىوم بتنظىيم ال ى ط وكميىة الميىاه المطلىو  

 ( 2األسمدة من عاللها ) شكل 

 

 

 
 

خط تحت 

 رئيسي

خط تحت 

 رئيسي

 خطوط تغذية 
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 (: وحدة التحكم الرئيسية2شكل )

 :وتشمل وحدة التحكم على

 مجموعة صمامات )محابس( للتحكم في التشغيل، ومنها: .1

 

 محابس فراشة -أ

 

 محابس بليه -ب

 

 محابس سكينة -ت

 

 

 محابس كهرباء -ث

 

 محابس هيدروليكيه -ج
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 :ياس الضغطلق عدادات .2

لتأكد من صحة تستيدم مقاييس ال  ط ل

ية التصرفات كما بالتبعال  وط ف. النظام و

م ت ير ال  ط مؤشر عل  الحاجة لصيانة أ

  النظام

 

 :لقياس التصرف عدادات .3

تقدير كمية المياه المستهلكة  ف.تستيدم 

م الت ير ف. أجدولة الري كما  عل للمساعدة 

ل  صيانة إة فات مؤشر عل  الحاجالتصر

  النظام

 

 :محبس تفريغ الهواء  .4

  يستيدم ف. سرعة التيلص من الهوا

 المتواجد داعل المواسير 

 

 :محابس عدم رجوع .5

  بالمرور ف. االتجاه من يستيدم ف. السماح للما

الري وال يسم   ةباق. مكونات شبك  لإالم ية 

  للمياه بالمرور ف. االتجاه العكس.

 

 :)الفالتر(وحدة المرشحات  .6

عاصة يبيبات  الريتقابل نظام  الت.رشاشات( يعتبر من أهم المظاكل  –انسداد الموزعات )نقاطات 

 المستيدمةنواع تيتل  باعتالف جودة المياه أعدة  إل المرشحات و الطين والطحالب، وتنقسم أالرمل 

 .ومصدرهاف. الري 
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  :أنواع الفالتر

 :الفالتر الشبكية -أ

الظبكية ف. يالة استيدام مياه  تستيدم الفالتر

بار  وه. من أكثر الطرق استعماال  يزالة اآل

ما إلعالقة بالمياه وهله الظبكة المواد الصلبة ا

وتعتمد قدرة  و النايلوم أم تصنع من السل  أ

و أرشيحية عل  قطر الفتحات بالظبكة الفلتر الت

  البوصة المربعة ف.عدد الفتحات 

 

 :الفالتر الرملية -ب

 السطحية(  المياهنهار )األتستيدم الفالتر الرملية ف. يالة استيدام مياه 

 

 :وحدات التسميد .7

 تقوم بإضافة االسمدة الكيمائية ف. صورة سائلة مع مياه الري، وأهم انواع السمادات انتظارا :

 :التسميد عن طريق طلمبة حقن السماد -أ

تركيز السماد   وبالتال.يقن السماد داعل النظام  ف.طلمبة الحقن يمكن التحكم بدرجة كبيرة  باستعماق

  يت ير مع الزمن طلمبة يقن السماد فإم تركيز السماد يظل ثابس وال باستعماقكلل  فإنه 
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 :يالتسميد عن طريق الفينشور -ب

ييأ تعتمد فكرة العمل عل   ،الحال.الوقس  ف. أكثر الطرق انتظارا   ييعتبر التسميد باستيدام الفنظور

وذل  بواسطة محبس يركب عل  عط المواسير  وهلا  يالفنظور طرف.ال  ط بين  ف.فرق  إيداث

ومنه إل  شبكة  ين عزام السماد إل  عرطوم الفنظورال  ط يؤدى إل  تحرك السماد م ف.الفرق 

   الري

 

  :Piping systemرابعاً: شبكة أنابيب التوصيل:

 :Main and sub main linesرئيسي التحت الخط الرئيسي و -1

  وهىو إمىا أم (3شىكل عطىوط الت ليىة ) إلى توصىل الميىاه مىن مصىدر الميىاه  تى.ه. عطوط المواسىير ال

 الرئيسى. ببع ىهااليىط ( وتتصل مواسىير 4)شكل  P.V.Cأو من  PEثيلين إمن البول.  يكوم مصنوعا  

يقىل ال  عمىق على عاصة  وقد يكوم اليط الرئيس. مدفونا تحس سط  التربىة  وصالت عارجيةبواسطة 

توصىيل ( ويتم PEفوق سط  األرض )إذا كام من  ا  د(، أو قد يكوم ممدP.V.Cسم )إذا كام من 50 عن

رئيسىىية )الحاملىىة للرشاشىىات فىى. يالىىة الىىري بىىالرش( عىىن طريىىق التحىىس اليطىىوط الرئيسىىية بىىاليطوط 

 ويدات تحكم فرعية 

 

 (: الخط الرئيسي في شبكات الري 3شكل )

خط تحت 

 رئيسي
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 المستخدمة في شبكات الري  PVC(: مواسير 4شكل )

  Lateral Lines:    خطوط التغذية      -2

ثيلىين إالتنقيط(، وتصنع من مىادة البىول. تقوم هله اليطوط بتوصيل المياه إل  النقاطات )ف. يالة الري ب

ملليمتىىر، وتمتىىد عطىىوط  20، 18، 5 15 ملليمتىىر ولكىىن أكثرهىىا شىىيوعا   25- 10وتتىىراوح أقطارهىىا مىىن 

 ( 5بجوار صفوف النباتات أو بينها أنظر الظكل رقم ) الت لية عموما  

 

 للنقاطات( الحاملة(: خطوط التغذية )5شكل )

 :خامساً: الموزعات

و رشاشىات، أ)فى. يالىة الىري بىالتنقيط(   عطىوط الت ليىة مباشىرة ، تركب علم تكوم نقاطاتأما إوه. 

