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٢٠١٤تشرين أول  ٢٠و  ١٩    
 

 ميرا لتطوير أساليب الري والزراعة
 المدرب

حيدر ملحس. م  



 محتويات العرض
 املقدمة•

 الضغط والتدفق يف مضخات الري واملنقطات•
 احتياج النبات من املياه ومدة تشغيل نظام الري•
 (من األمالح)غسيل الرتبة •
 كلورة املياه•
 (من املياه املعاجلة)غسيل خطوط الري •
 صيانة وتشغيل الفالتر•



 المقدمة
 اهلدف الرئيسي من نظام الري هو إيصال مياه الري إىل النبات•
على املواد العضوية الالزمة لتغذية  املعاجلةحتتوي املياه العادمة •

 النبات
جيب التعامل مع املياه العادمة املعاجلة حبيطة وحذر نظرا للمخاطر •

 الصحية املتعلقة باستخدامها
 مراجعة ملكونات نظام الري الرئيسية•



 والمنقطاتالضغط والتدفق في مضخات الري 

 

 

 

 

 

   Typical Pump Curve  Typical Emitter Curve 



 الرياحتياج النبات من المياه ومدة تشغيل نظام 

حتديد مقدار التبخر والنتح للنبات بناء على نوع النبات والظروف اجلوية السائدة يف 1.
 (يوم/بوحدة مم)املنطقة 

حتديد مقدار التدفق للمنقطات باالستناد إىل دليل املشرتي اخلاص باملنقطات 2.
 (ساعة/بوحدة مم )

مقدار على قيمة التبخر والنتح للنبات بقسمة ( ساعة/بالدقيق)احسب مدة الري 3.
 تدفق النقاطات

 (اعتمادا على نوع النبات)كرر هذه العملية جلميع املساحات 4.



الرياحتياج النبات من المياه ومدة تشغيل نظام   

 :مثال

 يوم/مم 5=  لنبات ما مقدار التبخر والنتح 

 ساعة/مم 12=   للمنقطات مقدار التدفق 

 12÷  5=   مدة الري املطلوبة 

 دقيقة يف اليوم 25=     



 (من األمالح)غسيل التربة 

نظراً حملتوى املياه العادمة العايل من األمالح فإن عملية غسيل -
األمالح من الطبقة اجلذرية مهمة جدا حىت ال ترتاكم لدرجة عالية 

 قد تؤثر سلبا على منو النبات
تسمى كمية املياه اليت تتغلغل من خالل الطبقة اجلذرية وتتسرب إىل -

 «نسبة غسيل الرتبة»أعماق األرض 
 



(من األمالح)التربة غسيل   

  :(%) (LF) فراكشن ليتشن

(ECw / 5ECdw-ECw)X 100% 

 :حيث

-Cw  : ملوحة مياه الري(dS/m) 

-ECdw  : لوحة املياه اليت تتصرف بعد عملية الري وتتسرب إىل الطبقة اجلذرية
 (dS/m) (الرتبة أووتساوي ملوحة املياه )

  = عدد ساعات الري املطلوبة -
Irrigation Duration / (1-LF) 



(من األمالح)التربة غسيل   
 :مثال

ECw  = 2 (dS/m) 

ECe  = 3 (dS/m) 

LF  = 2/ (5*3-2) X 100% 

      = 15% 

الري املطلوبةعدد ساعات   (hours)=  
   25 / (1-0.15)     
   ≈ 30 minutes / day 



 المياهكلورة 

 تضاف مادة الكلور إىل مياه الري ملنع انسداد النقاطات باملواد العضوية•
 من املمكن الكلورة بشكل غازي أو سائل أو صلب•
الكلورة بغاز الكلور هو الطريقة األكثر فاعلية واالقتصادية على الرغم من  •

 كوهنا األكثر مسية
أو السائل املبيض لالستعمال ( NaOCl)الصوديوم  هيبوكلوريتحملول •

 متوفر وسهل االستعمال( اهلايبكس: مثال)املنزيل 



المياهكلورة   
 :يتم ختفيف تركيز الكلور حبسب طبيعة استعماله•

 
 

 

 

 :حساب كمية الكلور املطلوبة•
تركيز حملول ( / جزء باملليون)احلقن تركيز الكلور عند نقطة ( * ساعة/3م)تدفق نظام الري ( = الساعة/لرت)مقدار تدفق احلاقنة 

 10( * باملليونجزء )الكلور 

 (جزء بالمليون)التركيز المطلوب 
 الهدف من الكلورة طريقة الكلورة

 نظام الري بداية نظام الرينهاية 

 منع الترسبات دائم الكلورة بشكل  5 – 3 1.0 – 0.05

 الكلورة بشكل 10 2 – 1

 الري تنظيف نظام دائم الكلورة بشكل 10 – 5 2 – 1

 الكلورة بشكل 50 - 15 5 – 4



المياهكلورة   
 :مثال

 ساعة/3م 30= مقدار التدفق يف نظام الري •
 جزء باملليون 10= احلقن تركيز الكلور عند نقطة •
 10 ÷% 10÷  30*  10=  املطلوبةكمية الكلور •

 لرت 3.0=    
 الساعة/ لرت  200= تدفق احلاقنة •

 :كيفية تحضير المحلول
بعد ذلك قم حبقن هذه الكمية ملدة . لرت من املاء 197لرت من سائل الكلور مع  3اخلط 

 .جزء باملليون 10ساعة واحدة بكلور برتكيز 



 (من المياه المعالجة)غسيل خطوط الري 
 عملية غاية يف األمهية لنجاح إدارة نظام الري بالتنقيطغسيل نظام الري إن •
مينع غسيل نظام الري تراكم الرتسبات الصغرية وجتمعها وتكتلها لتصبح •

 بأحجام كافية تتسبب بانسداد املنقطات
بشكل . الري بناء على املمارسات يف احلقل نظام جيب تكرار ومدة غسيل •

عام بالنسبة لنظام الري يف املديرية فيجب غسيل نظام الري مرة كل 
 أسبوعني على األقل



 الفالترصيانة وتشغيل 
 تدريب عملي يف احلقل



 المراجع ومواقع ذات صلة
• http://srwqis.tamu.edu/media/656/soregionirrigmai

ntguide.pdf 

• http://www.fao.org/docrep/003/T0234E/T0234E03.
htm 

• http://www.naandanjain.com/uploads/Articles/Main
tenance%20NDJ_Drip_eng_010813F-7.pdf 

• http://edis.ifas.ufl.edu/wi013 
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