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 بسم هللا الرحمن الرحيم

  Drip irrigationالري بالتنقيط  

الري الحقلي هو تصنيف الري إلى مجموعتين، األولى أنظمة الري التي يترطب بها كامل مساحة  تصانيفاحد 
أو حجم التربة، والثانية أنظمة الري التي يترطب بها جزء من مساحة أو حجم التربة، ويعد الري بالتنقيط من أنظمة 

 المجموعة الثانية. 

ة مة بالري بالتنقيط ولكن قد يرد في المراجع الي تستخدم اللغفي اللغة العربية درجت تسمية هذا النوع من األنظ
 trickle)ري باالرتشاف(،  sip irrigation)ري بالقطرات(،   drop irrigationاإلنكليزية بعدة مسميات منها 

irrigation  ،)ري بطيء الجريان (iuturnal   irrigation ،micro irrigation  ،)الري الدقيق(Localized 

irrigation  ،)الري الموضعي(flow irrigation .)الري التصببي( 

تتكون منظومة الري بالتنقيط من شبكة من األنابيب الرئيسية وانابيب تحت رئيسية وأخرى فرعية ترتبط بها 
 ة، بتصاريف محدودة وتتحدد ابعادها بالمسافات بين النباتات، تنتشر النقط الخارج Emitterأو  drippersالمنقطات 

من المنقطات بفعل الخاصية الشعرية وقوى الجذب األرضي فتتخذ شكال مستديرًا، وتتوقف المساحة التي تترطب بالتنقيط 
على معدل التصريف، وخصائص التربة، ورطوبتها االبتدائية، ونفاذية التربة. وان كميات المياه المضافة بهذه الطريقة أقل 

ان نسبة ما يترطب من التربة محدد بمواقع المنقطات، أي انه ال يرطب كامل بكثير من باقي الطرائق األخرى، بسبب 
الحقل، وقد يتطلب إضافة أو زيادة معدل الماء تبعا لمرحلة نمو النبات، زمعدل استنفاد الرطوبة من التربة، كما تسهم هذه 

ا يمكن رغرا  الري رديةة النوعية، كمالطريقة من الري بتخفيف تركيز االمالح في المنطقة الجذرية، ويمكن استعمالها أل
 استخدام أنظمة الضافة األسمدة والمبيدات مع المياه المضافة.

ولقد وجد إن الكثير من 
 النباتات تستجيب للري بالتنقيط
بشكل جيد مثل العنب وقصب 
السكر والموز وأنواع أخرى من 
أشجار الفاكهة والخضر، بشكل 
 عام يزداد اإلنتاج وتتحسن نوعيته
نتيجة إمكانية المحافظة على 
نسبة ثابتة من الرطوبة في 
المنطقة الجذرية ومتيسرة 
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لالمتصاص من قبل النبات، وال يعد عمليا للمحاصيل كثيفة النمو، يعد الري بالتنقيط من الطرق التي تتطلب مستوى 
تفاع كلفة محدودية المياه الجوفية أو ار علميًا وفنيًا جيدًا ألرغرا  التصميم والصيانة والتطوير، تحت الظروف الصحراوية 

 استخراجها يتطلب االمر استخدام الري بالتنقيط.

 مزايا الري بالتنقيط

 االقتصاد في استعمال المياه واإلدارة السهلة للعمليات الزراعية.  -1

 االستخدام األمثل للمياه. -2

 الحاجة إلى ايدي عاملة تقليل الجهد المبذول.  -3

 التربة المبتل فإن المشكالت الناجمة عن نمو االدرغال وانتشار االمرا  الفطرية والحشرية تقل.كنتيجة لتقليل سطح  -4

إمكانية زيادة الحاصل وتحسين نوعيته من خالل السيطرة على رطوبة التربة في المنطقة الجذرية واستجابة النبات  -5
 لهذه الطريقة.

 إمكانية إضافة األسمدة والمبيدات مع مياه الري وضمان -6
 توزيعها بصورة متجانسة.

يستعمل الري بالتنقيط في األراضي ذات االنحدارات رغير  -7
 المنتظمة دون الحاجة إلى عمليات التسوية والتعديل.

تصلح هذه الطريقة للترب ذات النفاذية العالية حيث تقل  -8
 إمكانية استخدام الري السطحي بنجاح.

اكل ومشال تظهر مشاكل ارتفاع مناسيب المياه األرضية  -9
 تغدق الترب.

