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 انواع المبازل

 

ان الهدف االساسي للمبازل بجميع انواعها هو التخلص من الماء الزائد والمحافظه على منسوب ماء جوفي مالئم لعمل 

نوع شبكة  ان. هالجذريالموازنه بين المحتوى الرطوبي والمحتوى الهوائي فضالا عن المحتوى الملحي في المنطقه 

 يه ومصدر الماء الفائض .البزل المنفذه في منطقة ما تعتمد على الظروف المناخ

 تتقسم شبكات البزل الى نوعين رئيسين هما : وبصورة عامة 

 Vertical  Drainage Systems شبكات البزل العمودية  -1

 Horizontal  Drainage Systems شبكات البزل االفقية  -2

 شبكات البزل العمودية -1

ان الطريقه االعتياديه للتخلص من المياه الزائده في مقد التربه هي بواسطة بزلها بفعل الجاذبيه االرضية ، وذلك عن 

ثم التخلص من مياه البزل اما طبيعيا او بالضخ . وان البديل للبزل االفقي هو  المغطاة  او ةالمفتوحطريق المبازل 

وتتم السيطره على منسوب الماء االحيان البزل بواسطة االبار . البزل العمودي ، والذي يطلق عليه في معظم 

بالطبيعه الهيدروجولوجيه للمنطقه لذلك ال يعد  يتأثران استخدام البزل العمودي  اال هالمنطقالجوفي بحفر ابار في 

بار استخدم البزل العمودي بديل على البزل االفقي في جميع الظروف وبعكس البزل االفقي فان البزل بواسطة اال

 . 1918عام  ا في الواليات المتحدهوطور مؤخرا ولمساحات غير كبيره ، واول ما استخدم في واليه كاليفورني

 مميزات البزل العمودي عن االفقي :

 ان تكاليف الصيانه هي اقل بكثير مما في البزل االفقي . -1

للري وبذلك تكون مياه تستخدم نوعيه جيده وتكاليف المشروع تكون قليله جدا في حالة كون المياه الزائده ذات  -2

 البزل ذات قيمه اقتصاديه تساهم في خفض تكاليف المشروع 

 يمكن تخفيض منسوب الماء الجوفي الى عمق اكثر مما في حالة البزل االفقي . -3

 ه .منخفضتكاليف الضخ تكون  -4

 :لبزل العمودي مقارنة باالفقي سلبيات ا 

ان البزل العمودي يمكن ان يكون فعاال او ناجحا فقط في حالة كون الطبقه الحامله للمياه ذات قدره عليه على  -1

هذه الطبقه  اننقل المياه وفي حاله كون هذه الطبقه محاطه من االعلى بطبقه ذات ايصاليه مائيه قليله يجب التاكد 

 قليله ذات مقاومه هيدروليكيه 

 ر تعقيدا من الناحيه الهندسيه .ان البزل العمودي اكث -2

 بعكس البزل االفقي فانه يكون غير اقتصادي للمساحات الصغيره . -3

في موسم النمو وفي الحاالت التي تتعرض لها المنطقه الى امطار كثيره . قد تسبب ارتفاعا كبيرا لمنسوب الماء  -4

ض خفض منسوب الماء الجوفي جيده لغر صمما بدرجهاالرضي ، فان نظام البزل العمودي يجب ان يكون م

 وبالسرعه التي تؤدي الى ضمان عدم تضرر المحصول .

ان البزل العمودي يمكن ان يكون غير ناجح في المناطق التي تكون الطبقه الحامله للمياه فيها تحت ضغط عالي  -5

 جدا .

 اليمكن التخلص من المياه السطحيه الزائده . -6



 محاضرات مادة البزل /جامعة االنبار / كلية الزراعة / قسم علوم التربة والمياه 
 

 2 

 : شبكات البزل العموديه انواع

 التي تتطلب استخدام مضخات :االبار  -1

وهي االبار التي تتطلب استخدام مضخات لتصريف الماء المتجمع فيها . وهذا النوع من االبار غالبا ما 

يكون في المناطق الرسوبيه ذات التركيبات الجيولوجيه التي التسمح لتصريف المياه من خالل الصخور 

 ع في شبكات البزل العموديه .المكونه للتربه وهذا النوع من االبار هو الشائ

 االبار التي التتطلب استخدام المضخات : -2

وهي االبار التي التتطلب استخدام مضخات لتصريف الماء المتجمع فيها نتيجة لتشققات في الصخور 

ان الماء المبزول يتحرك خارج المنطقه من خالل هذه التركيبات الجيولوجيه  أيالموجوده في المنطقه . 

