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املواضيع
مارسات املفهوم، امليزات، النهج، امل: تقنية التسميد بالري 1.

الصحيحة، أهمية نوعية مياه الري 

ري،  خصائص االسمدة املستعملة في تقنية التسميد بال2.
خلط االسمدة 

ر انواع الحاقنات السمادية، التركيب، الصيانة، تحضي3.
حسابات وتمارين/محلول  السماد
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بجرعاتالنباتتزويدعنعبارةبالريالتسميد

مياهخاللالغذائيةالعناصرمنومتكررةصغيرة

.الري

صرالعنامنالمطلوبةالنباتاحتياجاتلتلبيةوذلك

.دقيقبشكلالغذائية

تقنية التسميد بالريمفهوم 1.
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تقنية التسميد بالريمفهوم 

 لري عملية اضافة االسمدة مع مياه ا= التسميد بالري
(ري + تسميد )

يتم تحضير املحاليل السمادية في خزانات

ية في تقوم الحاقنات السمادية بحقن املحاليل السماد

.مياه الري 
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في مياه ويطلق على نسبة حقن املحلول  السمادي
(Injection rate).بمعدل الحقن الري 

ويعبر عن معدل الحقن بنسبة مئوية

حجم مياه ري /او حجم محلول سماد.
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ميزات تقنية التسميد بالري

اضافة االسمدة الى النبات تكون اكثر دقة وانتظاما1.

مناطق)اضافة االسمدة الى مناطق معينة بحاجة اليها 2.
(املجموع الجذري 

توفير العناصر الغذائية للنبات بشكل فوري3.

فاءة زيادة ك)تحسين امتصاص الجذور للعناصر الغذائية 4.
(االستعمال لالسمدة
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ميزات تقنية التسميد بالري

اكثرقوة تساعد على توفير املياه النها تعمل على نمو جذور 5.
( زيادة كفاءة استعمال املياه)وفعالية 

تقليل فقد العناصر الغذائية6.

توفير في الجهد والعمالة 7.
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نطقة من خالل تقنية التسميد بالري يتم اضافة العناصر الغذائية الى م. شكل 
.الجذور الفعالة مما يرفع من كفاءة امتصاص النبات لتلك العناصر 

.
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مقارابت التسميد ابلري/هنج
Fertigation Approaches

: (Quantitative)املقاربة الكمية 1.

حيث يتم تحديد كمية االسمدة التي ستضاف لوحدة

.ومن ثم تضاف من خالل مياه الري ( دونم/كغم)املساحة 

 ( الخزان)السمادة التقليدية تعتبرBy-pass 
fertilizer tankابسط طريقة الضافة االسمدة من

.  خالل مياه الري 
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:  (Quantitative)املقاربة الكمية 

حقن في هذه الطريقة من التسميد ال يوجد تناسب ما بين

حجم مياه /حجم محلول سماد (السماد وتدفق مياه الري 
.)ري 

ي مياه وحيث ان معدل الحقن غير ثابتة فان تركيز السماد ف
.الري  في بداية الري يكون عاليا ويقل مع مرور الوقت
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مقارابت التسميد ابلري/هنج
: (Proporional)املقاربة التناسبية2.

 في هذه الحالة يتم تحديد حجم محلول السماد الذي
سيحقن في وحدة حجم من مياه الري 

(. مياه ري 3م/لتر محلول سماد)

ئية في هذه املقاربة، يتم تحديد مستويات العناصر الغذا
(.3م/جزء باملليون او غم)في مياه الري ( تراكيز)
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: (Proporional)املقاربة التناسبية2.
 عدل مع م( العنصر الغذائي)تتناسب كمية اضافة السماد

.تدفق املياه

 في هذه الطريقة من التسميد بالري يتم استعمال

الحاقنات السمادية

(Proportional injectors)

 ( =دونم/كغم)كمية السماد املضاف

 ( 3م/غم)التركيز للعنصر الغذائيx كمية مياه الري
(دونم/3م)املضافة  12



السمادة التقليدية

A bypass fertilizer tank 

الطريقة  الكمية/منهج1.

