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المقدمة:

مت إعداد هذا الكتيب من قبل اخملتصون بالوزارة ومن خالل محتوياته التي مت تنسيقها وفق 

آلية عمل شبكة نظم الّري احلديثة من وحدة الضخ إلى األنابيب الفرعية عليه نرى بأن 

على من يقوم بقراءة هذا الكتيب اإلستفاده من املعلومات واألرشادات الفنية املهمة مبا 

يخص اجلانب الفني والتقني والشرح الواضح ألجزاء أنظمة الّري احلديثة مع طرق إدارة  

التشغيل و الصيانة، كما مت مراعاة في إعداد هذا الكتيب توضيح اإلجراءات املتبعة في 

تقدمي طلب إدخال أنظمة الّري احلديثة ضمن برنامج الدعم املالي والفني كما مت التطرق 

إلى اإلجراءات وآلية عمل مراحل تقدمي الطلب في الوزارة.

احلديثة  الّري  أنظمة  عن  ومفيدة  مختصرة  نبذه  إعطاء  في  وفقنا  قد  نكون  أن  ونرجو 

املتبعة واملعمول بها في سلطنة عمان ونتمنى أن يكون هذا اإلصدارّسهل التعامل معه 

في طرح أسلوبه الواضح في توصيل املعاني إلى اخملتصني الفنيني العاملني في قطاع 

الّري. 



6



7

مكونات أنظمة الري الحديثة : 

خ  أواًل:  وحدة الضَّ
تتوفر  أن  البد  إذ   ، املستخدمة  املضخات  على كفاءة  احلديثة  الري  أنظمة  تشغيل  يعتمد 
احلصول على كميات  وحتى ميكن  نظام  عليها كل  املصمم  التشغيل  التصرفات وضغط 
املياه وفق نظام جدولة الري املصمم عليها كل نظام ، لذلك يتم إختيار تصرفات املضخات 

داخل املزارع بحيث ال تتجاوز التصرفات اآلمنه لآلبار والتي ال تتجاوز 24 م3 / الساعة. 
وهناك ثالثة أنواع من املضخات التي تتناسب مع تشغيل شبكة أنظمة الري احلديثة وضخ 

مياه الري من اآلبار ، حيث مت حتديدهما على الوجه التالي: 

1( المضخات الغاطسة : 
وهي مضخات تركب داخل اآلبار وتستخدم في اآلبار املغلقة حيث تثبت على أعماق تتناسب 
مع حالة املناسيب االستاتيكية والديناميكية للمياه في كل بئر . وفي العادة تتراوح أقطار 
بالطاقة  تدار  املضخات  وهذه   . املياه  حالة  على  ذلك  ويتوقف  بوصة   12-6 من  اآلبار  هذه 

الكهربائية . 

2( المضخات التوربينية الرأسية : 
وهي مضخات ميكن تركيبها داخل اآلبار التي يتم حفرها ميكانيكاً أو داخل اآلبار املكشوفة 
، وهي تعمل إما عن طريق محرك كهربائي أو محرك ديزل، وهذه األنواع من املضخات هي 

األكثر إنتشاراً وخاصة في املزارع التي ال يوجد بها طاقة كهربائية.
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3( المضخات الدافعة: 
عادة  تستخدم  مضخة  وهي 
األحواض  من  الري  مياه  لضخ 
وتستخدم كثيراً في املزارع التي 
تعاني من قلة املياه، بحيث جتمع 
مياه الري في احلوض ومن ثم يتم 
ضخها إلى شبكة الري احلديثة 
وتعمل هذه األنواع من املضخات 
إما عن طريق الطاقة الكهربائية 
الديزل  محركات  طريق  عن  أو 

ويكثر إستخدامها في محافظات  الداخلية، شمال وجنوب الشرقية والظاهرة وذلك لقلة 
املياه في تلك احملافظات.

ثانيًا : وحدة التحكم  
والتصرفات  الضغوط  في  وللتحكم  بأمان  احلديث  الري  أنظمة  شبكة  تشغيل  وإلمكان 
فقد مت تصميم مجموعة من املعدات واألجهزة تلحق بشبكة الري وهي أساسية في إدارة 
وتشغيل أنظمة الري بأمان ، ويتطلب األمر وضع احملابس واملعدات واألجهزة بالترتيب كما هو 
موضح بالرسم لألهمية وهي تعرف بوحدة التحكم، ويلزم إجراء أعمال الصيانة عليها وهي 

مكونة طبقاً للرسم التوضيحي اآلتي: 

1. أنبوب املص من املضخة.
2. وصلة أنابيب.

3. جهاز قياس الضغوط.
4. عداد املياه.

5. محبس يسمح مبرور املياه في إجتاه وأحد.
6.   محبس تخفيف الضغوط.

7. أنوب التوصيل من احلديد اجمللفن.

8. محبس سكينة.
9. محبس للتخلص من الهواء.

10. جهاز التسميد.
11. وعاء بالستيك سعة 300 لتر.

12. فلتر لفصل الشوائب العالقة باملاء.
13. محبس غسيل الفلتر.

14. أنبوب الطرد.

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

(6)
(7)

(8)
(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

وحدة التحكم
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• وحدة قياس الضغط: 
وهو مقياس مدرج ممتلئ باجللسرين يعمل على قياس الضغط عند 
والضغط  التصرف  بني  العالقة  توضح  وهي   ، عليه  املثبت  الوضع 
اخلاص باملضخة وفق التصميم. ووحدة قياس الضغط إما أن تكون 

بار أو متر أو كيلوجرام /سنتيمتر مربع أو رطل / بوصة مربع. 

