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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 Emittersالمنقطات 

يجري الماء عبر أنابيب التجهيز الفرعية إلى المنقطات التي يضاف الماء خاللها إلى التربة، لذلك يعد المنقط قلب 
م أو بحدود 10تحت ضغط تشغيل في األقل  1-لتر ساعة 10-2منظومة التنقيط، والمنقط ينقط الماء بتصاريف واطئة بين 

 ضغط جوي واحد ويجب أن تتوفر في المنقطات الشروط التالية: 

 ذات تصريف واطئ ومنتظم وثابت ال يتغير بدرجة معنوية نتيجة الفروقات الطفيفة في جهد الضغط. -1

 ان يكون المقطع العرضي للجريان كبيرًا نسبيًا لتقليل مشاكل االنسداد. -2

 يصًا ومحكمًا وصغيرًا.ان يكون رخ -3

المنقط اذًا عبارة عن جهاز صغير مثقب على أنبوب التنقيط يسمح بجريان صغير وتصريفه ثابت نسبيًا وفتحته ال 
مم. توجد حاليًا انواع عديدة من المنقطات  باشكال  2تتجاوز في الغالب 

واحجام وخصائص مختلفة، تختلف المنقطات في أساليب تبديدها لطاقة 
ء الجاري خاللها، ومن أكثر األساليب استخدامًا في تصميم المنقطات الما

هو اعتماد االحتكاك في المسارات الطويلة أو سلسلة من الفوهات أو الحركة 
الدوامية، وتختلف المنقطات في عدد مخارج الماء فهناك أحادية المخرج أو 

ويوزع  بياً متعددة المخارج، حيث ان النوع األخير يكون ذا تصريف عال نس
الماء على على مساحة أوسع ويوفر حجم ابتالل للتربة أكبر للمنطقة 

 الجذرية.

تصمم منظومة الري بالتنقيط لتحقيق أسلوب ري متكرر وريات 
خفيفة لتجهيز حجم معين من التربة بالماء خالفًا لما يحصل في الري السطحي أو الري بالرش، حيث ان التجهيز يكون لمعظم 

 ة، لذا يتطلب تعديل مساحة ونمط االبتالل. وبعض هذه األنواع ممثلة في الشكل المجاور. حجم الترب

 هيدروليكية المنقطات لشبكة الري بالتنقيط

يعتبر المنقط الجزء األهم في منظومة الري بالتننقيط، الذي يثبت على أنبوب التنقيط ليسمح بجريان قليل الذي يكون 
ية من استخدامها تبديد طاقة الماء من خالل حركته داخل جسم المنقط على شكل دوامات أو أي على شكل قطرات أو رذاذ والغا

 أسلوب اخر.
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ان تنوع المنقطات جاء نتيجة لتنوع الطريقة المتبعة في التشتييت فمنها ما يعتمد على االحتكاك ومنها ما يعتمد على 
 طات بين أكثر من أسلوب في تشتيت الطاقة.المسارات الطويلة والحركة الدوامية، وقد تجمع بعض المنق

، إذ يعتبر Reحركة الماء داخل األنابيب أو الخارج من المنقط سيخضع الربع حاالت من الجريان وفقًا لرقم رينولد 
، واضطرابي Re ≤ 4000 ˃ 2000عندما  unstable، وطباقيًا جزئيًا Re ≤ 2000عندما يكون  Laminarالجريان طباقيًا 

 ˃  Reعندما   fully turbulent، بينما يكون اضطرابي كلي Re ≤ 10000 ˃ 4000عندما  patially turbulentجزئي 
 /ηRe = VD  111...…………:              111المعادلة . ويحسب رقم رينولد من 10000

 اللزوجة الكيميائية للماء.  ηقطر المقطع العرضي لمسار الجريان داخل المنقط، و  Dسرعة الجريان، و Vإذ ان 