(دونم/كغم)

Quantitative approach

الحاقنة السمادية

Venture Injector

التركيز/الطريقة  التناسبية /منهج2.

(او جزء بالمليون3م/غم)

Proportional approach

طرق التسميد بالري

Two Fertigation approaches
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:مثال
 لتر محلول 5)من مياه الري 3لتر من محلول السماد في ا م5اذا اردنا حقن

، (مياه ري 3م1/سماد

 ساعة،/3م30وكان معدل التدفق في خط الري

 ساعة /لتر150فاننا بحاجة الى حاقنة سمادية بمعدل حقن ال يقل عن
.حتى نصل الى مستوى التسميد املطلوب( ساعة مياه ري /3م30مقابل )

 يتم حساب معدل الحقن(injection rate)كما يلي:

 تدفق خط الري /تدفق الحاقنة السمادية= معدل الحقن

=x 100% (150/30,000  )

 =30 /%15

1/2  % = %( =0,5)
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املمارسات الصحيحة يف تقنية التسميد ابلري
Best Fertigation Practices

uniformity) (Fertigationانتظام اضافة االسمدة

 تؤثر طريقة التسميد بالري على انتظام اضافة االسمدة(Fertigation
uniformity) الى منطقة املجموع الجذري للنبات وكفاءة التسميد.

 ذلك الن و فقد العناصر الغذائية يؤدي الى بداية فترة الري ان اضافة االسمدة في
ملية ذلك يؤدي الى غسل السماد الى تحت املجموع الجذري للنبات مع استمرار ع

.الري 

 قة املجموع في منطتراكم االمالح يؤدي الى نهاية الري في حين ان اضافة االسمدة في
.الجذري وسطح التربة وكذلك عدم توزعها بانتظام
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املمارسات الصحيحة يف تقنية التسميد ابلري
Best Fertigation Practices

ر الغذائية من املمكن الوصول الى االنتظام املطلوب في توزيع العناص

 Bestمن خالل املمارسات الصحيحة للتسميد بالري 
Fertigation Practices

 .تعتبر طريقة او املنهج التناسبي باستعمال الحاقنات السمادية 1.
(Proportional injectors) من افضل تلك

.املمارسات
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املمارسات الصحيحة يف تقنية التسميد ابلري
Best Fertigation Practices

.كذلك غسل خطوط الري في نهاية فترة الري 2.

(pH)ضبط درجة الحموضة ملياه الري 3.

ا تؤثر على تعتبر درجة الحموضة ملياه الري في غاية االهمية وذلك النه

تفاعالت كيماوية عديدة

الي في تقنية يتم ضبط الحموضة ملياه الري للوصول الى املستوى املث
:التسميد بالري لعدة اسباب

.iناصر تسمح باالمتصاص املثالي للعناصر الغذائية وخاصة الع
الصغرى 

.ii (التنقيطانغالق املنقطات في نظام الري ب)تمنع انغالق نظام الري
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ضبط درجة محوضة مياه الري 
ية تؤثر درجة حموضة مياه الري على توفر العناصر الغذائ

للنبات

 دة في يستطيع النبات امتصاص العناصر الغذائية املوجو
.املحلول الغذائي او في محلول التربة

ي عند ترسب العنصر الغذائي وخروجه من املحلول الغذائ
.يصبح العنصرغير متوفر للنبات
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ضبط درجة محوضة مياه الري 
ربونات يترسب العنصر الغذائي على شكل مواد صلبة مثل ك

ق الذي بدوره يعمل على انغال . الكالسيوم واملغنيسيوم

.املنقطات في نظام الري بالتنقيط

 6,5و 5,5تتراوح درجة الحموضة املثالية ملياه الري ما بين.