 يمكن السيطرة بسهولة على عمليات الري وتجهيز المياه. -10

 عدم إعاقة العمليات الزراعية في الحقل كالعزق والرش والقطف والنقل. -11

 تقليص حجم المنشات في الحقل مثل قنوات الري والبزل مما يقلل من الكلفة ويرفع من كفاءة استغالل األر .  -12

 ملوحة عالية نسبيًا.يمكن استعمال مياه ذات  -13

 يسهم الري بالتنقيط في الحد من ظاهرة التصلب السطحي. -14

 .%98-85ضائعات التخلل العميق والسيح السطحي والتبخر قليلة جدًا مما يرفع كفائتها إلى  -15
 طريقة ري مالئمة للزراعة المحمية. -16

ف مستمر لالمالح حيث يجري المحافظة على رطوبة عالية في منطقة الجذور مما يجعل هذه المنطقة في تخفي -17
 رغسل االمالح خارج منطقة الجذور.
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 تستعمل تحت ظروف مناخية مختلفة. -18

 ال تسبب تعرية للتربة. -19

 للضخ.قلة تكاليف الطاقة الالزمة  -20

 استعما افضل للترب الرديةة. -21

 يمكن استعمال تصاريف واطةة جدًا. -22

 محددات ومشاكل الري بالتنقييط

 الكلفة االبتدائية عالية. -1

 الحاجة إلى اعمال التشغيل والصيانة مستمرة مما يتطلب قدرًا كبيرًا من الخبرة والتدريب والكفاءة. -2

 طاقة. الحاجة إلى توفر مصادر -3

انسداد المنقطات بسبب الترسبات العضوية والمعدنية والكيمياوية وفي مسح حديث وجد ان االنسدادات ترجع بنسبة  -4
 السباب أخرى. %15السباب فيزيائية و %31السباب كيميائية و  %22السباب بيلوجية و 32%

ات إلى ضعف النمو والتقزم، ويجعل النبات رغالبا ما يتحدد نمو الجذور وتزداد كثافتها في منطقة االبتالل مما يؤدي -5
 النامية عرضة لالضطجاع عند هبوب الرياح.

تلف وتكسر األنابيب والمنقطات خاصة في خالة استعمال مواد أولية رغير جيدة، في التصنيع كما تتعر  إلى عبث  -6
 القوار  الموجودة في الحقل.

ررًا بات على سطح التربة الجافة الواقعة بين المنقطات ضفي المناطق التي تشتد فيها الرياح قد تسبب حركة الحبي -7
 للمحاصيل.

تتجمع االمالح المتراكمة على مسافة قريبة من المنقطات إلى االنتقال إلى المنطقة الجذرية بفعل االمطار مما يتطلب  -8
الح إلى رغسل االم رغسل االمالح بين فترة وأخرى باستعمال طرق ري أخرى، وقد تساعد االمطار في المواسم الممطرة

مم سنويًا(. قد يسبب تجمع االمالح خارج منطقة الجذور اثرًا سلبيًا عندما تكون هنالك زخات مطر  250) تزيد عن 
بمعدالت قليلة، إذ تعمل على اذابة االمالح وارجاعها مرة أخرى إلى منطقة الجذور فتسبب موت النباتات، لذا عندما 

يفة ولكن لوقت طويل(، فمن الضروري تشغيل المنظومة لدفع المحلول الناتج عن تكون هنالك مثل هذه الزخات )خف
 المطر خارج منطقة الجذور.

 مكونات منظومة الري بالتنقيط

تتكون منظومة الري بالتنقيط من شبكة األنابيب الرئيسيية، وأخرى فرعية ترتبط بها منقطات ال تتجاوز تصاريفها 
 ابعادها بالمسافات بين النباتات، تتكون منظومة الري بالتنقيط من:لتر في الساعة، وتتحدد  15

: تقوم هذه الوحدة بسحب الماء من المصدر المائي والذي يكون عادة حو  ترسيب pumping unitوحدة الضخ  -1
 جوفية. رللتخلص من الشوائب والمواد العالقة خصوصاً عندما تكون المياه المستخدمة في الري بالتنقيط مياه سطحية رغي
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: تتكون هذه الوحدة من المقاييس الخاصة بحساب التصريف والصمامات، Control head unitوحدة السيطرة الصدرية  -2
 إضافة إلى حاقنات األسمدة ومسيطرات تلقائية والمرشحات.