 تركب عل  اليطوط تحس الرئيسية )ف. يالة الري بالرش( 

 :طاتالنقا -أ

تعتبر مىن أهىم أجىزا  شىبكة الىري بىالتنقيط ييىأ تىتم بواسىطتها إضىافة الميىاه إلى  النباتىات بمعىدق ثابىس 

 لتر/ ساعة  10 – 2ومنيفض جدا ، ويتراوح معدق تصرف النقاط عادة من 

 ت التي يجب توافرها في النقاطات:المواصفا

 ذات تصري  ثابس ومنتظم  -1

 دها لتالف. انسدا ذات مقطع كبير نسبيا   -2

 يتأثر تصري  النقاطات بت ير يرارة التظ يل  أال -3

 لتر/ساعة  8، 2،4أم يوجد منها أنواع ذات تصرف ميتل  عند ض ط تظ يل ثابس -4

 أم تكوم مصنوعة من مادة مقاومة ألشعة الظمس  -5

 يمكن بت ير ض ط التظ يل  أم يكوم معدق االعتالف ف. تصرف المنقطات أقل ما -6

 ثمن ومتوفرة تحس ظروف السوق المحل. سهلة التنظي   ورعيصة ال -7
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 تقسيم النقاطات حسب وضعها في الخط الفرعي:

 ( نقاطات عل  اليطOn Line وتركب عل  عط التوزيع مباشرة ) 

 ( نقاطات بداعل اليطIn Line وه. عبارة عن عىط التوزيىع مصىنوع بىه ثقىو  ذات أقطىار معينىة )

 مسافات معينة  وعل 

 

 لتصريف:اتقسيم نقاطات حسب معدل 

  :لتر/ ساعة  2نقاطات ذات تصري  منيفض 

  :لتر / ساعة  8-2نقاطات ذات تصري  متوسط 

  :لتر / ساعة  16- 8نقاطات ذات تصري  عاق 

 

 :سب مدي حساسيتها للتغير في الضغطتقسيم نقاطات ح

   : ) نقاطات غير يساسة لل  ط ) ذاتية الت لية Self_Compensating رة وهله النقاطات ذات قد

  وال يت ير بت ير ال  ط  التعريض، للل  فام تصري  المنقط يكاد يكوم ثابتا    لع

   : نقاطات يساسة للت ير ف. ال  طNon Compensating على.  وهىله النقاطىات لىيس لهىا القىدرة

   التعريض ف. يالة ت ير ال  ط

 

 لالنسداد:تقسيم النقاطات حسب قابليتها 

  ملليمتر  8 0قل من أيكوم قطر مسار الما  نقاطات يساسة لالنسداد عندما 

  ملليمتر  5 1إل   1نقاطات متوسطة الحساسية لالنسداد عندما يتراوح القطر من 

  ملليمتر  5 1نقاطات قليلة الحساسية لالنسداد عندما يزيد القطر عن 

 

 :تنظيفها تقسيم النقاطات حسب إمكانية

  نقاطات ذاتية التنظي :Self Flushing  (6)شكل  

   نقاطات تنظي  يدويا :Manual Flushing  

 

 : تقسيم النقاطات حسب ضغط التشغيل

 ف. الكتالوج  هعلي منصوصا   معينا   ا  وهو ال  ط اللي يتم عنده تظ يل النقاطات لك. تعط. تصرف

  بار  5 0  -  2 0نقاطات ذات ض ط تظ يل منيفض يتراوح من 

  بار 1  - 5 0نقاطات ذات ض ط تظ يل متوسط يتراوح من 

  والظائع هو ض ط التظ يل ف. يدود بار وايد  بار  1من  أكبرنقاطات ذات ض ط مرتفع 
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 :م النقاطات حسب نظرية عملهاتقسي

 نقاطات طويلة المسار :Long Path   وهله النقاطات ذات مسار مائ. طويل و قطىر صى ير يتىراوح

  (Spagetti ) السباجيت. باسم ا مم  ويت من هلا القسم النوع المعروف تجاريا   2إل   1من 

 الفتحات نقاطات ملمومة :Constricted orifice    هله النقاطات ذات فتحىات صى يرة جىدا تتىراوح

 مم  5 1إل   5 0من 

 نقاطات دوامية :Vortex    هله النقاطات ذات مسار دوام. دائري، ويتم التحكم ف. فتحة النقاط نسبيا  

 

 (: بعض أنواع النقاطات6شكل )

 

 :شاتالرشا -ب

تتنوع و تعتبر من أهم أجزا  شبكة الري بالرش ييأ تتم بواسطتها إضافة المياه إل  النباتات بمعدق ثابس

ل وأشهر امثلتها الرشاش يجام والتصرفات وض وط التظ يمن ييأ األ لرشاشات تنوعا  كبيرا  ا

  التصادم.