 . الطبيعيه

 

 شبكات البزل االفقيه : -2

ان شبكات البزل االفقيه هي االكثر استخداما في التخلص من المياه الزائده وتقسم هذه الشبكات الى 

 نوعين تبعا للغرض من تنفيذ الشبكه وهي :

  Interception Drainsالمبازل القاطعه. -1

 Relief  Drains المبازل المخففه . -2

 

 المبازل القاطعه  - 1

عند التاكد بان حركة المياه هي من مصدر معلوم جانبي ) كان يكون بحيره او قناة ري ( يفضل 

ان  أياستخدام المبازل القاطعه لغرض قطع المياه وايقاف حركتهما الجانبيه والتخلص من المياه . 

له كون المبزل ينفد بشكل عمودي على اتجاه حركه لمياه . ان المبازل القاطعه تكون فعاله في حا

م  5-4الطبقه الحامله للمياه محاطه من االسفل بطبقه غير نفاذه او شبه نفاذه للمياه بعمق يتراوح بين 

بالقرب منها  او ةالطبقعن موقع المبزل المراد تنفيذه وفي هذه الحاله يوضع المبزل اما عند هذه 

 لمبازل القاطعه ما هم موجود فيذ اوبهذا سوف تقطع المياه قبل وصولها الى المنطقه وخير مثال لتنفي

المناطق المحيطه بالبحيرات مثل بحيرة الثرثار فمن المعروف ان المناطق الواقعه جنوب بحيرة 

لحدود البحيره اي  من هذه المياه يتم حفر مبزل موازيالثرثار تتاثر بحركة الماء من البحيره وللحد 

ه او مغطاة ولكن مفتوحون المبازل القاطعه يكون عموديا على اتجاه جريان الماء الجوفي وقد تك

 . ةمفتوحالمبازل القاطعة  يفضل ان تكون

 

 المبازل المخففه : -2

تنفذ هذه الشبكه من المبازل الى اعماق مختلفه تحت سطح التربه وذلك بهدف التخلص من المياه 

لوجود قوه محركه هي  الزائده من المنطقه الجذريه ويتحرك الماء الجوفي من التربه باتجاه المبزل

انحدار الجهد الكلي للماء بين ما هو موجود في التربه وما هو موجود في المبزل وتكون هذه المبازل 

فعاله في خفض منسوب الماء الجوفي في حالة اختيار التصميم المناسب والتنفيذ الجيد . ان هذه 

 الشبكات يمكن تنفيذها في الترب التي تحتوي على :

 او عاليه تحت المنطقه الجذريه .معتدل يصاليه مائيه طبقه ذات ا -1
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 المياه الزائده لها القابليه على الحركه الى المبزل بمعدل مقبول في المنطقه الجذريه . -2

 هي:وان المبازل المخففه تقسم الى ثالثة اقسام رئيسه تبعا لطبيعة عملها 

 

 :Main Drains المبازل الرئيسه -1

ان الغرض الرئيس من هذه المبازل هو نقل المياه الزائده والمبزوله من قبل شبكة البزل الى 

ان هذه المبازل تكون عادة من .خارج المنطقه وقد تساهم في خفض منسوب الماء الجوفي ايضا 

 النوع المفتوح النها يجب ان تكون ذات سعه كافيه لنقل اكبر كميه من المياه الزائدة .

 :Collecter Drains المبازل المجمعه -2

ان الغرض الرئيس من هذه المبازل هو تجميع المياه الزائده والمبزوله من قبل المبازل الحقليه 

ونقلها الى المبزل الرئيس وقد تنفذ هذه المبازل على شكل مبازل مفتوحة او مغطاة وقد تساهم في 

 نوع المفتوح .خفض منسوب الماء الجوفي فيما اذا كانت من ال

 Field Drains المبازل الحقليه ) الفرعيه(-3

ان الغرض الرئيس من هذه المبازل هو خفض منسوب الماء الجوفي الى العمق المناسب وغير 

مغطاة والنوع االخير هو  او مفتوحهالمؤثر في نمو النبات وقد تنفذ هذه المبازل على شكل مبازل 