• وحدة قياس تصرف املياه : 
كمياتها  أو  معدالتها  سواء  املياه  تصرفات  قياس  على  تعمل 
املياه  كميات  معرفة  الوحدة  تلك  خالل  وميكن  النوع،  حسب 
التي يتم ضخها يومياً وعلى مستوى احملابس التي يتم فتحها 
املياه  عداد  ويختلف  والتشغيل.  اإلدارة  حسب  واحد  وقت  في 
املستخدم في قياس مياه الري عن مثيله املستخدم في قياس 

أو تكون نسبة امللوحة  مياه الشرب بأن يعمل حتت ظروف وجود بعض الشوائب في املياه 
في املياه عاليه. وإلمكان اإلستفادة من حتديد اإلحتياجات املائية للمحاصيل داخل املزرعة 
فأنه ينصح بتسجيل عدد الساعات التي يتم إدارة وتشغيل النظام عليها وفق جدولة الري 

املعمول بها.

• محبس حماية البئر واملضخة :
هذا احملبس يسمح مبرور املياه في إجتاه واحد من املضخة إلى 
إدارة  ضمان  هو  ذلك  من  والغرض   ، العكس  وليس  الشبكة 
محركات املضخة في إجتاه واحد وليس في اإلجتاه العكسي مما 
يؤدي إلى تلفها ، كما أن هذا احملبس يعمل على حماية البئر 
من التلوث بالسماد املذاب في املياه حيث ال يسمح مبرور املياه 

في اإلجتاه العكسي.

• محبس تخفيف الضغط ) محبس األمان (: 
زيادة  من  مبكوناتها  الري  شبكة  حلماية  أمان  وحدة  يعتبر  احملبس  هذا 
أو فتح احملابس مما يتسبب عن ذلك ظاهرة  الضغط املفاجئ نتيجة قفل 
اضعف  عند  الشبكة  إنفجار  إلى  تؤدي  رمبا  وهذه  املائية  باملطرقة  تعرف 
نقطة . وميكن ضبط الوحدة وحتديد الضغط املسموح به في الشبكة وفق 
التصميم، حتى إذا زاد الضغط الي سبب عن ذلك فإن احملبس يفتح تلقائياً 
ويسمح بخروج املياه منه للتخفيف من الضغط، ولذا ينصح دائماً بعدم 

قفل احملابس كلها عندما تكون املضخة في حالة تشغيل.
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• محبس تفريغ الهواء: 
يعمل هذا احملبس على تفريغ الهواء املتراكم داخل شبكة الري.

• احملبس الرئيسي:
هذا احملبس يعمل على فتح أو قفل املياه عن شبكة 
الري ، وميكن قفله جزئياً بغرض التحكم في إحداث 
املذاب  السماد  سريان  على  تعمل  ضغط  فروق 
ويجب  الشبكة.  إلى  املضخة  مياه  مع  وخلطه 
تكون  عندما  كلياً  احملبس  هذا  قفل  عدم  مراعات 
ضغوط  جتنب  ميكن  حتى  إدارة  حالة  في  املضخة 

عالية داخل الشبكة.

• وحدة التسميد:
أي  لتر   300 بسعة  خزان  التسميد  وحدة  تشمل 
حوالي 75 جالون حيث يوضع فيه السماد بعد إذابته 
وعن طريق قفل  الشوائب.  وتصفيته من  املياه  في 
احملبس الرئيسي جزئياً لعمل فرق الضغط بني أنبوب 
التصرف  وضبط  التسميد  جهاز  في  والطرد  املص 
حتديد  ميكن  الضغط  محبس  خالل  من  املطلوب 
تصرف السماد املذاب عند 75 جالون / الساعة، أي 
تفريغ خزان السماد في مدة ساعة. وبهذا األسلوب 
جداً  بسهولة  التسميد  عمليات  إجراء  ميكن 
املزروعات  جميع  حتصل  حيث  منتظمة  وبطريقة 
متساوية.  بطريقة  السماد  من  حصصها  على 

وميكن حتديد تركيز السماد وفق نظام اإلحتياجات السمادية املوصي به وتوزيع السماد داخل 
املزرعة حسب نظام توزيع املياه، وميكن كذلك إعطاء النباتات السماد أكثر من مرة حسب 

احتياجاته.

• املرشح:
هو أساسي في حجز الشوائب العالقة في املياه سواء من الرمال أو من خزان السمادة وطبقاً 
للمواصفات فأن هذا املرشح يعمل على حجز الشوائب الصغيرة جداً حلماية للمنقطات 
املرشحات حيث سنعرض  من  أنواع  عدة  يوجد  اإلنسداد. كما  من  والرشاشات  والنافورات 

نوعني من املرشحات املعتمدة ضمن املواصفات الفنية للوزارة وهما:
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1(املرشح الشبكي )احلديد( :
من  مصنوع  شبكي  مصفى  املرشح  داخل  يوجد 
الصلب الغير قابل للصدأ واملرشح مزود في العادة 
املدخل  عند  أحدهما  الضغط  لقياس  بوحدتني 
واآلخر عند اخملرج والغرض من ذلك هو عند وجود فرق 

في الضغط بني الوحدتني في حدود نصف بار، فأنه يلزم إيقاف املضخة وفتح املرشح إلخراج 
املصفى الشبكي وتنظيفة . وفي إطار أعمال الصيانة فإنه يلزم تنظيف املرشح على األقل 
مره في األسبوع ملنع ترسيب الشوائب. ويوجد باملرشح محبس صغير، ويفضل أن يفتح مرة 
واحدة على األقل وملدة نصف دقيقةبشكل يومي مع بداية تشغيل املضخة للتخلص من 

الشوائب العالقة داخل اجلهاز.

2( املرشح القرصي :
وهو مماثل للمرشح الشبكي عدا أن احلاجز الداخلي )املصفى 
( عبارة عن حلقات من البالستيك مركبه على عمود داخلي 
وعند جتميعها على هذا العمود تكون املسارات بني احللقات 
مالئمة حلجز الشوائب حيث أن أسطح هذه احللقات ليست 
ملساء بل حتتوي على مجاري ومسارات ضيقة جداً طبقاً 
لدرجة الترشيح املطلوبة. وفي إطار أعمال الصيانة فأنه 
بإستخدام مصدر ماء خارجي  يدوياً  املرشح  يجب غسيل 
وبضغط مرتفع بعد أن يتم فك احللقات لتكون حره حول 

العمود اجملمع لها ليسهل غسيل احللقات.