 

 
 (: الرشاش التصادمي7شكل )
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 لى:إويمكن تقسيم نظم الري بالرش 

الرش الثابس: ويتم فيه تركيب عطوط رئيسية وفرعية ويوامل رشاشات ورشاشات بالعدد اللي  -1

طواق فترة المظروع ويعتبر هلا النظام من النظم المكلفة وال  ةوتبق. ثابت ،يكف. ري الحقل بالكامل

ل ذات عائد جل الت. تزرع محاصية ف. المظاريع الزراعية طويلة األيصل  للنباتات العالية ويستيدم عاد

  اقتصادي مرتفع

 

 
 ( نظام الري بالرش الثابت8شكل)

 

الرش النقاق: وله أنواع كثير مثل اليط المنقوق يدويا ، عط الري المسحو  من نهايته، وعط الري  -2

المنقوق جانبيا  وف. هله النظم يتم شرا  اليطوط والرشاشات الت. تكف. ري جز  من الحقل فقط ثم يتم 

م وهكلا وتتميز هله عر من الحقل ثم ريه وبعد ذل  ينقل النظاآل  جز  إانتها  الري  نقل النظام عند

  ل  عمالة أكثرإنها تحتج أال إقل تكلفة من النظام الثابس أالنظم بانها 

 

 

 ( نظام الري بالرش المنقول يدوياً 9شكل)
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 ( نظام الري بالرش المنقول جانبياً 10شكل)

 

ركة وه. نظم عند تظ يلها تستمر ف. الحركة ف. أجزا  ميتلفة من الحقل نظم الرش دائمة الح -3

لت ط. مساية الحقل بالمياه وه. تتنوع بين نظم منقولة باليد مثل مدفع الرش ال  نظم دائمة االتصاق 

  بنقط مركزية مثل ذراع الري المحوري

 

 

 ( نظام الري بالرش المحوري11شكل)
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 مدفع الرش( نظام الري ب12شكل)

 

 

 :Fittingsسادسا: الوصالت    

تحتاج عطوط أنابيب شبكة الري بالتنقيط إل  العديىد مىن الوصىالت الميتلفىة األشىكاق واأليجىام لربطهىا 

 (  13شكل ) .P.V.Cوتوصيلها ببعض، وتصنع كلها من مادة اق 

 

 

 

 

 

 (: بعض أنواع الوصالت المستخدمة في شبكة الري13شكل ) 
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 :نابيب الري تحت السطحيأنواع أ

 أنابيب بالستيكية صلبة. 

 أنابيب بالستيكية عل  هيئة شريط. 

 أنابيب مسامية. 

 

 سطحي أثناء وضعهاالتحت ( صور توضح أنابيب الري 14شكل )

 :مواصفات األنابيب

 جم  160مم ووزنها  22مم واليارج.  16نوع األنابيب مسامية والقطر الداعل.  •

 كيلو باسكاق  200كيلو باسكاق وض ط التظ يل األقص   40 ض ط التظ يل األدن  •

 كيلو باسكاق  80 – 60لتر/ساعة/متر عند ض ط     2معدق رش  )تصرف( األنبو   •
 

 :مزايا أنواع األنابيب

وتقىاوم االنثنىا  والتلى  ولهىا القىدرة على  الىتحكم بانتظاميىة النقاطىات  ،األنابيب الصلبة متانتهىا عاليىة •

 ( )تكلفتها عالية

 شريط المنقطات رقيق يستيدم لموسم وايد )تكلفته قليلة(  •

 األنابيب المسامية تقاوم االنسداد بسبب الجلور مع ايتمالية انسدادها بجزيئات التربة  •
 

 سطحي:التحت الري بالتنقيط  كيفية تنفيذ

 .اطيمويتم تيطيط عطوط الزراعة والتنقيط قبل بداية أعماق تركيبات الير ،إعداد الحقل جيدا    1

 اليرطوم عارج يتم فرد عراطيم التنقيط داعل عندق الحفر برفق وعناية ويجب أم يكوم طرف.  2

 .ا  مالحفر وفوق سط  األرض، ويجب أم يكوم يفر اليندق منتظ

النثنا  اليرطوم أو عصره، وبعد  يتم ردم اليندق يدويا  ف. البداية وبهدو  وبالدرجة الت. ال تؤدي  3

 .اآلالت المناسبة ردم باستيدامذل  يمكن أم يتم باق. ال
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منهىا ويوضىع فى.  يجب وضع محبس هوا  من النىوع الىلي يسىم  بىدعوق الهىوا  للظىبكة أو عروجىه  4

متىىر وذلىى  لحمايىىة النقاطىىات مىىن  200" كىىل 2األمىىاكن المرتفعىىة بالمزرعىىة وال أقىىل مىىن محىىبس هىىوا  

 .اعتراق يبيبات التربة داعلها

أم تكىوم نهايىات اليىراطيم فىوق  على الفرعيىة مىع المحافظىة  يتم توصيل عىراطيم التنقىيط بىاليطوط  5

 .مفتويةصحي  سط  األرض 

جميع الظوائب  وبعد  يتم تظ يل النظام وغسيل جميع اليطوط واليراطيم جيدا  والتأكد من عروج  6

ويف ل هنا أم يتم ربط جميع النهايات بماسورة  .ذل  يتم غلق النهايات بالتوال. وايدة تلو األعرى

 .هلا اليط الُمجمع عل غسل جميع اليراطيم  ويوضع محبس هوا   يتم ةا محبس يدوي بفتحأعري به

اليراطيم فيجب زيادة ض ط  اليراطيم  وهلا ال  ط مقداره ثابس عل. عل وألم هناك ض ط للتربة 

بار، فيجب أم  1فإذا كام ض ط تظ يل النقاط مثال   .هو مصمم عليه عما %50تظ يل النقاطات بمقدار 

 .بار ليعط. نفس التصرف الُمصمم عليه 5 1بمقدار  يتم توفير ض ط للنقاط

  

 تصميم نظام الري بالتنقيط :

 طريقة تصميم نظام ري بالتنقيط:

 اعتيار نبات وتحديد البيانات التالية: -

 مواعيد الزراعة، مسافات الزراعة، عمق الجلور، نسبة االستنفاذ المسموح بها، معامل المحصوق 

