
الري بالتنقیط

إعداد :

المھندس واصف األسعد الدكتور المھندس جورج صومي

مقدمة: 

یعتبر القطر العربي السوري من البلدان ذات الموارد المائیة المحدودة قیاساً بالمساحة الصالحة 
للزراعة المرویة، لذلك فإن إدخال تقنیات متقدمة في الري (التنقیط، الرذاذ) ستؤدي إلى توفیر 
كمیات كبیرة تساعد في التوسع األفقي بالمساحة المرویة انطالقاً من ذلك فإن مدیریة األراضي 

إضافة إلى التجارب الحقلیة في ھذا المجال فإنھا تعمل على إعداد بعض النشرات تصلح 
كمرجعاً للمھندسین والفنیین العاملین في قطاع الري واالستصالح وھذه النشرة معدة من قبل 

یریة األراضي وكلیة الھندسة بشكل مبسط راجین أن تكون مفیدة للجمیع.فنیي مد

الري بالتنقیط طریقة للسقایة یتم فیھا توزیع میاه الري میزات وعناصر تقنیة الري بالتنقیط: -1
بواسطة شبكة كثیفة من األنابیب مباشرة إلى منطقة الجذور على شكل غزارات قلیلة تخرج من 

مثبتة على طوح الدرجات الدنیا من األنابیب ( أنابیب السقایة) بھدف ثقوب صغیرة ، نقاط 
الحفاظ على المستوى األمثل لرطوبة التربة.

طریقة الري بالتنقیط تمكننا من تقدیم میاه الري إلى النبات بشكل مستمر إضافة للعناصر 
فعات (سقایة الغذائیة على خالف مایجري في طرق الري األخرى حیث تقدم المیاه على شكل د

متقطعة). إن اتباع ھذا األسلوب في توزیع میاه الري طول الموسم تبعاً لالحتیاج المائي للنبات 
وتغییراتھ حسب مراحل النمو یسمح في إیجاد النظام المائي وتوزیع الرطوبة األمثل في حدود 

العمق الفعال للتربة مما یؤدي إلى زیادة إنتاجیة المحاصیل الزراعیة.

المیزات األساسیة للري بالتنقیط: -1-1

الوفر الكبیر في میاه الري الناتج عن الترطیب الموضعي (المحلي) لمنطقة انتشار الجذور -
المحدد بمسقط القسم الخضري.

إمكانیة مكننة األعمال الزراعیة بدون عائق نتیجة لعدم ري المسافة الفاصلة بین الخطوط.-

ویة وإمكانیة ري السفوح ذات المیول الشدیدة.عدم الحاجة إلى أعمال التس-

عدم تعرض النبات لصدمات میكانیكیة كما ھو الحال في الري بالتمطیر (الرذاذ).-

إمكانیة تقدیم األسمدة والمبیدات في آن واحد مع میاه الري.-

سھولة االستثمار والصیانة.-

بالرذاذ.قلة التكالیف االستثماریة على الطاقة مقارنة بالري -

انعدام الحاجة لشبكات الصرف الجوف النعدام الفواقد بالتسرب.-



إمكانیة عملھا بشكل آلي باستعمال أجھزة القیاس المباشرة لرطوبة التربة.-

السلبیات األساسیة للري بالتنقیط:-1-2

األمالح.إمكانیة انسداد ثقوب النقاطات بمحتویات میاه الري من المواد العالقة والرواسب و-

عدم االنتظام في توزیع میاه الري من النقاطات نتیجة الختالف توزع الضغط على طول -
أنبوب السقایة.

إمكانیة تلف أنابیب السقایة البالستیكیة بفعل القوارض.-

النفقات اإلنشائیة تكون مرتفعة نسبیاً لما تتطلبھ شبكة الري بالتنقیط. (شبكة كثیفة من األنابیب -
یة، نقاطات، المنشآت الالزمة لتنقیة المیاه، أجھزة خلط األسمدة والمبیدات).الرع

تشمي عناصر الري بالتنقیط مایلي: بؤر الترطیب ، بقعة عناصر تقنیة الري بالتنقیط: -2
الترطیب من سطح التربة، حدود ومحیط الترطیب، غزارة النقاطات، عدد ومخطط نقاط توزیع 

یب، انتظام توزع میاه الري في النقاطات ، مخطط توضع النقاطات میاه الري في بؤر الترط
على المساحة المرویة، مساحة الترطیب.