ثالثًا : شبكة الري   
يوجد في شبكة الّري ثالث أنواع من أنظمة الّري احلديثة وهي نظام الّري بالنافورة ونظام 
الّري بالتنقيط ونظام الّري بالرش ويعتمد أختيار كل نوع على حسب التركيبة احملصولية 
فمثال يتم تصميم نظام الري بالنافورة لألشجار املثمرة أما نظام الّري بالتنقيط فيصمم 
للمحاصيل  عادة  تصميمه  فيتم  بالرشاشات  الّري  نظام  عن  نتحدث  وعندما  للخضروات 
العلفيه. وجميع هذه األنظمة تتغذى من أنبوب بالستيكي رئيسي من نوع ) U.P.V.C( يختار 
قطرها طبقاً للتصرف املصمم عليه النظام ويتم دفن هذا األنبوب في التربة على عمق 70 
سم من سطح األرض وذلك للحفاظ عليه من األحمال السطحية وتأثير أشعة الشمس 
عليه كما يتفرع من األنبوب الرئيسي أنابيب فرعية تدفن في التربه على عمق 50 سم من 

سطح األرض وهي التي تغذي أنظمة الّري اخملتلفة وهي:
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)1( نظام الري بالنافورة : 

استحدثت التقنية احلديثة نظاماً لري أشجار الفواكة وخاصة النخيل، حيث توضع نافورة 
تخرج منها املياه على هيئة مظلة مائية داخل حوض الشجرة بواسطة حامل بالستيك 
صغير ، وبالطبع هذا النظام ال يتعرض كثيراً لالنسداد مثلما يحدث للمنقطات نظراً ألن 
تصرفات النوافير كبير وتنساب املياه منها بطريقة مستمره، ورأس النافورة مزود من الداخل 
مبرشح صغير من البالستيك يعمل على حجز الشوائب الدقيقة العالقة في املياه لضمان 

خروج املياه من النافورة بالشكل وبالكم املصمم عليه النظام.

 توجد أنواع من النافورات، فمنها ما يعطي تصرفاً ثابتاً قدره 240 لتر/ ساعة حتت ضغوط 
التشغيل حوالي 2 بار، ومنها ما ميكن التحكم فيه لتحديد كمية تصرف  املياه عن طريق 

ضبط أو غلق فوهة النافورة . 

ويفضل استخدام النوع األول ذات التصرف الثابت عند استخدامه في ري أشجار متقاربة 
أنواع واعمار  إذا اختلفت  ، أما  ، حيث يتم توزيع مياه الري على األشجار بالتساوي  األعمار 
األشجار داخل القطعة الواحده فإنه يفضل استخدام النوع الثاني الذي يتم ضبط كمية 
تصرف  يكون  حيث  النمو،  ناحية  من  وأعمارها  وتنوعها  األشجار  حالة  حسب  فيه  املياه 
النافورة في هذا النوع بني 250 - 350 لتر/الساعة عند ضغط تشغيل يتراوح بني 2 إلى 3 

بار. 

والنارجيل  التمور  ونخيل  الفاكهة  أشجار  أنواع  لكل  مناسب  بالنافورة  الري  نظام  ويعد   
وفي بعض األحيان يتطلب األمر وضع عدد 2نافورة في حوض كل شجرة عندما تكون التربة 
رملية أو حصوية وذلك للحصول على معدالت عاليه من كميات املياه للتغلب على تسرب 
املياه داخل حوض الشجرة واحلصول على قطاع رطوبي منتظم بقدر اإلمكان مع ضرورة عدم 
اإلخالل بإعطاء األشجار مياه أكثر من احتياجاتها املائية ، وهذا بالطبع ميكن التحكم فيه 

عن طريق حتديد فترات التشغيل حتت كل نظام.
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رطوبي  توزيع  أفضل  على  للحصول  مستدير  مائي  مجرى  بعمل  األشجار  أحواض  جتهيز   
للمياه باستخدام نظام الري بالنافورة .

وتعتمد فترة تشغيل النظام على أنواع وعمر األشجار وحالة الطقس ونوعية التربة، وميكن 
اعتبار تشغيل نافورة واحدة ملدة ال تزيد عن نصف ساعة لري األشجار كاملة النمو ، أو ملدة 
نصف الوقت في حالة استخدام نافورتني على أن يكون تصرف النافورة الواحدة 250 لتر/ 

ساعة في فترة أقصى األحتياجات. 

وإلمكان احلصول على توزيع رطوبي جيد في احواض األشجار فالبد أن يتم جتهيز حوض كل 
يؤمن  التنظيم  دائري، وهذا  داخل كل منهما مجرى مائي  التربة  دائرتني من  شجرة بعمل 
السالمة لساق الشجرة من وصول املياه إليها والتي تسبب العفن بفعل تكون الفطريات 

عليها.

كما يراعى في جتهيز اجملرى املائي الدائري أن تكون احلافة اخلارجية للمجرى أعلى من منسوب 
األرض الزراعية حتى ميكن جتنب انزالق األمالح املتكونة على احلدود اخلارجية للتربة املبتلة 

بفعل األمطار غير الغزيرة. 

الري عبر شبكة اخلطوط  ( في نقل مياه   U.P.V.C( املدفونة  البالستيك  أنابيب  وتستخدم 
الرئيسية والفرعية إلى احملبس الذي يتحكم في املياه عند كل مجموعة من األشجار. 

تقدر كفاءة نظام الري بالنافورة بني 80 إلى 85% ويتوقف ذلك على التصميم وأسس اإلدارة 
والتشغيل.

2( نظام الري بالتنقيط: 
منقطات  خالل  من  الزينة  وأشجار  اخلضروات  محاصيل  ري  في  النظام  هذا  يستخدم 
تعطي تصرفات ثابتة عند اختالف الضغوط وتثبت هذه املنقطات على اخلطوط الفرعية 
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. ) LLDPE ( البالستيكية املر نة

•املنقطـــــات : 
وهي مصنعة من مادة بالستيكية ) البولي بروبلني (ويوجد منها أنواع عديدة ، وإن أنسب 
ضغط تشغيل هو 2 بار ، وميكن أن تعطي تصرفات من 2-8 لتر/ الساعة يختار منها التصرف 

املناسب حسب التصميم. 