   FAO 56الحصوق عل  معظم هله المعلومات من الجداوق المنظورة ف. اق ويمكن 

 :تحديد نوع التربة منها يتم الحصوق عل  االت. -

  المحتوى الرطوب. عن السعة الحقلية، المحتوى الرطوب. عند نقطة اللبوق المستديم 

 :الظروف المناعية -

  رطوبة، يرارة، مطر، اشعاع شمس.، سرعة الرياح

  عادالت البير نت  ومعامل المحصوقتياج المائ. للنبات باستيدام ميتم يسا  االي -

  يتم يسا  الما  المتاح والما  المتيسر -

  تطبيق االتزام المائ. للتربة وتحديد اقل فترة بين الريات -

  يسا  قيمة عمق ما  الري الم اف -

  يسا  كمية مياه الري اليومية المطلوبة -

  ر الفترة المستيدمة للتصميميسا  الفترة المتاية للري واعتيا -

  يسا  عمق ما  الري الم اف التصميم. -

  اعتيار منقط وتحديد سعة وضاغط التظ يل -

  التعويض ف. معادلة سعة المنقط وتحديد المساية المبتلة -

التعويض ف. معادلة المساية المبتلة وتحديد عدد المنقطات ف. نقطة الري الوايدة وعدد المنقطات  -

  عل  اليط

  فاقد المسموح به من ضاغط التظ يل  تصرف اليط واليسا -
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  اليطالتعويض ف. معادلة هازم وليم وتحديد قطر  -

 أعرى يسا  الفواقد بنا  عل  قطر اليط مرة  -

  يسا  إجمال. ال اغط المطلو  -

 المناسبة اعتيار الم ية  -

 

 :التوازن المائي للتربة

ف. ت يير المحتوى الرطوب. لميرجات الت. تساهم التوازم المائ. للتربة هو عالقة بين المدعالت وا

  للتربة

 

 االتزام المائ. للتربة (15شكل )

 ويمكن التعبير عنه بالمعادلة التالية:

 

 ييأ:

  المحتوي الرطوب. عند أي يوم )مم(

  المحتوي الرطوب. عند اليوم السابق لليوم المطلو  )مم(

  ار االمطار )مم(مقد 
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  عمق ما  الري الم اف )مم(

  مقدار الجريام السطح.

  مقدار التسر  العميق

  مقدار البير نت  )مم(

وف. الظروف الياصة بالمناطق الجافة والت. تعان. من ندرة المياه يمكن تجاهل المكونات الت. تسبب 

ه ييأ يتم تصميم نظم الري بحيأ تمنع الجريام السطح. والتسر  العميق وكلل  يمكن تجاهل فقد الميا

  فتصب  المعادلة الميتصرة ا  المطر عندما ال يكوم مؤثر

  

 :حساب الماء المتاح والمتيسر

 

 

 

 

 المستويات المختلفة لرطوبة التربة (16شكل )
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 مختلفة من التربة تحديد السعة الحقلية ونقطة الذبول أنواع (17شكل )

 

 يمكن حساب الماء المتاح في التربة من المعادلة التالية:

 

 :ييأ

  الما  المتاح )مم( 

  ساس الحجم )نسبة بدوم ويدات(أ. للتربة عند السعة الحقلية عل  المحتوى الرطوب

  ساس الحجم )نسبة بدوم ويدات(أديم عل  المحتوى الرطوب. للتربة عند نقطة اللبوق المست 

  عمق منطقة الجلور )مم(

ما الما  المتيسر فيمكن يسابه من الما  المتاح عن طريق نسبة االستنفاذ المسموح بها والت. تتراوح أ

  للنباتات المتحملة للعطش 6 0للنباتات الحساسة للعطش و 3 0بين 

 الما  المتيسر:
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 :ييأ

  نسبة االستنفاذ )بدوم ويدات(

ويعتبر الما  المتاح هو عزام الما  المتوفر بالتربة الستيدام النبات بينما الما  المتيسر هو كمية المياه 

  جهاد العطشإللنبات استيالصها دوم الدعوق ف. الت. يمكن 

 % 56ة الحقلية محتواها الرطوب. عند السع ةع بتربومنزرمتر و 5 1: نبات عمق جلوره  1مثاق

  ايسب الما  المتاح للنبات %28محتواها الرطوب. عند نقطة اللبوق المستديم و

 

 

 

 

 

 6 0: ف. التربة السابقة ايسب الما  المتيسر للنبات اذا كانس نسبة االستنفاذ  2مثاق 

 

 :المحتوي الرطوب. عند الري

ليه التربة بعد استهالك الما  المتيسر ويمكن يسابه بطرح إتصل  نه المحتوى الرطوب. الليأويعرف ب 

الما  المتيسر من المحتوى الرطوب. عند السعة الحقلية )يفترض ف. نظم الري الحديأ عدم الري بعد 

رض. وال يستفيد منه النبات( ويظترط أبر الما  الزائد عن ذل  ما  جل  نقطة السعة الحقلية ييأ يعت

   لطرح التعبير عن المحتوى الرطوب. والما  المتيسر بنفس الويداتيجرا  عملية ا

 :3مثاق

  ف. التربة السابقة ايسب المحتوى الرطوب. عند الري 

متر )عمق منطقة  5 1يتم التعبير عن المحتوى الرطوب. عند السعة الحقلية كارتفاع عمود من الما  لكل 

  الجلور(

  

  

  متر 5 1عمود من الما  لكل المحتوى الرطوب. عند الري كارتفاع 
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 :المحتوى الرطوب. عند الري

 

 :الفترة بين الريات

تعتمد الفترة بين الريات عل  كمية الما  المتيسر ومعدق البير نت  ويتم استيدام معادالت االتزام المائ. 