السطح الجاف للتربة.-1

النقاطات-2

المنطقة العالیة الرطوبة-3

المنطقة الرطبة-4

المنطقة االنتقالیة-5

.Bحدود محیط الترطیب -6

.Hعرض الترطیب-7

عمق الترطیب-8

) حدود محیط انتشار الرطوبة وتوزعھا في األتربة ذات القوام الثقیل 1یبین الشكل رقم (
والخفیف حیث یالحظ أن الرطوبة تتوزع بشكل رأسي في األتربة الخفیفة بینما تتوزع بشكل 

أفقي في األتربة الثقیلة نتیجة لتأثیر الخاصة الشعریة لذا یجب أخذ ھذه الظاھرة بعین االعتبار 
تصمیم شبكة الري بالتنقیط وبشكل خاص توزیع النقاطات وتحدید بعدھا عن الساق.عند 

) المساحة النسبیة للترطیب لمختلف األتربة حسب معطیات 1تبین معطیات الجدول رقم (
D.G.Keler, D.Karmel. وذلك تبعاً للغرازات وتوضع النقاطات



یتحدد نظام السقایة في طریقة الري بالتنقیط انطالقاً من المبدأ األساسي الذي تعتمد علیھ ھذه 
الطریقة والمتضمن ضرورة المحافظة على رطوبة التربة قریبة من قیمتھا األمثلیة. لذا من 

األنسب إجراء السقایات بمقننات تساوي كمیات المیاه المصروفة من الحقل في الیوم السابق، 
مكن تحدید معدل السقایة من العالقة التالیة: ی

M= E0K1K2n)1(

M–ھـ3معدل السقایة بـمم أو م/

E–ھـ2النتح التبخري الیومي مم أو م/

K1–العامل البیولوجي أو معامل النبات

K2–.نسبة المساحة المرویة إلى كامل مساحة الحقل

n-الفترة بین السقایات

) مخطط شبكة الري بالتنقیط 2یبین الشكل رقم (الري بالتنقیط: مخطط وتصمیم شبكة-3
) االحتماالت التصمیمیة لھذه الشبكة.2والجدول رقم (

)1الجدول رقم (

لألتربة الثقیلة

1.50.910010092725540373128242218

2.01.0100100100806048484034262420

4.01.31001001001008064645346363227

8.01.710010010010010080676757444034

12.02.0100100100100100100806860534840

) االحتماالت اإلنشائیة لتنفیذ شبكات الري بالتنقیط2جدول (

المواصفات وشروط االستعمالنموذج الشبكة

في الحقلوفق استمرار بقاء التجھیزات 

تستعمل لسقایة األشجار وتتطلب نفقات إنشائیة كبیرة نسبیاً.ثابتة-1



تستعمل لسقایة المحاصیل السنویة،تتطلب نفقات سنویة على ثابتة خالل موسم السقایة-2
التركیب والفك

لالستعمال خالل موسم واحد-3

وفق توضع أنابیب السقایة بالنسبة لسطح األرض الطبیعیة

أنابیب السقایة ممددة فوق -1
سطح األرض

یفضل استعمالھا عندما یتم القضاء على األعشاب الضارة 
بواسطة المبیدات تنخفض الكلفة اإلنشائیة. تصبح ھذه 

األنابیب عقبة أمام المكننة الزراعیة .

أنابیب السقایة محمولة على -2
أسالك ممتدة فوق األرض 

بواسطة حوامل

عملیات الزراعیة بین صفوف األشجار، إمكانیة مكننة ال
تستعمل لسقایة النباتات الدائمة.

أنابیب السقایة ممتدة تحت -3
سطح األرض

تزداد مدة خدمة األنابیب: یجري بناء مثل ھذه الشبكة قبل 
زراعة األشجار، تزداد الكلفة اإلنشائیة، تتعقد مراقبة عمل 

أنابیب السقایة والنقاطات.

تةوفق درجة األتم

شبكات أوتوماتیكیة-1
كافة العملیات التكنولوجیة على الشبكة (تحدید بدایة السقایة، 
فترة السقایة، تنظیم توزیع المیاه، مرافبة كفاءة التجھیزات، 

الخ... تنفذ أوتوماتیكیاً.

العملیات التكنولوجیة على الشبكة مؤتمتة جزئیاً.شبكات أوتوماتیكیة جزئیاً -2

كافة العملیات التكنولوجیة إلدارة الشبكة تنفذ یدویاَ.بإدارة یدویةشبكات -3

تكنولوجیات توزیع المیاه في شبكات الري بالتنقیط

المواصفات وشروط االستعمالالخواص الممیزة بأنواعھا

حسب مستوى تناسب شدة تقدیم المیاه واالستھالك

مطابقة مطلقة-1

تساوي تماماً الحجم المستھلك كمیة المیاه المقدمة من الشبكة 
من المحاصیل الزراعیة وذلك خالل كامل الموسم وعن 

مستوى الیوم الواحد. یتطلب إدارة وتنظیم تقدیم المیاه في 
مرة أكبر 2-1.5الساعات الحارة من النھار وقد تصل إلى 

من قیمتھا الوسطیة مما یتطلب زیادة تصریف شبكة 
األنابیب



رة الیومیةمطابقة خالل الدو-2

مطابقة بین شدة التقدیم واالستھالك خالل الموسم. یجري 
تقدیم میاه الري خالل الیوم الواحد بتصریف ثابت یعادل 
التصریف الوسطي الالزم، تصریف الشبكة یساوي الحد 

األدنى الممكن.