وبالنسبة  متساوية،  أبعاد  على  الفرعية  اخلطوط  على  املنقطات  تثبيت  يتم  العادة  وفي 
لظروف التربة ونوعية املزروعات بحيث يكون انسب املسافات بني املنقطات هي 50 سنتيمتر، 
داخل حوض  أكثر من منقط  الصغيرة ميكن وضع  الشجيرات  أو  الزينة  أشجار  وفي حالة 
الشجرة على شكل دائري بحيث ال يتجاوز عدد املنقطات في معظم األحيان عن 4 منقطات 

وفق االحتياجات املائية الفعلية.

تتعرض املنقطات لالنسداد عند استخدام مياه ذات ملوحة عالية أو وجود شوائب في املياه 
أو فطريات عند فتحاتها، لذلك املداومة على نظافتها يصبح أمراً ضرورياً بالرغم من وجود 

مرشح عند وحدة التحكم. 

وللحصول على ضغط التشغيل املناسب للمنقطات فإنه يجب تركيب محبس لتنظيم 
الضغوط عند مجموعة احملابس اخملصصة ألنظمة الري بالتنقيط حيث يعمل هذه احملبس 
على تثبيت الضغط على شبكة التنقيط مهما اختلف ضغط تشغيل املضخة ، إلمكان 

تشغيل النظام بكفاءة.

•الخطوط الفرعية:-
وهي أنابيب من البالستيك املرن )البولي 
وتتراوح   ،  )  LLDPE بـ)  ويعرف  ايثيلني( 
ويتوقف  مم   20 إلى   13 من  أقطارها 
التصميم  املناسب على  اختيار األقطار 
املنقطات على هذه  تثبت  العادة  وفي   ،
أو  سنتيمتر   50 كل  على  اخلطوط 
امتداد  على  وتوضع  التصميم  حسب 
احلقل فوق سطح األرض، وهي مصنعة 
واملقاومة  ايثيلني(   )البولي  مادة  من 
للعوامل اجلوية ويتوقف عمر  استخدام 
هذه األنابيب على اجلودة ونوعها ودرجة 
اشعة  وخاصة  اجلوية  للعوامل  حتملها 
الشمس، ولذا يفضل بعد انتهاء موسم 
وتخزينها  األنابيب  يتم جمع  أن  احلصاد 
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في مكان مظلل حلني إعادة تركيبها عند بدء زراعة جديدة ، وبهذا األسلوب ميكن احملافظة 
على اخلطوط الفرعية من التلف واحملافظة على عمرها االفتراضي. 

نوعية اخلضار،  تتوقف على  إذ  تتراوح بني 1-3متر،  الفرعية  البينية بني خطوط  واملسافات 
ففي حالة البصل والبامية، على سبيل املثال تكون املسافات أقل ما ميكن أي حوالي 1متر، 

بينما تصل إلى 3امتار في حالة زراعة اجلح والشمام.

يعتبر نظام الري بالتنقيط من النظم التي تعمل بكفاءة عالية إذا تتراوح كفاءته بني 85 
–95 % ويتوقف ذلك على التصميم وأسس اإلدارة والتشغيل.

وقد مت تصميم نظام الري بالتنقيط على أساس أن يعطى املنقـط الواحـد تصـرفاً قـدره 
4لتر/ الساعة حتت ضغط تشغيل قدره 2بار ، وقد اختيرت املنقطات من األنواع التي تعطي 
تصرفاً ثابتاً تقريباً مهما اختلف ضغط التشغيل ، وذلك بهدف احلصول على انتظام وجتانس 
في تصرفات املنقطات على خطوط الفرعية مما يوفر حصص متساوية من املياه والسماد 

للنباتات داخل كل قطعة. 

وفي املزارع التي ال تكون فيها مياه وفيرة يتم تصميم اخلطوط الفرعية على أبعاد 1.5 متر 
، واملنقطات على مسافة كل 50 سنتيمتر باعتبار أن هذه املسافات تعطي مسطح رطوبي 
مناسب للتربة على طول اخلطوط الفرعية ملعظم مزروعات اخلضار، وفي حالة زراعة اجلح 
والشمام فإنه يكتفي بوضع اخلطوط الفرعية كل 3 متر بسبب امتداد النبات عند النمو، 
كما يراعى أن تكون اخلطوط الفرعية موضوعة على سطح األرض دائماً في وضع عمودي 

على اجتاه الرياح السائدة في املنطقة . 

على  اخلضار  محاصيل  لري  بالتنقيط  الري  نظام  لتشغيل  الالزمة  الزمنية  الفترة  تعتمد 
ساعة  نصف  بني  التشغيل  فترة  تتراوح  إذ   ، الطقس  وحالة  منوها  ودرجة  احملاصيل  نوعية 

وساعتني كحد أقصى عند ري محاصيل اجلح والشمام عند فترة النمو الكامل. 

3( نظام الري بالرش: 
يستخدم هذا النظام لري احملاصيل احلقلية )كاألعالف و القت العماني املعروف بالبرسيم( و 
في هذا النظام تستخدم انابيب بالستيكية  من نوع )U.P.V.C ( تدفن على عمق 50 سنتمتر 
في باطن التربة ، حيث يثبت فيها حامل الرشاش على نفس املسافات ويعتبر هذا النظام 
من النوع الثابت ويتطلب احلرص التام في احملافظة على الرشاشات أثناء حرث األرض وعند 

احلصاد. 
مت تصميم نظام الري بالرش على أساس أن يعطي الرشاش تصرفاً قدره 6 جالون/ الدقيقة 
حتت ضغط قدر 4 بار، وذلك من خالل فتحتني صغيرتني قطر كل منها 23/3 ، 32/5 بوصة 
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دائرة  بانتظام في  املياه  املياه لتوزيع  دائرية بطيئة بفعل ضغط  الرشاش بطريقة  ويتحرك 
عمق  يكافي  التصميم  هذا  فأن  12متر   x 12متر  أبعاد  على  الرشاشات  وبتثبيت  كاملة. 