 .الشائع االستخدام . ان نجاح شبكة البزل يعتمد على التصميم الناجح لهذا النوع من المبازل 

 

 اما من حيث طبيعة المبازل االفقية فهي تقسم الى قسمين هما :

 السطحيه  او  ةالمفتوحالمبازل -1

 المبازل المغطاة او تحت السطحيه -2

 :المبازل المفتوحه  -1

 2:1-1:1بشكل عام تكون المبازل المفتوحه على شكل شبه منحرف بانحدار جانبي يتراوح بين 

 .وذلك تبعا لخواص التربه الفيزيائيه 

وهناك عده عوامل تدخل في االختيار ما بين البزل المغطى والمفتوح ويفضل البزل المفتوح في 

 :الحاالت االتيه 

مياه السطحيه كبيره وبصوره دائميه حيث يمكن التخلص في المناطق التي تكون فيها كميات ال -1

من هذه المياه على نحو افضل عند مقارنتها بالمبازل المغطاة وكما هو الحال في المناطق 

 الرطبه . او ةاالستوائي

فعل الترسبات الكيميائيه وخاصه في المناطق التي يتعرض البزل المغطى فيها الى االنسداد ب -2

 ضويه .مناطق الترب الع في

 حال في مناطق الحشائش قل كما هو المتطلبات البزل تكون بدرجه ا -3

 اما عن سلبيات المبازل المفتوحه فهي كما يلي .

ا تنفذ بالصوره الجيده بحيث تحتاج المبازل المفتوحه الى صيانه دائميه والتي نادرا م -1

 .ام البزل على كفاءته وسعته التصميميهظن يحافظ 

المفتوحه حركة االالت الزراعية وخاصة عندما تنفذ هذه المبازل على تعوق المبازل  -2

 مسافات قصيره ؟
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( % في حالة اختيار 10-5الضائعات في مساحة االرض التي قد تصل نسبة مقدارها ) -3

 وح .تالمبازل الحقليه من النوع المف

 المبازل المغطاة: -2

ستخدم المبازل المغطاة سواء كانت مبازل مجمعه او حقليه ان معظم انظمة البزل المنفذه في المناطق االروائيه ت

 .ويقل استخدامها في المناطق الرطبه واالستوائيه 

 : مزايا البزل المغطى   

 – 10   ال توجد خسارة في االرض الزراعية  ا  مكنةف فة ة  االرض الوا مة  رةافةقة فةوز الكذةز  وفة لن تةوفق رةف -1
 % رف االراضي الزراعي  رقارن  بالكةاز  الكفتو  .15

 ال تحتاج الى المديد رف الكنشآت رثل القناطق والكمابق.. الخ. -2

 .ق الحشقات ورسذةات االرقاض ال مسكح نظام الذز  الكغطى بنكو الكثيق رف الحشائش ككا ال مسكح بتكاث -3

 ه الكةاز  الكفتو  .تحتاج الكةاز  الكغطاة عكورًا الى صيان  ا ل ركا تحتاج -4

 مكنف اجقاء جكيع المكليات الزراعي  اآللي  بسهول  وفدون عوائق. -5

 بسذب  ل  الفواصل بيف الكةاز  الحقلي  الكغطاة منون بز  االراضي اكثق تجانسًا. -6
 :البزل المغطى سلبيات

الذةز  الكفتةو . ولكةف لةو  سةذ  التكاليف االبتدائي  لنظام الذز  الكغطي منون اعلى رف التكاليف االبتدائية  لنظةام  -1
تكاليف االرض الزراعي  الخارج  رف االنتاج نتيج  النشاء الكةاز  الكفتو   فان تكةاليف النظةاريف تكةون رتسةاو   

 تقق ةًا على الكدى الطو ل.

 عدم ارنان التخلص رف راء الذز  السطحي او الكياه الزائدة على سطح االرض بسقع  وفسهول .  -2

رةةا ا ا كانةة  الكةةةاز  تمكةةل بحةةورة صةةحيح  او ال. عر صةةموف  التمةةقا علةةى رنةةان االنسةةدا  او صةةموف  رمقفةة   -3
 الضقر.