م من الضروري حقن الحامض في مياه الري  بشكل منتظ

ومتواصل خالل فترة الري 
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اتدرجة احلموضة ملياه الري وتوفر العناصر الغذائية للنب
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رتة ضبط درجة محوضة مياه الري من خالل اضافة احلوامض خالل ف. الشكل
.االكثر استقرار وانتظاما لدرجة محوضة مياه الري(B)ويعترب النموذج . الري
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مثال على ضبط محوضة مياه الري
تاج الى لضبط حموضة مياه الري الى املستوى املطلوب نح1.

لتر 10/ مللتر حامض1.5)مياه ري 3م/ملل حامض150
(مياه

الساعة/لتر50= معدل الحقن لحاقنة السماد 2.

الساعة/3م20= معدل تدفق خط الري 3.

دقيقة30= فترة الري 4.

3م10= دقيقة 30كمية مياه الري املطلوبة خالل 5.
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مثال على ضبط محوضة مياه الري

=  طلوب كمية الحامض املطلوبة لخفض الحموضة الى املستوى امل6.

لتر حامض1.5= ملل 1500= 3م3x10م/ملل150

(حجم محلول السماد)لتر 25دقيقة تحقن الحاقنة 30خالل 7.

لتر25لتر في خزان سعة 1.5يتم تخفيف الحامض من 8.

يضمن ذلك اضافة الحامض الى مياه الري بشكل منتظم 9.

.ومتواصل خالل فترة الري 
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مثال على ضبط محوضة مياه الري
 من الحوامض التي تستعمل عادة في االغراض الزراعية

حامض الفوسفوريك1.

حامض النيتريك2.

حامض السلفريك3.

 في حالة استعمال هذه الحوامض لخفض حموضة مياه الري من
عتبار الضروري اخذ كمية العناصر الغذائية املوجودة فيها بعين اال 

(الفوسفور والنيتروجين والكبريت)

ملل من هذا الحامض 100: مثال حامض النيتريك

(65% HNO3) غم من النيتروجين18.5يحتوي على
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مثال على ضبط محوضة مياه الري
 لتر من حامض 1,5وحسب املثال السابق  فاننا بحاجة الى

لخفض حموضة مياه الري (HNO3 %65)النيتريك 
(.3م/ملل حامض150)

لنيتروجين وبالتالي فان كمية النيتروجين التي تأتي من حقن ا
في مياه الري 

 =18.5ملل حامض 100/غم نيتروجينx 1500 ملل
حامض

 =277.5 لتر من حامض 1.5عند اضافة )غم نيتروجين

(.النيتريك 25



خصائص االسمدة 

لريالمستعملة في التسميد با
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خصائص االسمدة

.i(:الذائبية)درجة الذوبان

انيمكنالسمادمنكميةاقص ىعنعبارةهي
ارةحر درجةعلىاملاءمنمعينحجمفيكلياتذوب

.(ماءلتر /سمادغم)معينة

الىيؤديذلكفانالكميةتجاوزتمواذا

Salting)السمادترسب out).
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(:الذائبية)درجة الذوبان

ة ليس جميع انواع االسمدة يمكن ان تستعمل في تقني
.التسميد بالري 

ة ومن الضروري معرفة درجة الذائبية لالسمدة عند الرغب
.  في استعمالها في هذه التقنية

يجب عدم تجاوز الذائبية للسماد وبخالف ذلك يمكن ان
.تتشكل ترسبات تؤدي الى اغالق نظام الري 

يوم تتاثر الذائبية باملياه الغنية بااليونات كالكالس
وجود مثل واملغنيسيوم والكبريت حيث تقل ذائبية االسمدة ب

.هذه املعادن
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فحص الذائبية 
للسماد 
Jar Test :
ذائبية السماد

لرت /غم مساد
ماء

ذوبان كامل للسمادتشكل رواسب 29



خصائص االسمدة
.ii مؤشر الملوحة(Salt Index)