  ( لحسا  الفترة بين الريات كما هو موض  بالمثاق التال.1,2للتربة )المعادلتين 

 :4مثاق 

والمحتوى الرطوب. عند نقطة  %48ع ف. تربه محتواها الرطوب. عند السعة الحقلية وبات منزرن

انس قيم البير وك % 50نسبة االستنفاذ و ،سم 80وعمق منطقة الجلور للنبات  %18اللبوق المستديم 

 عل  فترة ف. الموسم كما يل.:أنت  المحصول. عند 

  مم/يوم 30: 1يوم 

  مم/يوم 33: 2يوم 

  مم/يوم 42 :3يوم 

  مم/ يوم 65: 4يوم 

  مم/يوم 43: 5يوم 

  مم/ يوم 40: 6يوم 

  مم/يوم 42: 7يوم 

 قل فترة بين الرياتأايسب 

فتكوم قيمة محتواها الرطوب. كارتفاع لعمق  ،وق كانس عند السعة الحقليةم التربة عند اليوم األأنفرض 

 :منطقة الجلور

 

 :الما  المتيسر يساوي
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 :توي الرطوب. عند الريالمح

 

 :2ونبدأ ف. ايجاد المحتوى الرطوب. عن اليوم 

 

 

 :3المحتوى الرطوب. عن اليوم 

 

 :4المحتوى الرطوب. عن اليوم 

 

 :5المحتوى الرطوب. عن اليوم 

 

للتربة سينيفض عن المحتوى  .اليامس واال كام المحتوي الرطوب يلحظ ام الري تم عند بداية اليوم

  ايام  4د الري وتكوم اقل فترة بين الريات الرطوب. عن

 :6المحتوى الرطوب. عن اليوم 

 

كثر قليال  أه. و ،واجب اضافتها ف. الرية الوايدةه. كمية مياه الري الو : ndعمق ماء الري المضاف 

كلل  االيتياجات تبار كفا ة التوصيل لنظام الري وعلين ف. االعآييأ يتم يسابها   ،من الما  المتيسر

 :تحسب من المعادلة التاليةو التربة وأود األمالح ف. الما  ل سيلية للتربة نتيجة و جا

 

 :ييأ

  كفا ة اضافة المياه 

  كفا ة التوزيع 

  االيتياجات ال سيلية 
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 :5مثاق 

وكفا ة اضافة  9 0وزيع مم وكفا ة الت 250ايسب عمق ما  الري الم اف لتربة الما  المتيسر بها 

  22 0وااليتياجات ال سيلية  8 0المياه 

 

يت  يحصل النبات  ه. كمية المياه المطلو  اضافتها يوميا  و:   DDIRكمية مياه الري اليومية المطلوبة

 عل  ايتياجاته و يتم يسابها من المعادلة التالية

 

 :6مثاق 

  يام ايسب كمية مياه الري اليومية المطلوبةأ 5ات قل فترة بين الريأإذا كانس ف. المثاق السابق 

 

ييأ تعتبر كمية  ،م يسا  كمية مياه الري اليومية المطلوبة لم يدعل فيه االيتياجات ال سيليةأوياليظ 

وعليه ال يستيدمها  ،جل عمليات ال سيلأم تبق. ف. التربة من أمياه الم افة لل سيل زائدة ويجب ال

 النبات 

 لنبات الوايد ك يتم وضع النقاطات للنباتات ف. أيد وضعين رئيسين:عدد النقاطات ل

ميارج مياه من نقط ابتالق منعزلة: ويتم ابتالق اجزا  من المساية الميصصة للنبات بحيأ ال تقل  -1

للنقاطات  ةهله الترتيب من المساية الميصصة للنبات الوايد  وتستيدم %33نسبة المساية المبتلة عن 

الفاكهة والنييل وينتج عنها جزر ابتالق  أشجاركبيرة ذات مسافات الزراعة الكبيرة مثل مع االشجار ال

  تفصلها مسايات جافة عن نقط االبتالق االعر

 

 

 

 

عط ابتالق متصل: ويتم ف. هله الحالة وضع النقاطات عل  مسافات يبنها وبين بع ها تقدر بحوال.  -2

ذل  عط ابتالق متصل ويكوم عرض اليط مساوي لقطر من قطر دائرة ابتالق المنقط وينتج عن  8 0

  دائرة االبتالق وتستيدم للزراعات الكثيفة والي راوات الت. تزرع عل  مسافات متقاربة
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 : Hالفترة المتاية للري 

 :مقدرا  بالساعة ويتم يسابها كتال. أعرىمرة ل  الري إوه. الزمن متوفر قبل االيتياج 

 

 :ييأ

  جمال. المنقطات بالظبكةإل  إات العاملة ف. نفس الوقس منسوبة لنسبة المئوية للمنقطا 

توي المعادلة م معادلة يسا  الفترة المتاية للري تحدد الحد األقص  للفترة المتاية ييأ تحأويلحظ 

صميم ويتم اعتيار الفترة الت. يتم الري فيها والت. ستستيدم ف. الت ،و يساويأعل  عالمة أص ر من 

بحيأ ال تزيد عن الناتج من المعادلة السابقة يعتمد اعتياراها عل  ظروف العمالة وعدد ساعات التظ يل 

 ف. يوم العمل 

 : nDعمق ما  الري الم اف التصميم. 

 :ويتم يسابه بعكس المعادلة السابقة بعد اعتيار الفترة بين الريات التصميمية كما يل.

 

 iA من نقطة ري الوايدة يسا  المساية الت. يتم ريها

وه. المساية المبتلة عن طريق نقطة ري وايدة )ويدة ري بجانب أيد النباتات وقد تحتوي عل  منقط 

  وايد او عدد من المنقطات(

 ويتم يسابها كما يل.:

 

 :ييأ

  المسافة بين اليطوط 

  المسافة بين نقاط الري 

  ساية المرويةنسبة الم 

  عدد المنقطات ف. نقطة الري الوايدة 
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 : Cسعة المنقط )تصرف المنقط( 

وه. التصرف او الحجم المار من عالق المنقط ف. ويدة الزمن ويقدر بالتر لكل ساعة او الجالوم لكل 

 :ساعة ويتم يسابه كما يل.