 تخطيط وتنفي  الذز  الكغطى محتاج الى كثيق رف الخذقات والو  . -4

 د مححل انسدا  النابيب الذز  وخاص  الحغيقة رنها نتيج  لتقاكم التقسةات او نتيج  لدخو  ج ور النةاتةات الةى  -5
 ا او لتقسب االرة  رثل الجةس والكلس. اخله

 
 في المبازل المغطاة: انواع االنابيب المستخدمة

سةةم و طقبةةا الةةداخلي  30انابيةةب فخار ةة : وبةةي عةةةارة عةةف اسةةطوانات رجوفةة  تحةةنع رةةف الطةةيف الكحةةقوز طولهةةا  -1
 رف  طقبا. 12 /1سم. وسكن جداربا يذلغ  والي 15او  12.5او  10يتقاو  بيف 

 سم. 60سم و ذلغ طولها  والي  15 – 5انابيب سكنتي : وبي ك لن اسطواني  الشنل تتقاو  ا طاربا رف  -2
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انابيب رثقة : وبي رحنوع  ارا رف اللدائف او رف الياا رطلي  بالقار او الذيتةوريف او رةف الذةولي اثيلةيف او رةف  -3
 ارتار او اكثق. 10وفاطوا  كذيقة تحل الى  سم 15 – 5بمض الكما ن او االسةس  تتقاو  ا طاربا بيف 

 

 انواع انظمة البزل حسب اسبقيات التنفيذ

مشكل بز  جكيع الكنطق  بشةن  رف الكةاز  الحقلي  والكجكم  روضوع  بشنل رنتظم ورنسق. :البزل التام  

ريًة الى التغدز. او الذز   سب الحاج  مشكل بز  الكناطق الكنخفض  فقط والتي تكون اكثق  : البزل الجزئي   

انشاء الكةاز  الكجكم  وفمض الكةاز  الحقلي  في الذدام  وفي  ال  التحقق رف عدم كفايتها.  :و منيالبزل على مراحل
 تنشأ الكةاز  الحقلي  االخقى فيكا بمد.

 انماط توزيع شبكة البزل 

توحة .تصب في مبازل مجمعة مف قليه ) الفرعية ( المغطاة ان المبازل الح: وهو النظام المفرد  -1  

. غطاةتصب في مبازل مجمعة م قليه ) الفرعية ( المغطاة ان المبازل الحهو  -:النظام المركب -2  

ان االختيار ما بين النظامين يعتمد على بعض االعتبارات وهي :   

. ان المبازل المجمعة المفتوحة توفر احسن وسيلة للتخلص من المياه السطحية الزائده-1  

% .3-2ان الخساره في االرض باستخدام النظام المفرد قد تصل الى -2  

سهولة فحص المبازل الحقلية مع النظام المفرد وكذلك ليس هناك تخوف من انسداد المبازل المجمعة في هذه  -3

 الحاله .

ان المبازل المجمعة المفتوحه تحتاج الى صيانه اكثر من المغطاة . -4  

المفرد هي اكثر من النظام المركب . ان كلفة النظام -5  

ومع كل االعتبارات السابقة يفضل النظام المفرد في المناطق ذان الطوبوغرفية المستويه وذات المناخ     

الرطب في حين يالئم النظام المركب المناطق ذات الطبيعة المنحدرة . وكذلك فان النظام المركب يفضل في 

ازل المجمعة ال تتعارض مع قنوات الري .المناطق االروائية ، الن المب  

ومن االعتبارات التي تؤخذ بنظر االعتبار عند تصميم شبكة البزل المغطى ان تكون المبازل بخطوط مستقيمة 

قدر المستطاع ، وذلك بسبب سهولة صيانة المبازل المستقيمة عن المبازل ذات االلتواءات ومن ناحية اخرى 

ة عرضة لالنسداد بوساطة الترسبات اكثر من المبازل المستقيمة . وفي حالة عمل تكون المبازل غير المستقيم

 التواء في المبزل يفضل وضع صناديق االتصال في مكان االلتواء . 