 كونها تنتج في مصنع النعمان.  Spiralو Turbo 2و Turbo 1تم التركيز في العراق على ثالث أنواع من المنقطات هي 

 

  turbo 1, 2المنقط نوع 

الشكل المجاور يبين مكونات وتصميم المنقط، يتكون الجزء 
من رأس مدبب يحتوي على فتحة داخلية بنفذ منها السفلي من المنقط 

مم، بينما يحتوي الجزء العلوي على فتحة خروج الماء  2-1الماء بقطر 
من المنقط، الجزء الوسطي للمنقط يحتوي على قطعة بالستيكية صلبة 

 مم، غرضها تشتيت طاقة الماء. 1-0.5 بفتحة طرفية قطرها

يعتمد عمومًا على الضغط التشغيلي للشبكة إضافة إلى قطر الفتحة في الرأس المدبب،   turboان تصريف المنقط نوع 
 .xq=kH  112……………………ويمكن حساب التصريف من المعادلة االتية:                  

اس الدالة ويعبر عن نوع الجريان في  xغط المسلط بالمتر، و الض H( و 1-تصريف المنقط )لتر ساعة qإذ ان 
 coefficiente of dischargeمعامل التناسب الذي يعتمد على قطر الفتحة الداخلية للمنقط ومعامل التصريف  kالمنقط، و

c.d :ويمكن حسابه من المعادلة أدناه 
K=c.d* a*√2𝑔

𝑥
  ……………113   

  2-ثاالتعجيل األرضي سم  g(، و 2المنقط )سممساحة مقطع الجريان في  aإذ ان 

فهو يشبه األول عدا ان القرص الوسطي يكون مرنًا بداًل من الصلب وهذه المرونة تكون فائدتها إضافة   Turbo 2اما 
 إلى تبديد الطاقة فهي تنضيف ذاتي للمنقط كون هذا القرص المرن حساس للتغير في الضغط التشغيلي. 

  Turbo 1شكل المنقط نوع 

الجزء العلوي 
 من المنقط  

القرص 
 الداخلي
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  spiralالمنقط نوع 

مم مصنوع من البالستك يتكون هذا المنقط من  0.8 – 0.5هو عبارة أنبوب بقطر يتراوح من 
عدة حلقات )حسب الحاجة( الغرض منها تشتيت طاقة الماء، ان تصريف المنقط يحسب من المعادلة 

114. 
q= kHxLy  ………..114 

 اللفات. ثابت يعتمد على عدد yسم( ، و  5طول المنقط )كل لفة   Lإذ ان 

ولغرض تقييم عمل المنقطات استخدم معامل االختالف التصنيعي كمعيار اختالف التصاريف الخارجة من المنقطات  
 ويالحظ كفاءة المنقطات لشركة ما من الجدول.  115ويستخرج معامل االختالف التصنيعي من المعادلة 

C.V.= sd/qav for one emitter  

C.V.e = sd/Np0.5qave …….115 

معامل االختالف للمنقط و مجموعة منقطات على الترتيب،  C.V.eو  .C.Vإذ ان 
معدل التصريف للمنفطات  qavاالنحراف المعياري لتصاريف المنقطات و  Sdو 
 عدد المنقطات المستعملة للنبتة الواحدة.  NPو 

 ضائع الطاقة الثانوي 
ان ارتباط المنقط باالنبوب يسبب ضائعات تضاف إلى ضائعات االحتكاك لالنبوب 

مكافئ يضاف إلى  ولذا يمكن حساب هذه الطاقة الضائعة بتحويل المنقط إلى طول
 .116طول األنبوب الحقيقي ويحب من المعادلة 

Ld = 7.43.85*hm/Q1.852  ………..116 

الطول المضاف إلى األنبوب )م(، و  Ldضائع الفاقد الثانوي )م(، و  hmإذ ان 
Q (1-ثا 3تصريف األنبوب الجانبي )م 