مطابقة جزئیة-3

تنفذ المطابقة بین حجوم المیاه المقدمة والمصروفة خالل 
إال أن السقایات دوریة خالل األیام، بحیث موسم الري

خالل السقایة الواحدة یقدم كامل مقنن الیوم الواحد تتطلب 
وجود تجھیزات فنیة معقدة لتنظیم الدورة المائیة على 

الشبكة ، شدة تقدیم المیاه العالیة تتطلب زیادة تصریف شبكة 
األنابیب

التربةحسب المواصفات الفراغیة لتماس الماء مع 

موقع الترطیب یتشكل:-1

على سطح األرض الطبیعیة.-

تحت سطح األرض الطبیعیة -

تستعمل على الشبكات المخصصة لسقایة النباتات الدائمة 
غرسة في الكھتار600بكثافة تصل إلى 

بؤر الترطیب المتداخلة باتجاه -2
واحد تتشكل:

على سطح األرض الطبیعیة.-

الطبیعیةتحت سطح األرض -

)1كما ھو الحال في (

بؤر الترطیب المتداخلة في -3
اتجاھین متعامدین:

على سطح األرض الطبیعیة.-

تحت سطح األرض الطبیعیة.-

تستعمل على الشبكات المخصصة لسقایة النباتات غیر 
غرسة في الھكتار2500الموسمیة بكثافة تصل إلى 

حسب التماس الزمني بین الماء والتربة

سقایة مستمرة خالل دورة -1
موسمیة.

تتأمن السقایة بحد أدنى لإلمكانیات التصریفیة للشبكة 
األنبوبیة تستعمل في المناطق الجافة، تتطلب تقنیة عالیة 

جداً للمیاه.

سقایة مستمرة خالل دورة -2
یومیة

تستعمل في المناطق الجافة وشبھ الجافة. تتطلب تنقیة عالیة 
استعمال تجھیزات بسیطة ألتمتة السقایةللمیاه، یمكن 



سقایات متقطھة-3

تستعمل في المناطق الجافة وشبھ الجافة، تتطلب المتطلبات 
من تنقیة المیاه، وذلك على حساب التیارات المركزة ، 

تتطلب توفر أجھزة تنقیة إلدارة تقدیم المیاه وتنظیم الدورة 
المائیة في الشبكة.

مواصفاتھا وشروط استعمالھا–النقاطات ) أنواع 4جدول (

المواصفات وشروط استعمالھاأنواع النقاطات

وفق نظام الجریان في النقاطة

خروج الماء على شكل نقاط (رین -1
بیرد، أوكرانیا) وغیرھا

تتطلب تنقیة عالیة لمیاه الري، یجري الترطیب كلیاً 
عن طریق الخاصیة الشعریة، ھناك إمكانیة إلجراء

السقایة بشكل مستمر وحسب االستھالك المائي بذلك 
التوجد دورة مائیة على الشبكة.

خروج المیاه على شكل تیار مائي -2
صغیرة (تافریا، نیتافیم) ویرھا

یمكن خفض المتطلبات نحو التنقیة بعض الشيء قد 
یالحظ جریان سطحي خارج حدود الترطیب، 

ورة المائیة ضرورة توفر تجھیزات تنقیة إلدارة الد
على الشبكة.

خروج الماء على شكل دفعات منقطعة -3
كالومنا وغیرھا

یمكن االقتصار على تنقیة بسیطة لمیاه الري، یمكن 
تقدیم المیاه باستمرار وفق مخطط االستھالك المائي، 

تنعدم الحاجة إلى الدورة المائیة على الشبكة.