مطري منتظمة قدرها حوال 9.5 مليمتر 
عن  يقل  ال  فيه  اإلنتظام  معامل  وأن 
الواحد  الفدان  يحتاج  العادة  وفي   ،  %85
لعدد 28 رشاش . وتعتمد الفترة الزمنية 
الري  ألغراض  النظام  لتشغيل  الالزمة 
 ، الطقس  وحالة  النبات  منو  درجة  وعلى 
ويعتبر تشغيل النظام لفترة ساعة في 
املائية  باإلحتياجات  للوفاء  كافي  اليوم 
تشغيل  ويفضل  الظروف،  أقصى  عند 
لتقليل  الشمس  غروب  بعد  النظام 
الرياح  أوقات سكون  وفي  بالبخر  الفاقد 
رطوبي  توزيع  على  احلصول  ميكن  حتى 
متجانس ومنتظم على األرض الزراعية ، 
كما أن هناك نوع من األعالف مثل القت 
العماني يفضل دائماً ريه في املساء حيث 

تكون ثغور النبات مقفلة خاصة إذا ما كانت نوعية مياه الري املستعملة حتتوي على نسبة 
ملوحة عاليه نسبياً لضمان عدم تأثرة بالرذاذ. 
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اإلدارة والتشغيل والصيانة: 
الري أن تكون األنابيب املكونة لها من خطوط رئيسية وفرعية  روعي في تصميم شبكة 
مدفونة حتت األرض للمحافظة عليها من اإلشعاع الشمسي الذي يؤثر على درجة حتملها 
للضغوط وعمرها االفتراضي ، لذلك مت وضع اخلطوط الرئيسية على عمق 70سم واخلطوط 
الفرعية على عمق 50 سم من سطح األرض حتى ميكن حمايتها وعدم تعرضها للكسر 

عند استخدام امليكنة في عملية حرث التربة . 

ونظراً ألن املياه داخل شبكة الري في املزرعة يعتمد أساساً على توفير ضغوط التشغيل 
التي  احملابس  من  مبجموعة  الشبكة  زودت  احلديثة  الري  أنظمة  من  نظام  لكل  املناسبة 

تتحكم في توزيع الضغوط لكل قسم.

وإلمكان احلصول على إدارة وتشغيل أنظمة الري بكفاءة عاليه البد أن يراعى التقيد بنظام 
جدولة الري الذي يتم بواسطته توزيع املياه على النبات وفق احتياجاته املائية ويتماشى مع 
التصرف اآلمن الذي ميكن أن يضخ من مصدر املياه، وذلك من خالل احملابس التي تتحكم في 
والتصميم  بها  باملزرعة ومساحة كل قسم  املوجود  احملصولي  التركيب  وفق  املياه  تصرف 
واخملطط الهندسي للمزرعة، وذلك يجب التقيد بإتباع التعليمات اخلاصة باإلدارة والتشغيل 

والصيانة. 

أوالً : وحدة املرشح: 

1(املرشح الشبكي )احلديد(: 

امللحقة  التحكم  نهاية وحدة  للصدأ عند  قابل  الغير  الصلب  املصنوع من  املرشح  يركب 
في  أساسية  تعتبر  الوحدة  وهذه  السماد،  في  املوجودة  الشوائب  فصل  بغرض  باملضخة، 
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حماية شبكة الري من الترسبات ، وحدة املرشح مزودة عند املدخل واخملرج بوحدتني لقياس 
ضغوط املياه وعند حدوث فروق في الضغط بني املدخل واخملرج في حدود نصف بار ) أي حوالي 
للتخلص  فرشاة  بواسطة  وتنظيفها  الوحدة  فتح  يتطلب  األمر  فإن  اجلوي(  الضغط  ثلث 
أو كل  أسبوع  مرة كل  األقل  على  دورية  ذلك بصفة  يتم  أن  والبد   ، العالقة  الشوائب  من 
العادية وقبل  احلاالت  املياه، وفي  العالقة في  الشوائب  تركيز  يتوقف على  أسبوعني، وهذا 
التشغيل يومياً ميكن فتح محبس التدفق خارج الشبكة ملدة 30 ثانية على األقل للتخلص 

من التراكمات املتواجدة داخل املرشح.

2(صيانة املرشح القرصي:
يتم فك  أن  بعد  بإستخدام مصدر ماء خارجي وبضغط مرتفع  يدوياً  املرشح  يجب غسل 

احللقات لتكون حره حول العمود اجملمع لها ليسهل غسيل احللقات.

ثانياً : وحدة التسميـــد 
الكيماوي  السماد  يوضع  أن  البد  الترسبات  من  خالي  نظيف  على سماد  احلصول  إلمكان 
املوصي به في وعاء منفصل مملوء باملاء قبل اإلستخدام بيوم على األقل وبعدها يقلب يدوياً 
حتى يذوب جيداً ويتم فصل الشوائب الغير مذابه في املاء عن طريق مصفاة للحصول على 

محلول خالي من الشوائب.

يتم وضع محلول السماد املذاب في املاء في خزان السمادة وفق السعة املطلوبة والتركيز 
املوصى به، وميكن حتديد تصرف السماد املذاب من خالل املنظم املثبت في اجلهاز ليتماشى 

مع نظام جدولة الري.

ولتشغيل وحدة التسميد فإن األمر يتطلب قفل محبس املياه جزئياً واملركب ضمن وحدة 
بني  مناسب  ضغط  فرق  على  للحصول  اخملرج  وأنبوب  املدخل  أنبوب  طرفي  بني  التحكم 
الطرفني يعمل على سحب السماد املذاب في املياه من خزان السمادة وفق التصرف احملدد، 
وبهذه الطريقة يتم خلط السماد املذاب مع املياه التي يتم ضخها من البئر إلى شبكة الري 
، حيث يتم احلصول على تركيز ثابت من السماد في املاء ، وبإمتام عمليات الري وفق نظام 
اجلدولة فإنه يتم توزيع السماد بالتساوي على جميع الزراعات ، وبإنتظام فترات الري وإجراء 
على  يحصل  النبات  إلن  اإلنتاجية  زيادة  إلى  يؤدي  ذلك  فإن  املتجانسة  التسميد  عمليات 
غذائه من املاء والسماد بطريقة ميسرة. ويفضل بعد اإلنتهاء من التسميد تنظيف وحدة 

التسميد من بقايا األسمدة وذلك لضمان عدم إنسدادها.