لمحلولاالسموزيالضغطبينماالنسبةعنعبارةهو

زنالولنفساالسموزيالضغطالىالسمادعنالناتجالتربة

.الصوديومنتراتمن

ثهايحدالتيالملوحةلتركيزمقياسالملوحةمؤشريعتبر

.التربةمحلولفيالسماد

العاليةالنوعيةذاتاالسمدةوتعتبرHigher analysis

fertilizerجزيئاتانبسببوذلكمنخفضملوحةمؤشرلها

تكوناالسمدةهذهمثلذوبانعندالمحلولتدخلالتيالملح

.قليلةكميتها
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ها في الذائبية و موشر الملوحة لبعض انواع االسمدة الشائع استعمال. جدول

التسميد بالري

(لتر100/كغم)الذائبية مؤشر امللوحةالتركيبالسماد

مدرجة20على

درجة حموضة 
املحلول 

pH

نترات االمونيا1.

NH4NO3

34-0-0101.11955.6

سلفات االمونيا2.

NH4)2SO4)
21-0-069434.5

يوريا3.

CO(NH2)2

46-0-072.71059.5

ا فوسفات االموني4.
االحادي 

(MAP)

NH4H2PO4

12-61-027404.5

سلفات البوتاس5.

K2SO4

0-0-5046118.5

نترات البوتاس6.

KNO3

13.8-0-46.6743110.8
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توافق االسمدة/قابلية خلط االسمدة

(Fertilizer Compatibility)

 يوجد هناك بعض االسمدة التي ال يمكن ان تخلط مع
مالح بعضها في نفس الخزان وذلك بسب احتمالية تشكل ا

.  غير ذائبة بشكل سريع

 افق االسمدة ما يحدث عند خلط ومن االمثلة على عدم تو
حتوي على مع تلك التي تالكالسيوماالسمدة التي تحتوي على 

.والسلفاتالفوسفات
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(Fertilizer Compatibility)قابلية خلط االسمدة 

تأكداليجبالسماديةالمحاليللتحضيراالسمدةخلطعند

.البعضبعضهامعاالسمدةخلطقابليةمن

يرتحضعنداالعتباربعينالتاليةاالموراخذيجبكذلك
:السماديةالمحاليل

الحوامضاستعمالعندوخاصةاالمانعامل1.

لفةالمختاالسمدةخلطعندتحدثانيمكنالتيالتفاعالت2.

الريمياهومعالبعضبعضهامع

بانغالقيتعلقفيماوخاصةالرينظاممعالتفاعالت3.

اجزاءهبعضوتآكلالنظام
33



توافق االسمدة /قابلية خلط االسمدة

متوافق غير متوافق توافق محدود 34



توافق االسمدة /قابلية خلط االسمدة
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توافق االسمدة /قابلية خلط االسمدة
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عدم خلط االمسدة غري املتوافقة: حاقنات هيدروليكية 37



عدم خلط االمسدة غري املتوافقة: حاقنات اتوماتيكية 38



االسمدة المستعملة في التسميد بالري

الىيحتاجبالريالتسميدفيناجحبرنامجالىالوصولان

.المستعملةلالسمدةدقيقاختيار

لتياالعواملاهممناالسمدةخلطوقابليةالذائبيةتعتبرحيث

.بالريالتسميدحالةفياالعتباربعينتأخذانيجب

المياهفيعاليةذائبيةذاتاالسمدةتكونانيجب.

جةدربانخفاضتقلحيثذائبيتهادرجةفياالسمدةتختلف

.الحرارة
39



االسمدة المستعملة في التسميد بالري

:النيتروجينيةاالسمدة1.

ذائبيةذاتالتاليةالنيتروجينيةاالسمدةتعتبر

المياهفيعالية

حويتمحاليللتحضيرتستعملانيمكنحيث

.غذائيةعناصرعدةاوواحدغذائيعنصر
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.Iاالمونياسلفات

.IIاالمونيانترات

.IIIالبوتاسنترات

.IVالكالسيومنترات

:  االسمدة النيتروجينية1.

41



:  االسمدة الفوسفاتية2.