وفق الحل التقني إلخماد الطاقة

الطاقة محلیاً عند فوھة الخروج إخماد -1
(نیتافیم، تصمیم منیفودا بولیمیر وغیرھا)

إنقاص األبعاد الھندسیة لفوھة الخروج یتطلب تنقیة 
عالیة للمیاه، التؤمن النقاطة جریان على شكل نقاط 

لكل األنظمة، یتأمن العمل المستقر للنقاطة عند 
ل/ساعة.10غزارتھا تتجاوز 

اسطة مقاومة إخماد الطاقة بو-2
ھیدرولیكیة على طول المسار المائي داخل 

النقاطة

متطلباتھا أقل نحو تنقیة المیاه من النقاطات السابقة، 
یالحظ العمل المستقر للنقاطة للغرازات أكبر من 

ل/سا7

إخماد الطاقة بواسطة حجرة دورانیة -3
(رینكو اریكیشن وغیرھا)

)1كما ھو الحال في (

الطاقة وفق نظام مركب (دریب إخماد -4
بلیكس وغیرھا)

التحتاج إلى تنقیة عالیة للمیاه، یالحظ العمل المستمر 
ل/سا3للنقاطة عندما تزداد الغزارة على 



إخماد الطاقة عن طریق تخزین الحجوم -5
المائیة وتقدیمھا بشكل دوري إلى موقع 

بالتصمیم وفق براءة 1-الترطیب (كالومنا
الوالیات المتحدة3762170االختراع رقم 

التحتاج إلى تنقیة عالیة للمیاه ، یمكن الحصول على 
نظام عمل مستقر للنقاطة في أي مجال للغزارات 

یجب أن التتجاوز ضخامة الجزیئات الصلبة 
مم1والمحمولة على 

حسب إمكانیة الغزارة

غیر منظمة الغزارة (دیامند، تریكلون، -1
ایرفرانس) وغیرھا

إلى ثبات الضاغط في الشبكة، الینصح تحتاج
باستعمال ھذه النقاطات عندما تتجاوز فروق االرتفاع 

% من الضاغط10الجغرافیة عىل 

تنظیم الغزارة لكل نقاطة یدویاً (تصمیم -2
منیفودا، وبلیمیر وغیرھا)

یمكن عن طریق التنظیم الیدوي المكلف تأمین التوزیع 
على المساحات المنتظم لغزارة النقاطات وذلك

الصغیرة والطبوغرافیة الھادئة.

، 1- منظمة للغزارة ذاتیاً (مولدافیا -3
، رین بیرد وغیرھا)1-أوكرانیا

یؤمن انتظام الغزارة بحدود مسموحة في حال تغیر 
الضاغط في الشبكة

منظمة أوتوماتیكیاً من رأس الشبكة -4
النقاطة وفق براءة االختراع 1-(كالومنا

الوالیات المتحدة.3762170رقم 

تؤمن السقایة بواسطة نقاطات في المجال المطلوب 
لتغیر الغزارات.

وفق إمكانیة تنظیف المجرى المائي داخل النقاطة

الیمكن تنظیفھا (دیامند، تریكلون -1
وغیرھا)

یجب تبدیلھا في حال انسداد فوھات الخروج

بتنظیف دوري یدویاً (ایر فرانس، -2
وغیرھا)1- مولدافیا

یجب تنظیفھا مسبقاً بكلفة عمل عالیة نسبیاً.

رین بیرد 1- تنظیف ذاتي (أوكرانیا-3
النقاطة تصمیم سایوزفود بریكت)

تصمیم النقاطة معقد إال أنھا التحتاج إلى كلفة عمل 
عالیة للتنظیف.

حسب نموذج وصل النقاطة مع أنبوب السقایة

ریب بلیكس الوصل على التسلسل (د-1
رینكو ایریكیش، تصمیم مین فود وبلیمیر

تحتاج إلى كلفة عمل عالیة نسبیاً لتركیب النقاطات 
على أنابیب السقایة وفكھا.

-الوصل على التفرع (رین بیرد، كالومنا-2
1-، مولدافیا1-، اوكرانیا1

تنبسط عملیات فك وتركیب النقاطات بالمقارنة مع 
األمان في وصل النقاطات الوصل على التسلسل یزداد

مع أنبوب السقایة.



فیما یلي سنستعرض تصمیم ونظام عمل ومواصفات بعض النقاطات:

: 1-مولدافیا

) على العمل المستمر وتوصل مع أنبوب السقایة بواسطة رأس 4صممت ھذه النقاطة (شكل 
مخروطي في القسم العلوي من جسم النقاطة.

إلى النقاطة عن طریق ثقب في الرأس المخروطي حیث بعد تصل المیاه من أنبوب السقایة 
اجتیازھا الصمام تنساب إلى الخارج لتتوزع في منطقة انتشار شبكة الجذور. تركب النقاطة 

بأسفل أنبوب السقایة بشكل شاقولي بإدخال رأس النقاطة في فتحة دائریة مثقوبة باستعمال جھاز 
لتثبیت النقاطة جیداً على أنبوب السقایة یدخل في خاص في الجدار السفلي من أنبوب السقایة

تصمیمھا كال بین یحیطان بأنبوب السقایة ویشدان النقاطة إلیھما.