التي تتسلم الماء من وحدة السيطرة وتجهزه إلى الخطوط  Main Lineوحدة شبكة المنظومة: تتالف من خطوط رئيسية  -3
شبه الرئيسية والتي بدورها تقوم بايصال الماء إلى 

التي تنقل الماء إلى  manifold lineالمشعبات 
الخطوط الفرعية الجانبية وبالتالي يصل الماء إلى 

 المنقطات.

: هي عبارة عن رؤوس تجهيز Drippersالمنقطات  -4
من مادة البولي أثلين ترتبط باالنبوب للماء تصنع 

الفرعي بمسافات متساوية تعتمد عادة على نوع 
النبات المزروع، وخصائص التربة، وفكرتها العامة 

هو تبديد الطاقة العالية للماء، والتي تتم بعدة طرق منها ان يمر الماء من ممرات طويلة وضيقة، أو استخدام مبدأ 
، تحت ضغط تشغيلي مقداره 1-لتر ساعة 10-2لمنقطات لكي تعطي تصاريف تتراوح بين الدوامات الداخلية، وتصمم ا

 م تقريبًا. 15

 نمط  توزيع الرطوبة في التربة تحت نظام الري بالتنقيط

يعتمد نظام الري بالتنقيط على مبدأ أساسي هو إضافة 
الماء بكميات كافية وشبه مستمرة لمنطقة نمو الجذور تتوزع افقيًا 
وعمودياً تبعا لنوع التربة، لذا فإن معرفة أنماط توزيع الرطوبة ضرورة 
ال بد منها لتحديد كمية ومعدل اإلضافة إضافة الماء للتربة 

 ونوع المنقطات والمسافات بينها وبرنامجومواصفات شبكة التوزيع 
التشغيل واالرواء. ويمكن تمييز ثالث مناطق خالل توزيع الرطوبة 

 في المنطقة الجذرية من منقط واحد وهي: 

، منطقة الترطيب Transmission zoneمنطقة النقل 
Wetting zone  وجبهة الترطيبWetting frontحة بين المناطق الثالث الن . وعلى العموم فانه ال توجد حدود واض

توزيع الرطوبة في حالة متدرجة ورغير مستقر والشكل أدناه يوضح هذه المناطق في تربتين احدهما خشنة واألخرى ناعمة 
 وبافترا  ان المنقطين لهما نفس التصريف.

شكل المكونات العامة لمنظومة الري 

 شكل نمط التوزيع الرطوبي تحت الري بالتنقيط 
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 صيانة منظومات الري بالتنقيط 

 تحتاج منظومة الري بالتنقيط  وادامة مستمرة تتمثل في:

جة مشاكل االنسداد من الرمل والطين وتجمع االمالح والبذور الناعمة أو الرواسب الكبريتية أو الحديدية أو معال -1
العضوية أو نمو الطحالب والبكتريا. وعلى العموم تلحق بمنظومات الري بالتنقيط وحدة ترشيح لعزل المواد العضوية 

يمكن بإضافة الكلور، اما الرواسب الكاربونية أو الفوسفاتية ف والطينوالرمل، بينما يمكن منع نمو الطحالب والبكتيريا
وتمنع البكتريا من النمو باستخدام الهايبوكلورات  HClالماء بالحوامض المخففة مثل  pHمنع تكوينها بتعديل 
 )القاصر( في النظام 

 و القوار .مالحظة األنابيب الحاملة للمنقطات والتاكد من انها رغير متضررة بسبب اشعة الشمس أ -2

 يفضل عدم ترك المنظومة دون عمل حيث يزيد وجود الماء في الشبكة من عمرها اإلنتاجي. -3

 اجراء فحص مستمر للمنقطات إذ انها أكثر أجزاء المنظومة تعرضًا لالنسداد بسبب الشوائب واالطيان وتراكم االمالح. -4

 المنظومة لمدة مناسبة.رغسل المنظومة باستمرار من خالل فتح نهايات األنابيب وتشغيل  -5

 استبدال األنابيب والمنقطات التالفة. -6

 تنظيف خزان الماء باستمرار لضمان ضخ مياه خالية من الشوائب والفطريات واالشنات مما ال يسبب انسداد المنقطات. -7

 رغسيل وحدة التسميد أو المبيدات. -8

 المصادر  -9
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