 

 :ييأ

  زمن الصيانة للنظام 

  LQ تنقيطتصرف عط ال

  عدد المنقطات عل  اليط Xتصرف عط التنقيط = تصرف المنقط 

 :7مثاق 

 :يتم تصميم نظام ري ولدي  المعلومات التالية

  مم 127عمق مار الري الم اف 

  مم/يوم 62 7كمية مياه الري اليومية المطلوبة 

  7عدد المنقطات ف. كل نقطة ري 

  مرات ف. كل رية 5يتم ري الحقل بالكامل عل  

  %30نسبة المساية المظللة 

  متر 6X6مسافات الزراعة 

  ايسب سعة المنقط المستيدم

  نحسب فترة الري المتاية

 

 (72ساعة )نيتار للتصميم  80يمكن اعتيار فترة الري التصميمية عل  اال تزيد القيمة عن 

 

  نحسب عمق ما  الري الم اف التصميم.
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  ساعة 5 1ايام زمن الصيانة  3. ساعة يوميا  إذا ف 5 0نفرض زمن الصيانة 

 

 

 يسا  قطر عطوط التنقيط )الفرعيات(:

من  %10عره عن آوق اليط وأيزيد الفرق ف. ال  ط بين  م الأللحصوق عل  انتظام جيد للري يجب 

م ال يزيد فاقد االيتكاك أالقياسية لتصميم نظم الري تقترح م المواصفات إضاغط تظ يل المنقط وللل  ف

  ن ضاغط تظ يل المنقط كفرق عن المنقط الوسيط ف. اليطم %5±عن 

  يسا  قيمة فاقد االيتكاك ف. عطوط التنقيط )معادلة هازم وليم(

 

 :ييأ

  فاقد االيتكاك )متر(

   150-140ثابس يعتمد عل  نوع الماسورة وقيمته للمواسير البالستيكية  

  م(قطر الماسورة )م 

  طوق اليط )متر( 

  تصرف اليط )لتر/ثانية(

  فتصب  المعادلة ما إذا وجد بها فتحاتأ ،هله المعادلة عاصة بماسورة ليس بها فتحات

 

  معامل يتم استيراجه من الجداوق بنا  عل  عدد الفتحات ف. الماسورة ييأ 

 :8مثاق 

متر ما ( قيمة  10جوي ) 1لتر/ساعة و ضاغط تظ يل المنقط  4منقط سعة الوايد منها  25عط ري به 

  متر 50و طوق اليط  85 0 
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  من ضاغط تظ يل المنقط %5±التوصيات 

  متر 1X 10 =1 0اقص  قيمة ممكنة لفاقد االيتكاك =

 

 

  مم10وبحل المعادلة السابقة نحصل عل  القطر اللي يحقق المعادلة 

 رئيسي:التحت الخط تصميم الخط الرئيسي و

ويعتمد تصميم اليط الرئيس. عل  اقتصاديات التصميم مع ماليظة االعتبىارات الهندسىية الياصىة بعىدم 

متر/ ثانيىة  وتتناسىب كميىة فواقىد الطاقىة فى. عطىوط المواسىير  5 1زيادة سرعة الما  ف. المواسير عن 

فواقىد سىرعة الميىاه وعليىه تقىل العكسيا  مع قطر اليط ييأ بزيادة قطىر اليىط لىنفس التصىرف تىنيفض 

و الفواقد الثانوية  ويىتم هنىا يسىا  اقتصىاديات التصىميم بنىا  على  العوامىل أسوا  كانس فواقد االيتكاك 

 التالية:

تىال. يىزداد سىعرها ويىزداد مىدفوع ها وبالؤزيىادة يجىم المواسىير التى. يىتم شىرابزيادة قطر اليط يىتم   1

  س الماق المطلو  لبداية المظروعأر

بزيادة القطر تقل الفواقد وعليه تقل متطلبات الطاقة ومن ثم يجم الم ية المطلوبىة وبالتىال. سىعرها   2

  مما يقلل من رأس الماق المدفوع ف. بداية المظروع

بزيادة قطر اليط يتم تقليل الفواقد وعليه تقىل متطلبىات الطاقىة ممىا يقلىل مىن كميىات الوقىود المطلوبىة   3

  لتظ يلللتظ يل ويقلل من تكلفة ا

قطار اليطوط الميتلفىة ثىم يسىا  التكلفىة الكليىة أالتكلفة لعدد من مناسب يتم يسا  وعند اعتيار اليط ال

سىنوية ويكىوم هىو اليىط االقتصىادي  ةقىل تكلفىأويىتم اعتيىار اليىط الىلي يعطى.  ،طىوطلكل يجم من الي

  األمثل

 استراتيجيات تصميم نظم الري:

من العوامل الت. تتعلق بالنبات والظروف  عةعتبار مجموعل ف. االؤم تأالري عملية معقدة يجب 

م مجموعة من العوامل االقتصادية أكما  ،ياهالمناعية والبيئة المحيطة وطبيعة ومدى توفر مصادر الم

والبظرية تدعل ف. االعتبار عند الري مثل توفر العمالة ودرجة تدريبها وسعر المنتج الزراع. 