یجري تنظیف النقاطة أثناء انسدادھا بواسطة الغسیل وذلك بالضغط على صمام فوھة الخروج 
بقضیب خاص من الجھة الخارجیة للفوھة.

ما في ذلك فترة عملھا خالل الیوم انطالقاً من ظروف یجري اختیار نظام عمل النقاطة ب
االستثمار ویمكن أتمتتھا باستعمال مؤشرات خاصة للرطوبة أو یدویاً من لوحة إدارة الشبكة 

حیث تستعمل ھذه النقاطات یجب اتباع الدورات المائیة.

:1-المواصفات الفنیة للنقاطة مولدافیا 

دوي ، تنظیم ذاتي للغزارة مستمر.جریان مستمر، تنظیف ینظام العمل: -

4-3التصریف خالل ساعة عمل كاملة/ لیتر:-

200-100الضاغط في الشبكة كیلو/باسكال :-

6حتى :2المساحة المرویة م-

مطاط وكاوتشوكالمادة المصنوع منھا الجوان:-

مواد بالستیكیة مقاومة للحرارةالمادة المصنوعة منھا بقیة األجزاء:-

17وزن النقاطة، غرام :-

وفق سطح األرض.طریقة التركیب :-

):1-النقاط (كالومنا 

تستعمل ھذه النقاطة في شبكات الري بالتنقیط الدفقیة 1-) یبین النقاطة الدفقیة كالومنا5الشكل (
) دقائق بینما یجري قذفھا 5-1حیث یجري تخزین المیاه داخل النقاطة خالل فترة طویلة نسبیاً (

ثانیة.30-5بشكل سریع 



مثل ھذا النظام في عمل النقاطة یسمح باستعمال میاه ري غیر نقیة نسبیاً (یسمح بوجود جزئیات 
مولد إشارات -مم. یتأمن النظام الدوري في عمل النقاطة بواسطة جھاز خاص1صلبة لغایة 

األوامر.

المطاط تركب النقاطة على كافة أجزاء النقاطة مصنوعة من البالستیك ماعدا الصمام فھو من
أنبوب السقایة بواسطة الرأس السفلي لجسم النقاطة بحیث تتوضع األسطوانة المائیة الھوائیة 

بشكل شاقولي وإلى األعلى من أنبوب السقایة.

المیاه في أنبوب السقایة تحت تأثیر الضغط تدخل إلى النقاطة ، مثنیة طرق الصمام ومغلقة بذلك 
المركزیة وتصعد إلى األعلى بواسطة القناة الجانبیة الشاقولیة لتمأل فوھة قناة الخروج

األسطوانة المائیة الھوائیة وتضغط الھواء المتواجد بھا. 

عندما تمتلئ كافة النقاطات في شبكة السقایة یتوقف الجریان في شبكة األنابیب وتصبح 
رة إشارات األوامر ینخفض ضیاعات الطاقة مساویة إلى الصفر في ھذه اللحظة وبواسطة مدخ

الضغط في الشبكة األنبوبیة.

- 2أسطوانة مائیة ھوائیة، -1وھي تتألف من : 1- ) النقاطة الدفقیة كالومنا 5الشكل رقم (
صمام.-4جوان مخروطي، -3الجسم، 

المیاه الموجودة في األسطوانة تحت تأثیر الضغط الزائد تضغط على طرف السدادة لتغلق فوھة 
ل وتنفتح فوھة قناة الخروج وبذلك یتمدد الھواء المضغوط في األسطوانة لیزیح المیاه الدخو

ویدفعھا إلى الخارج.

یمكن تحدید أنابیب السقایة والنقاطات المركبة علیھا على ارتفاع معین من سطح األرض أو 
على سطح األرض على حوامل خاصة مصنوعة من األسالك. تستسطیع النقاطة أن تعمل 

ل الیوم خالل موسم الري ماعدا بعد التوقف الالزم إلجراء الصیانة الدوریة والمراقبة على طوا
شبكات السقایة.

یجري تحدید االستمرار الفعلي ودوریة عمل الشبكة انطالقاً من الشروط الزراعیة للمحاصیل 
المرویة وتنفذ عن طریق وسائط األتمتة. 

1- المواصفات الفنیة للنقاط كالومنا 

تخزینیة مضغوطة.النموذج : -

سقایة على شكل دفعات متقطعة.–دوري نظام العمل :-

وینظم رأس الشبكة حسب مقنن االستھالك 5-0.5صیانة الحجم المقدم خالل ساعة عمل :-
المائي.