 يسباخ(. ثم يضاف إليه ضائع الفاقد الثانوي.ضائع االحتكاك األصلي يحسب كما في الري بالرش )معادلة دارسي وو 
  unifomity for drop irrigation انتظامية التنقيط 

تعرف انتظامية التنقيط بمدى انتظام خروج الماء من المنقطات في الحقل. كلما كانت االنتظامية عالية كان توزيع الماء في 
كافة المنقطات في الحقل متساوية التصريف تقريبًا. ويحسب اما من  الحقل منتظما وقريبة إلى الحالة المثالية، وهي ان تكون 

 ) هيئة صيانة التربة االمريكية(: 118أو المعادلة  117المعادلة 
Eu= 100(1-1.27 (C.V./√𝑁𝑃)(qn/qa) ……..117      

 معامل االختالف التصنيعي  كفاءة المنقط 

 0.05> ممتازة 

 0.07>  0.05 متوسطة 

 0.11>  0.07 دون المتوسط 

 0.15>  0.11 رديء

 > 0.15 مرفوض
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    Eu=100(qn/qa)    …………..118 

معدل التصريف لجميع  qa(، و 1-ت الربع الواطئ )لتر ثامعدل التصريف لمنقطا qnانتظامية التنقيط )%(، و  Euإذ ان 
 (. 1-المنقطات في المنظومة )لتر ثا

 ( %p∆معامل اختالف الضغط )

ان الضائع الحاصل في الطاقة بسبب االحتكاك باإلضافة إلى اختالف انحدار األرض يؤدي إلى اختالف في الضغط المسلط 
 .119على المنقطات، ويحسب من المعادلة 

q var = q max – q min / q max  …….. 119   

(، 1-اعظم تصريف للمنقط ضمن الوحدة الثانوية الواحدة )لتر ثا  maxq اختالف التصريف ضمن المنظومة، و   q varإذ ان  
 (. 1-اقل تصريف للمنقط ضمن الوحدة الثانوية الواحدة )لتر ثا  minqو 

نقيط الواحد يحصل عند المنقط األول و ادناه عند المنقط األخير فيمكن إعادة وبما ان أقصى تصريف للمنقطات ضمن خط الت
 . 120بشكل المعادلة  119المعادلة 

q var = qi– qo/ qi  …….. 120 

 (. 1-تصريف المنقط األخير)لتر ثا oq(، و 1-تصريف المنقط األول )لتر ثا   iqإذ ان 
 . 121كما في المعادلة  120وعندما يراد حساب اختالف التصريف ضمن الوحدة الثانوية الواحددة فتصبح المعادلة 

∆q var = qi– qo/ q var  …….. 121 

 122نحصل على المعادلة  112في المعادلة  qوبتعويض عن 
∆p = hx

i - h
x
o / q var x    …………..122 

i معامل تغيير الضغط ضمن الوحدة الثانوية ، و  ∆p إذ ان 
xh  الضغط  عند المنقط األول ضمن الوحدة الثانوية الواحدة، و 

o
xh  .الضغط عند المنقط األخير ضمن الوحدة الثانوية الواحدة 

 مساحة االبتالل واالستهالك المائي تحت نظم الري بالتنقيط

 Multi Exitوالفواصل بينها في حالة المنقطات متعددة المخارج  Emission pointتتأثر المساحة المبتلة بعد نقاط االنبعاث 
ان المهم في تحديد المساحة المبتلة ليس تصريف المنقط الكلي بل تصريف نقاط االنبعاث وترتيبها حول المنقط فضال عن 

وب التنقيط، لذا فان المنقط ذو المخرج الواحد يعد نقطة انبعاث واحدة. تحسب نسبة الفاصلة بين المنقطات على امتداد أنب
 : 123كما في المعادلة  %  pwالمساحة المبتلة من المساحة الكلية للنبات الواحد 