ثالثاً : محابس الغسيل  
خطوط  نهاية  عند  للغسيل  محابس  تركب  أن  مزرعة  لكل  التصميم  عمل  عند  يراعى 
فتح هذه  يتم  إذ  الترسبات،  من  الري  تخليص شبكة  بهدف  والفرعية  الرئيسية  األنابيب 
احملابس على فترات تتوقف على تركيز املواد العالقة حيث تخرج منها املياه احململة بالشوائب 
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باندفاع حتت ضغط املضخة ملدة 30ثانية على األقل للتخلص من تراكمات الشوائب باندفاع 
داخل شبكة الري ، والغرض من ذلك احلد من وجود الشوائب والترسبات التي قد تعمل على 

انسداد املنقطات أو النافورات أو الرشاشات.  

رابعاً : محبس األمان 
التي قد تنجم نتيجة  الري من الضغوط الفجائية  يعمل هذا احملبس على حماية شبكة 
محابس  وقفل  به  املوصي  التشغيل  لنظام  املزارع  إتباع  عدم  أو  الكهربائي  التيار  انقطاع 
التشغيل دون مراعاة لكمية املياه التي تدفعها املضخة، وبذلك يتم ضبط محبس األمان 
على ضغوط التشغيل اآلمنه، وفي حالة تعرض الشبكة لضغوط أعلى فإن احملبس يفتح 
بطريقة أوتوماتيكية لتخفيف الضغط على شبكة الري. وإن لم يتم تنظيف الشبكة من 
الترسبات وباألخص املرشح فإن ذلك يؤدي إلى زيادة الضغط مما يعرض الشبكة واملضخة 

إلى ضغوط قد تؤثر على سالمة الشبكة. 

خامساً : املنقطات الخاصة بنظام الري بالتنقيط 
تتعرض املنقطات في العادة لالنسداد في حالة وجود ترسبات أو شوائب داخل شبكة الري 
وفق  املنقطات  تصنيع  يتم  ولذا   ، الري  مياه  في  لألمالح  نسبياً  عالي  تركيز  وجود  عند  أو 
مواصفات مختلفة فمنها األنواع التي يجب تغييرها عند تعرضها لالنسداد وهي الرخيصة 
، ومنها األنواع التي ميكن تنظيفها إما يدوياً أو عن طريق احلقن الدوري بالكلورين للتخلص 
من التكونات العضوية والبكتيرية، وإلمكان احملافظة على املنقطات وأنابيب البولي أثيلني 
من  اإلنتهاء  بعد  احلقول  في  ممتدة  بالتنقيط  الري  ترك شبكة  عدم  يجب  فإنه  التلف  من 
جني احملصول وحتى بداية املوسم الزراعي التالي، إذ أن تركها وتعرضها لإلشعاع الشمسي 
عدم  فترة  طوال  مظلل  مكان  في  حفظها  يجب  ولذا   ، التلف  إلى  يعرضها  تشغيل  دون 
استخدامها. ويوجد االن باألسواق أنواع مختلفة من املنقطات ذاتية التنظيف وهي جيدة 

وميكن استخدامها.

سادساً : النافورات 
البالستيك  من  مرشح  النافورة  رأس  على  يوجد 
حلماية النافورة من االنسداد اجلزئي الذي قد يؤثر على 
شكل توزيع املياه اخلارجة من رأس النافورة ، والبد من 
التأكد من أن حامل النافورة في وضع رأسي وأن أنبوب 
البولي أثيلني الذي يغذيها باملياه خالي من اإللتواءات 
للمحافظة على تدفق املياه منها، ويجب مراعاة وضع 
احلامل في حوض الشجرة على بعد ال يقل عن 30سم 
من ساق الشجرة للحصول على توزيع رطوبي أفضل 

في منطقة اجلذور الفعالة. 
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سابعاً : الرشاشات       
تخرج املياه من الرشاشات من خالل فوهتني صغيرتني على هيئة رذاذ مطري بالقدر وبالشكل 
وهي  عليها  املاء  دفع  بقوة  العادة  في  الرشاشات  وتعمل  بالرش  الري  نظام  عليه  املصمم 
أي  أو شحوم لتسهيل حركتها وميكن بسهولة مالحظة  زيوت  أي  إلى استخدام  ال حتتاج 

انسداد بها ألنه يؤثر على حركة دورانها ، ولذلك يجب تنظيفها حسب احلاجة.

إلى  يؤدي  عليها  املزارع  وتدريب  والصيانة  والتشغيل  باإلدارة  اخلاصة  باإلرشادات  اإللتزام  إن 
تشغيل شبكة الري بكفاءة عاليه وبأمان وفق األسس التصميمية ونظام جدولة الري.

مزايا استخدام أنظمة الري الحديثة : 
من املعروف أن أنظمة الري احلديثة لها مزايا عديدة ، وهناك جدوى في استخداماتها خاصة 
في املناطق التي تعاني نقصاً في مواردها املائية ، واستخدام طرق الري بالغمر مالم يحسن 
إدارتها فإنها تؤدي إلى آثار سلبية ، وهناك اعتقاد خاطئ وشائع بني املزارعني هو: أنه كلما 
أمكن ري املزروعات بكميات وفيرة من املياه وباستمرار فإنها تؤدي إلى زيادة اإلنتاج، وبالطبع 
هذا اعتقاد غير صحيح ، إذ إن املطلوب في عمليات الري هو إعطاء النبات احتياجاته املائية 

الفعلية، وأنه إذا زادت الرطوبة في التربة عن السعة احلقلية فإنه ال ينتفع به النبات.