300-150الضاغط العملي في الشبكة كیلو/باسكال:-

1.0لري /مم :الضخامة المسموحة لألجزاء الصلبة في میاه ا-



0.08- 0.05حجم الدفعة الواحدة / لتیر:-

10لغایة :2المساحة المرویة /م-

المطاطالمادة المصنوعة منھا السدادة:-

مواد بالستیكیة عالیة المتانة.المادة المصنوعة منھا بقیة أجزاء النقاطة:-

34وزن النقاطة /غرام :-

):1-النقاطة (أوكرانیا 

) كافة أجزاء ھذه النقاطة مصنوعة من البالستیك ماعدا 1-) یبین النقاطة (اوكرانیا 6الشكل (
جلود الكتامة والصمام، الصمام مصنوع من مطاط عالي اللدونة أما جلد الكتامة من المطاط 

العادي. یتم تركیب النقاطة على أنبوب السقایة بواسطة رأس نھائي في القسم العلوي من جسم 
أنبوب السقایة تدخل المیاه إلى داخل جسم النقاطة بواسطة ثقب في الرأس النھائي النقاطة من 

تمر عبر الشبكة والسداد وبعدھا إلى الخارج ، عبر فتحة أو فتحتین لترطب منطقة الجذور.

تركب النقاطة في الوضعیة الشاقولیة أسفل أنبوب السقایة ویدكك الرأس النھائي في فتحة دائرة 
ة جھاز خاص في الجدار السفلي ألنبوب السقایة. یتم توجیھ النقاطة بحیث تكون مثقوبة بواسط

أعصاب التقویة متعامدة مع أنبوب السقایة.

جلدة -2جسم النقاطة، -1) وتتألف : 1-) النقاطة ذات العمل المستمر (أوكرانیا 6شكل رقم (
-9غرفة، - 8غطاء، -7موزع، - 6شبكة خارجیة، -5صمام، -4شبكة داخلیة، -3الكتامة، 

سدادة.

تستطیع النقاطة أثناء عملھا على المیاه العكرة أن تنعزل ذاتیاً بتمریر مواد الصلبة العالقة في 
میاه الري. بعد تمریر ھذه الجزئیات الصلبة یعود ویأخذ الصمام أبعاده األولیة.

):1- المواصفات الفنیة للنقاط ( أوكرانیا 

، تنظیف ذاتي.جریان مستمرالنموذج: -

مستمرنظام العمل:-

5-3.4حجم المیاه المقدمة خالل ساعة محل صافیة /ل :-

240-100الضاغط العملي في الشبكة كیلو/باسكال :-

6لغایة :2المساحة المرویة /م-

فوق سطح األرضطریقة التركیب على شبكة السقایة:-

مطاطمادة جلدة الكتامة :-



0.5الصمام/مم :سماكة -

28وزن النقاطة / غرام :-

مطاط عالي اللدونةمادة الصمام:-

بالستیك مقاوم للحرارة.المادة المصنوعة منھا بقیة أجزاء النقاطة:-

) توزع أنابیب 7یبین الشكل رقم (الحساب الھیدرولیكي ألنابیب شبكة الري بالتنقیط:-4
دد توضع الشبكة في المسقط وتوزیع أنابیب السقایة تبعاً السقایة شبكة الري بالتنقیط حیث یتح

للشكل الھندسي لألرض ومقاسم السقایة وأبعادھا والطبوغرافیة السائدة ومقدار المیول ونوعیة 
الزراعات المراد ریھا.

عند تصمیم شبكات الري بالتنقیط تصمم أنابیب (التوزیع والمقاسم والسقایة). من المواسیر 
ویمكن أن تكون مطمورة أو سطحیة، أما أنبوب النقل الرئیسي یفضل أن P.V.Cالبالستیكیة 

أو االسبست.P.V.Cیكون مطموراً ومصنوعاً من الـ

(المسافة بین الخطوط) وتتراوح بین –تحدد المسافة بین أنابیب السقایة تبعاً للزراعات القائمة 
م لألشجار المثمرة.9- 3للمحاصیل الموسمیة و 0.7-0.9

oMTاألنبوب الرئیسي =

oPTأنبوب التوزیع =

oYTأنبوب المقسم =

onTأنبوب السقایة =

oPKالمصرف المجمع =

oHCمحطة الضخ =

بجمع تصاریف أنابیب السقایة التي تأخذ Qp.y.tیتم حساب تصریف في بدایة أنبوب المقسم 
االعتبار عامل المردود:میاھھا من ھذا األنبوب والعاملة بآن واحد مع األخذ بعین

حیث : 

Qp.y.tالتصریف الحسابي في بدایة أنبوب المقسم ، ل/ث =

Qntتصریف أنبوب سقایة واحد ل/ث =

0.98= عامل مردود أنبوب المقسم ویساوي 



تصریف أنبوب السقایة حیث یتم تركیب النقاطات یحسب من العالقة :

)3 (Qnt = g.w.