طاقة والوقود ويوجد لنظم الري عامل يسم  بالعامل المحدد وهو العامل وإمكانيات التسويق وأسعار ال

األساس. من كل العوامل الداعلة ف. تصميم النظام واللي يوجد به ندرة او محدودية ييأ يصب  هلا 

نواع الميتلفة من التصاميم األتيارات المصمم عند المفاضلة بين العامل هو المحدد الرئيس. الع

 :مل الرئيسية المؤثرة عل  تصميم وتنفيل شبكات الري ه.االجهزة والعواو

  النبات  1

  التربة  2

  المناخ  3
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  مصادر المياه ونوعيتها  4

  عوامل اقتصادية وبظرية  5

عديد من االستراتيجيات الميتلفة لتصميم نظم الري يسب وجهة نظر المصمم والهدف من  دويوج

  وسوف نستعرض بعض من هله االستراتيجيات ،النظام

كبر ربحية ممكنه من المظروع أ  ساسا  علأو هله االستراتيجية تركز  القتصادي األمثل:التصميم ا .1

عل  عائد اقتصادي يت  لوكام هلا أالمكونات لك. تحقق ار الم يات ويتم تصميم اليطوط و اعتيو

يدعل ف. اجية تحقق اعل  عائد اقتصادي ( وقص. إنتأا  اينتاجية ) ليس بال رورة ام عل  يس

ة لنظم الري من مواسير وم يات ار عند استيدام هله االستراتيجية أسعار المكونات الميتلفاالعتب

سعر ويدة الناتج من مظروع والفائدة عل  راس الماق وفالتر       الل كما يدعل ف. االعتبار عمر الو

  المحصوق و أسعار األسمدة و المبيدات المطلوبة و أسعار النقل و الوقود

و أالعامل اللي يعان. من المحدودية وف. هله الطريقة يتم تعيين  يم العامل المحدد:التصميم لتعظ .2

جية بأقل قدر ممكن من هلا الندرة من المدعالت المطلوبة للري وتصميم النظام بحيأ يعط. أكبر إنتا

 .تيدم فالتصميم لتعظيم العائد من ويدة المياه وتس ،مثلة هله االستراتيجية ف. التصميمأومن  ،العامل

من المعروف ام إنتاجية المحصوق تزيد بزيادة أنه المناطق الت. تعان. من الجفاف ونقص المياه ييأ 

كمية المياه المتوفرة له فف. البداية تكوم معدالت الزيادة عالية لكل ويدة زيادة ف. كمية المياه ثم يبدأ 

ثم تنيفض اينتاجية بعد ذل  عند  ل  قمة اينتاجيةإل ويدة مياه ف. التناقص يت  نصل الزيادة لك قمعد

  عل  جز  من االيتياج المائ. للنبات فيما يعرف بالري الناقص ويتم التصميمزيادة كمية المياه 

 

 تشغيل وصيانة شبكات الري:

تمم صيانة شبكات الري عل  عدة مستويات منها ما هىو واجىب اثنىا  التصىميم لمنىع المظىاكل فى. النظىام 

  ا هو دوري عالق التظ يل ومنها ما هو طارئ نتيجة ظروف التظ يلبعد التظ يل ومنها م

و أها لمنع وقوع المظاكل فى. النظىام ل  وقائ. وهو عطوات يتم اتياذإكما يمكن تقسيم صيانة نظم الري 

عالج. وذل  استجابة لحاالت التظ يل الميتلفة: وعموما  فام يسن تصميم واعتيار مكونات النظام يؤثر 

تطلبات الصيانة وتكلفتها اليقا  وفيمىا يلى. بعىض العوامىل المطلىو  مراعاتهىا عنىد التصىميم بظدة عل  م

 لتقليل الصيانة المطلوبة:

م الفتحىات إسىبة لطبيعىة الميىاه المتىوفرة ييىأ يجب مراعات اعتيار نوع المنقطات والرشاشىات المنا -

مىالح نسىبة عاليىة مىن األ  تحتىوي على ميىاهال يقة لمثل هله األجهزة تعان. من االنسداد إذا تىم اسىتيدام 

اض يمىىىو االهتمىىىام بإضىىىافة األأنظيىىى  ة التويمكىىىن لهىىىله النوعيىىىات مىىىن الميىىىاه اسىىىتيدام منقطىىىات ذاتيىىى

يمىاض السىائلة الياليىة مىن فة دوريىة وتحقىن األ  مياه الىري بصىلإمالح والكيماويات الياصة بإزالة األ

 تيتل  طبقا  لنوع الحمض وأشهرها: الظوائب الصلبة وتتوفر االيماض بتركيزات ميتلفة

  %33يامض الهيدروكلوري  تركيز  -

  %85يامض الفسفوري  تركيز  -

  %60يامض النيتري   -

  %65يامض الكبريتي   -

وفى. يالىة الحصىوق ،  %6 0ل  ميىاه الىري بتركيىز إماض ذات التركيزات السابق ذكرها يوت اف األ

  الحامضلتناسب تركيز  %6 0عل  تركيزات ميتلفة يتم تعديل اق
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 لى خطوط الري:إخطوات إضافة الحامض 

  يجب غسل كل مكونات نظام الري كما سيأت. ذكره اليقا    1

لىى  ميىىاه الىىري طبقىىا  لمعىىدق الحقىىن مىىن م ىىية الحقىىن إضىىافتها إيىىتم يسىىا  كميىىة الحىىامض الواجىىب   2

  وتصرف اليط

م يعمل يتى  يىتم توزيىع بعد اضافة كامل كمية الحامض المطلوبة يتم غلق م ية الحقن ويترك النظا  3

  الحامض ف. كامل النظام

لتتيلص من أثر الحىامض  بعد التأكد من توزيع الحامض ف. النظام يتم إعادة غسل النظام مرة اعري  4

  ف. النظام

صىىابات إم ينىىتج عىىن ذلىى  أللحىىامض ييىىأ يمكىىن  ولىىيس المىىا إضىىافة الحىىامض للمىىا  : يجىىب ملحوظىىة

يسىىبب م إالحقىىن جيىىدا  ييىىأ ام الحىىامض يمكىىن ت المسىىتيدمة فىى. المعىىدا ويجىىب غسىىل ويىروق عطيىىرة