أما جدوى استخدام أنظمة الّري احلديثة ومزايا تطبيقها في مزارع املواطنني وميكن تلخيصها 
في اآلتي:-

-  الترشيد في استخدامات مياه الري
-  رفع كفاءة الري من 2 إلى 3 مرات باملقارنة بالري بالغمر. 

-  الري احلديث يرشد في مستلزمات اإلنتاج منها : السماد، الطاقة ، العمالة، اخلدمة.
-  احملافظة على نظافة املزرعة ومنع تلوث املياه.

-  يحقق زراعة إنتاج عالي باملقارنة بنظام الري التقليدي بالغمر.
-  إعطاء النبات احتياجاته الفعلية من املياه وفي الوقت املناسب مما يؤدي إلى زيادة إنتاجية 

النبات مع سهولة تسميد األرض بإذابة السماد في مياه الري.
-  يقلل من منو احلشائش ، وبالتالي يقلل من انتشار األمراض.
-  سهولة إجراء العمليات الزراعية من جتهيز األرض وخالفه.

أو  النبات مباشرة دون فقد نتيجة التسرب  -  االستخدام األمثل ملياه الري بتوصيلها إلى 
التبخر.

-  ميكن زراعة األرض املستوية وغير املستوية على حد سواء.
وبطريقة  بالتساوي  املزروعات  على  السماد  توزيع  على  يعمل  احلديث  الري  نظام     -

منتظمة.
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-  اختصار الزمن الذي يستغرقه العامل في ري املزرعة.
-  تقليص العمالة اخملصصة للقيام بأعمال الري داخل املزرعة.

-  احلد من تدهور نوعية املياه في اآلبار وذلك بتقليل الضخ من اآلبار.

النظر في  التكلفة دون تدقيق  إلى  املزارعني ينظرون  املزايا فإن كثير من  فبالرغم من هذه 
الطرق املستخدمة  أن  باعتبار  الطويل  املدى  والغير منظورة على  املنظورة  الفوائد  معرفة 
تنشأ من  قد  التي  ذكرها  السابق  السلبية  اآلثار  دون معرفة  بالغرض  تفي  الري حالياً  في 

االستمرار في إتباع طرق الري بالغمر دون اتباع األصول الفنية في اإلدارة والتشغيل.

برنامج الدعم املايل والفني إلدخال نظم الري الحديثة:
املالي والفني خالل  الزراعية بتقدمي الدعم  الّري واألراضي  الوزارة من خالل دائرة  وقد قامت 
مبزرعته  احلديثة  الري  أنظمة  إدخاله  عند  العماني  املزارع  بدعم  املاضية  اخلطط  سنوات 
باملساهمة بتكلفة املواد وعلى املزارع التركيب والتنفيذ وذلك بغرض التخفيف عن كاهل 
املزارعني من حتمل كل التكاليف الباهظة لهذه األنواع من التقنيات ، وبذلك ميكن مساعدة 
أكبر عدد من املزارعني إلدخال هذا النظام في مزارعهم وحتقيق برامج التنمية وحتويل الزراعة 
األهداف  ورائها  من  يتحقق  مبا  احلديثة  التقنية  أساليب  على  تعتمد  زراعة  إلى  التقليدية 

املرجوة وجتنب الكثير من اآلثار السلبية. 

برنامج إرشاد الري: 
واإلدارات  املديريات  خالل  من  السمكية  والثروة  الزراعة  وزارة  قامت   ، اإلرشاد  مجال  وفي 
الزراعية باحملافظات وبالتنسيق مع الفنيني بدائرة الّري واألراضي الزراعية بإقامة عدة ندوات 
الري احلديثة  الزراعية بهدف عرض وشرح معدات وأجهزة  ومعارض مصغرة في احملافظات 
وتعريف املزارع العماني بأهمية استخدام هذه األنظمة وجدواها في زيادة اإلنتاجية الزراعية 
في ظل ترشيد مستلزمات اإلنتاج، كذلك كيفية إدارة وتشغيل األنظمة مبا يضمن حسن 
آلخر  وقت  من  الري  بشبكة  اخلاصة  األنابيب  وغسيل  الصيانة  أعمال  وإجراء  االستخدام 

لضمان عدم تراكم الشوائب داخل شبكة الري.

ونظراً إلقبال املزارعني على طلب إدخال أنظمة الري احلديثة فإن الوزارة تقوم بتدعيم كوادرها 
الفنية في احملافظات حيث خصصت أخصائي ري في كل مديرية/إدارة ملتابعة تنفيذ أنظمة 
التي  والقياسية  الهندسية  واملعايير  املواصفات  وفق  املواطنني  مزارع  في  احلديثة  الري 
لتفهمه وتدريبه على  املزارع وضماناً  الوزارة بهذا اخلصوص حرصاً على مصلحة  وضعتها 

هذه التقنيه حتى تعود عليه وعلى اجملتمع باخلير واملنفعة.
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إجراءات الدعم المالي و الفني إلدخال أنظمة الري الحديثة
الدعم  برنامج  الّري احلديثة في مزرعته عن طريق  أنظمة  بإدخال  أي مزارع  في حالة رغبة 

املالي والفني بالوزارة إتباع اخلطوات التاليه:

طلب 1- لتقدمي  بالوالية  الزراعية  التنمية  مركز   / دائرة  إلى  بطلب  يتقدم  أن  املزارع  على 
الدعم للمزرعة و ذلك على النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض.

سجل 2- في  تقدميه  فور  الطلب  بتسجيل  بالوالية  الزراعية  التنمية  مركز   / دائرة  تقوم 
إيصاالً  الطلب  يعطى صاحب  و  الواردة،,  املعلومات  و  البيانات  فيه جميع  يدون  خاص، 

مختوماً بختم الدائرة / مركز التنمية الزراعية برقم و تاريخ تقدميه.

البيانات 3- كافة  على  يحتوي  خاص  ملف  بفتح  الزراعية  التنمية  مركز   / الدائرة  تقوم 
واملعلومات عن املزرعة.