حیث :

Qp.y.t(ھایدرمودول) قیمة المعامل المائي ل/ث/ھـ =

Wntالمساحة المرویة من أنبوب السقایة ھكتار =

في شبكات الري بالتنقیط ذات العمل المستمر یحدد الضاغط الحسابي في بدایة أنبوب السقایة 
من العالقة التالي : 

) حیث :4(

Hnt = hu +hg+ hu+ hn

Hntلغزارة الحسابیة ، م.= الضاغط الحسابي الذي یؤمن ا

hg.االرتفاع الجغرافي، م =

hu.ضیاعات الضافط على طول األنبوب، م =

hn.ضیاعات الضاغط المحلیة، م =

في الري بالتنقیط یجري توزیع المیاه بشكل مستم على طول أنبوب السقایة، لذا فإن ضیاع 
):5الضاغط یمكن حسابھ بشكل تقریبي ومن العالقة (

حیث : 

Qp.n.tالتصریف الحسابي ألنبوب السقایة ، ل/ث = .

Qp.n.t. = 0.55 Qnt .

Int.طول أنبوب السقایة، م =

K: عامل التصریف لألنبوب ویساوي =

)6(



W.سطح المقطع العرضي لألنبوب ،م =

Cثابت شیزي =

d.القطر الداخلي ألنبوب السقایة، م =

)7 : (

حیث:

Vث2= عامل اللزوجة الحركیة ، م/

nعدد النقاطات على الجزء المدروس من أنبوب السقایة =

gتصریف النقاطة الواحدة ، ل/سا =

d.القطر الداخلي ألنبوب السقایة، م =

L.طول أنبوب السقایة المركبة علیھا النقاطات من النھایة لغایة المقطع المدروس =

N السقایة ویأخذ بعین االعتبار عوامل االنتقال بین وحدات القیاس = عامل یتعلق بطول أنبوب
).5ویحسب من معطیات الجدزل (

m) 5= قوة تتعلق بطول أنبوب السقایة وتحسب من الجدول(

g2= تسارع الثقالة األرضیة م/ث

K1.عامل یأخذ بعین االعتبار نموذج النقاطة وطریقة وصلھا مع أنبوب السقایة =

K2 یأخذ بعین االعتبار تغیر عوامل المقاومة المحلیة عند تغیر المسافة بین النقاطات.= عامل

K2، تحسب قیمة العامل 0.95-0.5حسب طریقة وصل النقاطات من K1تتغیر قیمة العامل 

):8بالعالقة (–حسب المسافة بین النقاطات 

K2 =1.06.0,02Lx

= المسافة بین النقاطات،م .Lxحیث : 

الطاقة المحلیة في أنبوب السقایة غیر كبیرة یمكن أخذھا بعین االعتبار عن طریق ضیاعات
%.5-3زیادة ضیاعات الطاقة الطولیة 



یجري تحدید الضاغط الحسابي للنقاطة المعتمدة في التصمیم من منحنى العالقة بین الضاغط 
وب السقایة ینحصر والغزارة. لشبكات الري بالتنقیط ذات العمل المستمر، لمعرفة طول أنب

الحساب الھیدرولیكي في تحدید القطر األصغري لألنبوب الذي یحقق التوزیع المنتظم لمیاه 
السقایة ( تساوي تصاریف النقاطات المختلفة) بانحراف مسموح في تصریف بعض النقاطات 

.1.2- 1.1الیتجاوز 

على اختالف درجاتھا، یجري الحساب الھیدرولیكي لبقیة أجزاء شبكة الري (أنابیب التوزیع
األنبوب الرئیسي باستعمال العالقات الھیدرولیكیة المعروفة.

یتم حساب قطر األنابیب في التقریب األولي انطالقاً من التصریف الحسابي والسرعة الحدیة 
):9باستعمال العالقة (

= السرعة الحدیة األعظمیة لجریان الماء في أنابیب شبكات الري بالتنقیط وتساوي Vkحیث : 
م/ث.2-2.5

Qث ضیاعات للطاقة على أجزاء األنابیب التي 3= التصریف الحسابي لألنبوب المدروس م/
الیتم فیھا التوزیع الحسابي تحسب من العالقات التالیة:

)10 : (

م طولي من األنبوب)1ضیاعات الطاقة على = المیل الھیدرولیكي (Iحیث: 

Qالتصریف م/ث =

d.القطر الداخلي لألنبوب م =

یوصى باختیار قطر األنبوب في شبكات الري بالتنقیط الدفقیة (حیث یجري تخزین میاه الري 
في النقاطة نفسھا) ثابتاً على كامل طولھ ویتم تحدیده بالعالقة التالیة:

)11 : (dn = 0.66.Qn0.442

= قطر أنبوب السقایةdnحیث 

Qnث3= التصریف في بدایة األنبوب م/

ھذا باإلضافة إلى أن قطر أنابیب التوزیع یجب أن یكون ثابتاً على كامل الطول ویحدد من 
العالقة التالیة : 



)12 (dp =0.66.Qp
0.442

= قطر أنبوب التوزیع م.dpحیث 

Qpث الضاغط الضروري 3= تصریف أنبوب التوزیع م/Hp في بدایة شبكات الري بالتنقیط
.Qpولغزارة محدد 

)13 :(

حیث : 

Wالمساحة المرویة للشبكة / ھكتار =

gي/ھـ.3= المعامل المائي م/

= عامل المردود

Kc:معامل استعمال الزمن الضاغط األعظمي في بدایة الشبكة بحیث یحسب من العالقة =

)13: (

Hm =1.1)Hb +Hmax-Hg
by

حیث:

Hg
by.منسوب محطة الضخ =

Hbالضاغط األعلى للنقاطة =

Hmax.المنسوب الطبوغرافي األعلى في المقسم، م =

ما یزید الضاغط الستاتیكي ألي من المقاسم على أثناء تطبیق ھذه المعطیات في بدایة الشبكة عند
م فمن الضروري تركیب منظم للضغط.40

شروط االستعمال والجدوى االقتصادیة للري بالتنقیط:

یوصى باستعمال الري بالتنقیط بالدرجة األولى 

 في المناطق ذات الطبوغرافیة المعقدة (جلبة، سفوح جبلیة) حیث من الصعب إن لم یكن
تحیل تقنیة سقایة أخرى خوفاً من التجویة المائیة، لألتربة ذات النفاذیة العالیة من المس

(تركیب میكانیكي خفیف، محجرة...الخ.

 في المناطق الجافة وذات االحتیاج المائي الكبیر، في المناطق التي تعاني نقصاً في
الموارد المائیة مع وجود مصادر مائیة متبعثرة قلیلة التصریف.



حاصیل ذات الریعیة العالیة ( أشجار، كرمة، بشكل عام محاصیل دائمة غیر لري الم
موسمیة) على األراضي غیر المالحة ومیاه ري غیر مالحة.

االقتصاد في میاه الري الذي نحصل علیھ باستعمال تقنیة الري بالتنقیط یعتبر عامالً ھاماً في 
ھ في زیادة التكثیف الزراعي. یمكن ظروف النقص الحاد في المصادر المائیة وذلك الستعمال

%.50-20على حساب خفض مقنن الري زیادة المساحات المرویة تقریباً بنسبة 

)5جدول رقم (

قیمة القوةقیمة العامل

LNMLNM

306.158 ×10 -51.0001178.496 ×10 -81.238

335.000 ×10 -51.0061206.446 ×10 -81.250

393.382 ×10 -51.0181263.375 ×10 -81.276

422.728 ×10 -51.0241292.449 ×10 -81.289

452.207 ×10 -51.0301321.752 ×10 -81.303

481.794 ×10 -51.0361351.250 ×10 -81.317

511.463 ×10 -51.0421388.586 ×10 -51.332

541.196 ×10 -51.0481415.949 ×10 -51.347

5710.005 ×10 -51.0541444.114 ×10 -91.362

608.136 ×10 -61.0611472.785 ×10 -91.378

636.626 ×10 -61.0681501.868 ×10 -91.394

665.560 ×10 -61.0751531.240 ×10 -91.411

694.467 ×10 -61.0821568.202 ×10 -101.428

723.598 ×10 -61.0891595.471 ×10 -101.445



752.833 ×10 -61.0971623.518 ×10 -101.463

782.313 ×10 -61.1051652.270 ×10 -101.481

811.824 ×10 -61.1131681.438 ×10 -101.500

841.451 ×10 -61.1221719.137 ×10 -111.519

871.186 ×10 -61.1311745.676 ×10 -111.539

909.558 ×10 -71.1401773.512 ×10 -111.559

937.423 ×10 -71.1491802.136 ×10 -111.580

965.864 ×10 -71.1591831.304 ×10 -111.601

994.553 ×10 -71.1691867.730 ×10 -111.623

1023.504 ×10 -71.1801894.508 ×10 -121.646

1052.646 ×10 -71.1911922.578 ×10 -121.670

1082.057 ×10 -71.2021951.454 ×10 -121.695

1111.526 ×10 -71.2141980.811 ×10 -121.721

1141.131 ×10 -71.2262010.463 ×10 -121.748