  المعدنية للمواد وتآكال   ا  ضرر

عىىن الفالتىىر الظىىبكية  (Media)اعتيىىار الفالتىىر المناسىىبة لنىىوع الميىىاه ييىىأ تيتلىى  الفالتىىر الرمليىىة  -

(screen)  .تالف مىع اعى ويجىم الفلتىر وييتل  نوعيجم الظوائب الت. يمكنها التيلص منها نوعية و ف

 الرشاشىىات او المنقطىىات المسىىتيدمة وكىىلل  نىىوعالمىىار بىىاليط  وكميىىة التصىىرفنىىوع الميىىاه المسىىتيدمة 

مىن الميىىاه فىىوق سىىط   عصوصىىا  لعمىىق السىىحب وعمىل ارتفىىاع ايتيىىاط. ةاعتيىار نىىوع الم ىىية المناسىب

 ط لى  تالشى. صىاف. ضىإفاض مستوى الما  فى. ميىروط السىحب بار يت  ال يؤدي انيالم ية ف. اآل

السحب الموجب للم ية مما يسم  بتكوم فقاعات من بيار الما  ف. عط السحب وانفجارها ف. عطوط 

  ل  تآكل جسم الم يةإيعرف بظاهرة التكه  والت. تؤدي  ال  ط فيما

 

 

 تكوم فقاعات من بيار الما  ف. عطوط الري )التكه ( (18شكل )
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 كزية( أثر التكهف على جسم مضخة طاردة مر19شكل )

نها األقل كلفة مادام السحب المطلو  من إ( ييأ 20لطاردة المركزية شكل )ا و تستيدم الم يات -

ذا زاد عن ذل  يتم استيدام الم يات إصاف. ض ط السحب الموجب للم ية ف الم ية ف. يدود

 ( و الت. تتكوم من مجموعة من الم يات الطاردة المركزية موصلة عل  التوال.20ال اطسة شكل )

ف. داعل البئر  ،ل  عط سحب الم ية الت. تليها و يتم و ضع هله الم يةإم كل م ية تطرد أبحيأ 

يتصل بعمود إدارة ينزق يت  عل  وأما بمحرك من إيمكن تظ يلها و مناسب تحس سط  الما عل  عمق 

و بمحرك كهرب. موجود مع مجموعة الم ية داعل البئر و يتصل بمصادر التيار ف. أ ،الم ية

  ألعل  بسل ا

  
 لى اليمين( والمضخات الطاردة المركزيةإ( المضخات الغاطسة )20شكل )

 

يجب مراعاة استيدام الصمامات المناسبة ف. األماكن الميتلفة من اليطوط وعدم استيدام صمامات  -

يمكن غلقها بسرعة ف. اليطوط ذات ال  وط المرتفعة عصوصا  عند عدم توفر العمالة المدربة ييأ 

ل  انفجار اليط إدفق لظاهرة الطرق والت. قد تؤدي ؤدي ال لق الفجائ. لصمام امام التصرف المتي

  بكامله
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 ( شرح مبسط لظاهر الطرق21شكل )

 

 ( عروج المياه من عط مواسير نتيجة ظاهرة الطرق22شكل )

 

 ( ال رر الناتج من الطرق عل  عط رئيس.23شكل ) 
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و كسور ف. اليطوط أرية للتأكد من عدم وجود تسريبات دو يجب فحص اليطوط والمحابس بصفة -

م غيا  النباتات ف. أو تسريب ما أعن عالمات انسداد  ا  والرشاشات بحثكما يجب فحص عطوط التنقيط 

و أما تدق عل  يدوث انسداد ف. بعض  ع من الحقل او عالمات العطش عل  النباتات غالبا  وجز  منزر

  كل اليط

و فت  أطريق ف  الرشاشات ف. عطوط الرش  ط بص  دورية وذل  عنيجب مراعات غسيل الي -

نهايات اليطوط ف. عطوط التنقيط ثم دفع الما  بكميات أكبر من التصرف المعتاد لليط وذل  يت  يتم 

ل  عارج اليط مع مراعات ال  وط يت  ال تؤثر عل  سالمة إيمل الظوائب والعوالق ف. اليطوط 

ال تزيد سرعة المياه المستيدمة أ سيل ليطوط ري بالتنقيط ويستحسن لض وط ا 1اليط ويوض  جدوق 

متر / ثانية ف. عطوط  5 0متر/ ثانية ف. اليط الرئيس. وتحس الرئيس. و  5 1لعملية ال سيل عن 

التنقيط و يتم يسا  الزمن الالزم لعملية ال سيل ف. كل من اليط الرئيس. و تحس الرئيس. بقسمة طوق 

ما بالنسبة أ ،نتج زمن ال سيل مقدرا  بالدقائق  كمية التصرف متر مكعب/ دقيقة فياليط بالمتر عل

س عطوط تنقيط من دقيقة ف. يالة فت  عم 30ليطوط التنقيط فيمكن فت  اليطوط مدة ال تزيد عن 

 األقل م يتم ال سيل مرة شهريا  عل  أيف ل و انهايته

 

 
 

 خطوط الري بالتنقيط( يوضح الضغوط المسموح بها عند غسيل 1جدول)
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ييأ تنص التوصيات عل  عدم السماح لهلا الفرق  ،بل وبعد الفلترقيجب مراعاة فرق ال  ط  -

ويجب عندها تنظي  الفلتر ييأ  ،ر وانيفاض كفا تهلتم ذل  مؤشر عل  انسداد الفأل ،جوي 7 0بتعدي 

  يتم دفع الما  ف. االتجاه العكس. لطرد الظوائب من الفلتر

 

 ثناء الفلترة والغسيل في فلتر رمليأجاهات السريان ( ات24شكل )

 

 

 

 

 