Pw= (SW*SR/SR*Sp)100%   =    (SW/SR) * 100% ………. 123 

المسافة بين الخطوط )م(.  SRنقاط االنبعاث )المنقطات( )م(، والمسافة بين  SPعرض الشريحة المرطبة )م(، و SWإذ ان 
 حسب نوع المحصول وعمره. %60 – 30عادة من   Pwتتراوح قيمة 
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ان االستهالك المائي تحت نظام الري بالتنقيط يجب أن يعدل في ضوء الجزء المضلل من المساحة الكلية بواسطة المحصول، 
تبتل بالماء خالفا للري السطحي والري بالرش، لذا تحسب النتح اليومي في نظام الري حيث ان جزءا محددا من مساحة الحقل 

 المساحة المضللة بالنبات كنسبة مئوية من المساحة الكلية.  Psوعندما يكون  124بالتنقيط وفق المعادلة 
T=ET (Ps/85) …………..124   or    T= Cu(ps+0.15+(1-Ps)  ……..125 

، وأقصى فترة بين الريات )فاصلة الري( فتحسب 127و  125الري للرية الواحدة )مم( من المعادلة يمكن حساب صافي عمق 
  126من المعادلة 

NDI= WHC*D*pd*pw ………126 ,    II = NDI/T …….127,    NDI=T*II  ……..128 

ي لري بالرش، لتحقيق مبدأ الر ان دورات الري ال تحكمها الحدود المسموح الستنزاف رطوبة التربة كما في الري السطحي وا
المتكرر و غالبا ما يكون يومي بريات خفيفة الذي يمثل فلسفة الري بالتنقيط. ولحساب اجمالي عمق الري بقسمة صافي عمق 

نوع التربة، المساحة المبتلة، عمق االبتالل، الري على كفاءة الري. ان االختيار الناجح للمنقط يجب أن يأخذ بنظر االعتبار 
 :128.يمكن كذل حساب تصريف المنقط بالمعادلة ريف المنقط، عدد ساعات التشغيل وفاصلة الري تص

q= (Id*Se*Si)/Te ……129 

المسافة بين المنقطات  Seعمق الماء المضاف في كل رية )مم(، وId (GDI)(، و 1-معدل تصريف المنقط )لتر ساعة qإذ ان 
 الزمن الكلي للتشغيل لكل وحدة تشغيل ضمن دورة الري )ساعة(. Te(، والمسافة بين الخطوط )م Siعلى الخطوط )م(، و

وعدد الوحدات األساس التي يمكن تشغيلها في  Neمن الحقل وعدد المنقطات لكل شجرة  Aeيحسب كل من المساحة المبتلة 
 جميع الوحدات األساس( من المعادالت ادناه: N) nآن واحد 

Ae=0.8SW2 ……130,     Ne= Aw/Ae …….131,   (N/n)Te ≤ 24*II  ……….132 

 134أيضا من المعادلة  Neوعدد المنقطات للنبات الواحد  133كما يمكن حساب التصريف المطلوب لكل نبات من المعادلة 
 وباالستعانة بالجداول المرفقة: 135من المعادلة Sp والمسافة بين المنقطات 

Q plant = Ke * Kc * Lp …..133,       Ne= Lp *0.3 / Ksq2*1.……..134, Sp= Ksq*1……135 

 عامل التربة والتصريف. Ksqالمسافة بين النباتات )م*م(، و Lpعامل المحصول و  Kcعامل المناخ و  Keاذ ان 
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 جدول قيم عامل التربة ومعدل التصريف

 التربة
 التصريف

 العامل
 1-غالون ساعة 1-لتر ساعة

 خشنة
1.89 0.5 0.3 
3.79 1 0.6 
7.57 2 1 

 متوسطة
1.89 0.5 0.7 
3.79 1 1 
7.57 2 1.3 

 ناعمة
1.89 0.5 1 
3.79 1 1.3 
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7.57 2 1.7 
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