تقوم اللجنة الفنية بالدائرة / مركز التنمية الزراعية باملعاينة الفنية للمزرعة و عمل 4-
املسوحات االولية و حتديد املساحات املزروعة فعالً و التحقق من صحة ما جاء بالطلب، 

و تعبئة االستمارات الفنية املعتمدة، ثم إرسال امللف إلى املديرية / االدارة التابعة لها
 )و ذلك خالل شهر على االكثر من تاريخ تقدمي الطلب(.

و 5- بشأنها  التوصيات  ابداء  و  الطلبات  بدراسة  اخملتصة  االدارة   / املديرية  جلنة  تقوم 
ترشيحها للتنفيذ.

 أ-  اجراءات اختيار املزارع:

العائد 1. ذات  احملاصيل  زراعة  على  تركز  التي  االنتاجية  للمزارع  االولوية  تعطى 
االقتصادي وفق النسبة املعتمدة لكل محافظة.

يراعى التوزيع اجلغرافي لقرى الوالية حيث ال تتركز اخلدمة في قرى بعينها داخل 2.
حدود الوالية. 

ان يقوم بنفسه االشراف و العمل باملزرعة 3.

أن تكون املزرعة قائمة و منتجة4.

متابعاً للبرامج االرشادية و متعاوناً مع الدائرة / املركز5.

و 6. املائية  املقننات  و  الزراعية  املعامالت  اجراءات  في  الفنية  بالتوصيات  يلتزم 
مواعيد ري احملاصيل اخملتلفة.

يحافظ على نظافة املزرعة.7.
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 ب-  اجراءات اختيار املزرعة:

أن تكون خالية من االمراض و اآلفات الزراعية.1.

أن يكون لها مصدر ري ثابت.2.

أن تكون التربة صاحلة للزراعة.3.

أن تكون ملوحة املياه ال تزيد عن 4000 ميكروموز للنافورات و الرشاشات والتزيد 4.
عن 3000 ميكروموز للمنقطات.

أوجه 5.  3 عن  الكهربائي  التيار  توصيل  يقل  ال  أن  و  الـكهربائية  الطاقة  وجـود 
.(Three Phase)

 ج-  املزارع ذات امللوحة املرتفعة

يتم دعم املزارع ذات امللوحة املرتفعة التي تزيد ملوحتها عن 4000 ميكروموز و بحد 
أقصى 10,000 ميكروموز.مبواصفات خاصة لألنابيب و طريقة التصميم مبا يتناسب 

مع خصوصية تلك املزارع.

تقوم املديرية العامة للتنمية الزراعية بإعداد التصاميم الهندسية للمساحات 6-
املزروعة القائمةو حساب كميات املواد واملكونات ألنظمة الري احلديثة و املضخة 

الالزمة للمزرعة مع  حتديد قيمة الدعم املالي على ضوء ذلك.

طريق 7- عن  كتابًة  بذلك  أصحابها  يخطر  للشروط  املستوفاة  الغير  الطلبات 
املديريات/ االدارات.

اخملصصات 8- الترشيحات حسب  بإرسال  اخملتصة  االدارة  أو  العامة  املديرية  تقوم 
عام  كل  بداية  في  الزراعية  للتنمية  العامة  املديرية  الى  لها  املعتمدة  املالية 

ميالدي.

 يتم اعتماد قائمة االسماء املرشحني مع جداول الكميات من قبل سعادة وكيل 9-
الوزارة للزراعة.

لتوقيع 10- االدارات   / املديريات  مبخاطبة  الزراعية  للتنمية  العامة  املديرية  تقوم 
املزارعني على العقد املعد بني الوزارة و املزارع.

يتولى الفنيون باحملافظات االشراف على مراحل تنفيذ االعمال و توجيه االرشادات 11-
الفنية للمزارعني و إصدار املوافقات الالزمة الستكمال االعمال و اعتماد شهادات 

إمتامها وفقاً ملراحل التنفيذ االتية:
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املرحلةاالولى : تركيب اخلطوط الرئيسية و الفرعية و احملابس.
ووحدة  الرشاشات(  و  املنقطات  و  كالنافورات   ( املوزعات  تركيب   : املرحلةالثانية 

التحكم.
املرحلة الثالثة : تركيب وحدة الضخ )املضخة(

طريقة تنفيذ المزارع لنظام الرّي الحديث:

للمزارع الذي يتقرر منح مزرعته دعماً مالياً و فنياً إلدخال نظم ري حديثة اختيار 1-
االسلوب الذي يراه مناسباً لتنفيذ النظام سواء كان ذلك مبعرفته أو بواسطة 
احد من املقاولني احملليني أو الشركات اخملتصة و إخطار الوزارة بذلك مع التزامه 

بتوقيع عقد مع الوزارة وفقاً للنموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض.

تركيب مواد و تنفيذ شبكة نظم الري أو وحدة ضخ املياه أو أي تقنيات حديثة 2-
مبعرفته و حتت إشراف الوزارة.

االلتزام بإرشادات الفنيني و صيانة شبكة الري من وقت آلخر و احملافظة عليها 3-
مبا يضمن كفاءة تشغيلها و حسن استخدامها و توفير قطع الغيار الالزمة 

لها على نفقته اخلاصة.

تنفيذ التركيب احملصولي و التوصيات االرشادية و الفنية.4-

متكني الفنيني بالوزارة من دخول املزرعة و تزويدهم بالبيانات واملعلومات التي 5-
يطلبونها.



الخــــــــــــاتمــة:

إن إستخداماتك ألنظمة الّري احلديثة في مزرعتك تعد مساهمة 
منك في احملافظة على الثروة املائية، فبادر أخي باملسارعة لتركيب 
تلك األنظمة وبأخذ املشورة الفنية من قبل اخملتصني بالّري قبل 

الشروع في التنفيذ.

الوزارة تقدم الدعم ملواد ومكونات نظم الّري احلديثة بنسبة )100 
% ( مساهمة منها في ترشيد إستخدام املياه في الزراعة.

التقيد بأسس اإلدارة والتشغيل والصيانة يضمن تشغيل نظم 
الّري احلديثة بكفاءة عالية.

أخي المزارع:
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