  تخطيط المبازل نظم 

 في حالة كون االراضي مستوية او قليلة االنحدار -1
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رسةةتقيك   ةةدر الكسةةتطاب تحةةب بحةةورة رتمارةةدة رةةع الكةةةاز  منةةون التخطةةيط فةةي بةة ه الحالةة  علةةى بيزةة  خطةةو  رتواز ةة  
الكجكم  التي تتةع الكنخفض القئيس عا ة ان وجد، رف كة الجانذيف. الكةاز  الكجكم  تحةب بةدوربا فةي الكةةاز  القئيسة  

 )رغطاة او رفتو  ( ورنها الى الكحب.
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 -ويتبع هذا التخطيط طريقتين:

ذز  حقليةة  بشةةنل خطةةو  رسةةتقيك  يتقابةةل كةةل خطةةيف عنةةد رحةةذها بةةالكتكةةون الكةةةاز  ال –تخطةةيط رتقابةةل -1
 .الكجكع في نقط  وا دة 

تخطيط رتةا  . وفيه ال تتقابل الكةةاز  الحقلية  عنةد الكجكةع بنقطة  و ةدة بةل محةب كةل رنهةا فةي الكجكةع -2
 نون توز ع و خو  بميدًا عف اآلخق .  و كتاز ب ا التخطيط بمدم از  ام الكياه في نقط  وا دة رف الكجكع و 

 وجق ان الكاء اكثق انتظارًا.
 في حالة كون االراضي غير مستوية -2

 Natural or Random System)أ( النظام الطبيعي او العشوائي 

مستمكل النظام الطذيمي او المشوائي بحورة واسم  فةي الكةزارب او الحقةو  التةي ال تحتةاج الةى بةز  تةام بكةةاز   قلية   ات 
رتساو  . ان انه مستمكل في الكناطق التي تحتاج الى بز  جزئي. و لن لذز  رسا ات غد   صغيقة او رسا ات رسافات 

رمزولةة  و نةةون بةة ا النظةةام  ا رقونةة  فةةي اختيةةار روا ةةع الحقليةةات وفةةنفس الو ةة  ا تحةةا مًا. ان خطةةو  االنابيةةب الكجكمةة  
الكسةةا  . علةةى  ةةيف توضةةع الحقليةةات فةةي الكنخفضةةات توضةةع عةةا ة فةةي الكنةةاطق الواطزةة  او فةةي الكةةنخفض الةةقئيس فةةي 

 لكناطق الغد   الكمزول  .الفقعي  وفي ا

  Fishbone (Herringbone) System)ب( نظام هيكل السمكة )تشبيك مائل( 

مسةةتمكل بةة ا النظةةام فةةي الكنةةاطق  ات السةةطح الكقمةةق عر الكنةةاطق التةةي ينحةةدر فيهةةا سةةطح االرض انحةةدارًا رنتظكةةًا رةةف 
يف الةةةى وسةةةط الكنطقةةة  تقق ةةةةًا  يةةةا يوجةةةد الكةةةنخفض الةةةقئيس. يوضةةةع الكجكةةةع فةةةي الكةةةنخفض الةةةقئيس وتنحةةةدر اليةةةه الجةةةانذ

الحقليات رف كة الجانذيف، والتةي توضةع علةى رسةافات رتسةاو   ضةكانًا النتظةام بزلهةا. وتتحةل رةع الكجكةع بحةورة رائلة  
ز  الكةةةز وج )تذةةةز  التقفةةة  رةةةقتيف بنةةةل رةةةف الكةةةةاز  الحقليةةة  . بةةةالقغم رةةةف الككيةةة  الكذيةةةقة للذةةة، 90بزاو ةةة   ةةةا ة ا ةةةل رةةةف  عر

 والكجكم  في بمض الكوا ع( فإن نظام هينل السكن  منون رؤثقًا عندرا تكون الكجكمات طو ل  والحقليات  حيقة.

 Gridiron System)جـ( نظام مشبك 

النظةةام الكشةةةن مشةةةه نظةةام هينةةل السةةكن  عةةدا ان الحقليةةات تةةدخل الةةى الكذةةز  الكجكةةع رةةف جهةة  وا ةةدة فقةةط. وبةةو مشةةكل 
الكشةةن منةون اكثةق ا تحةا مًا  وب ا النظام بو االكثةق انتشةارًا رةف النظةام تحب بكذز  رجكع  حيق قليات طو ل  رتواز   

نةاطق الكذزولة  رةقتيف تكةون ا ةل. و سةتمكل بة ا النظةام فةي االراضةي رف نظام هينل السةكن  الن عةد  نقةا  االتحةا  والك
 ات االنحةةدار الةسةةةيط الكنةةةتظم او االراضةةةي الكنةسةةةط ،  يةةةا يوضةةةع الكذةةز  الكجكةةةع فةةةي  ةةةدو  الكزرعةةة . وتنفةةة  الكةةةةاز  

 الحقلي  رتواز  . 