اننويمكالماءفيللذوبانقابلةالتاليةالفوسفاتيةاالسمدةتعتبر

:بالريالتسميدفيتستخدم

:فوسفات االمونيوم االحادي1.

(NH4H2PO4, MAP)

:فوسفات البوتاس االحادي2.

(KH2PO4, MKP ) 

  (UP)فوسفات اليوريا 3.

(17-44-0)CO(NH2)2H3PO4

:حامض الفوسفوريك4.

(H3PO4) 42



:االسمدة البوتاسية3.

مياهالفيعاليةذائبيةذاتالبوتاسيةاالسمدةتعتبر

:ومنها

KNO3البوتاس،نترات1.

K2SO4البوتاس،سلفات2.
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:العناصر الصغرى4.

تعتبر االشكال المخلبة(chelated forms)  من العناصر

الصغرى مركبات عضوية ذات ذوبان عالي في المياه 

.ويمكن ان تستخدم بكفاءة عالية في التسميد بالري

النبات حيث تستطيع التحرك بسهولة في التربة الى جذور

.دون ان يتم تثبيتها

 ومن اكثر المخلبات شيوعاDTPA, EDTA, 

EDDHA  .
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:مشاكل اضافة االسمدة الفوسفاتية الى مياه الري
ترسب الكالسيوم والمغنيسيوم1.

بقاء الفوسفور المضاف قرب سطح التربة2.

شكالاالاستعمالينصحفانهالترسباتحدوثمنوللتقليل

.الفوسفاتيةاالسمدةمنالحامضية

يؤديالفوسفوريكحامضاستعمالفانالمثالسبيلفعلى

وضةالحموتخفيضالفوسفوربعنصرالنباتتزويدالى

.المنقطاتانغالقويمنعالسمادلمحلول

ندوماالىالحموضةتخفيضانالىاالنتباهيجبولكن

امنظفيالمعدنيةاالجزاءبعضتآكليسببانيمكن5,5

.النباتجذورايضايؤذيوقدالري
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انواع الحاقنات السمادية2.

:الضغطفرقعلىتعملحاقناتبواسطةالحقن-1

By-pass)الخزان-التقليديةالعاديةالسمادة-أ tank):

الثمن؛ورخيصةبسيطةانهامميزاتهامن

ياهمفيالغذائيةالعناصرتراكيزانسلبياتهامنولكن

.الريفترةخاللوتتناقصثابتةغيرالري
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التسميد من خالل السمادة التقليدية
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:الحاقنة الفنشورية-ب

 من ميزاتها انخفاض كلفتها وسهولة تركيبها

.  ى ثابتاباالضافة الى ان تركيز العناصر الغذائية يبق

ل الى ومن سلبياتها الحاجة الى فرق في الضغط  يص

.من ضغط التشغيل% 33حوالي 
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حاقنة فنشورية

حاقنة فنشورية 49



التسميد بالحاقنة الفنشورية 50



ياه تعمل على ضغط م: الهيدروليكية/ الحاقنات الميكانيكية-ج

(.ال تحتاج طاقة لتشغيلها)الري 

غذائية من مميزاتها امكانية التحكم بدقة في تراكيز العناصر ال

.  في مياه الري

 باالضافة الى وجود عدة انواع من الحاقنات التي تناسب

.  مختلف المساحات

لى اال ان من سلبياتها كلفتها العالية والحاجة الى التدريب ع

.استعمالها وصيانتها

وسائل حقن االسمدة بالري
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السماديةالحاقنة 

الهيدروليكية

دوزاترون
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دوزاترون/حاقنات سمادية 
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سمادة تقليدية



احلاقنة السمادية 
دوزماتك/اهليدروليكية

Dosmatic
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التسميد 
بالحاقنة 
/ةالهيدروليكي

Dosmatic
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:الكهربائيةالمضخةبواسطةالحقن2.

ة تمتاز بالقدرة على التحكم في كمية االسمد

المضافة وتوفير االيدي العاملة وتسميد 

.  مساحات كبيرة

 اال ان من سلبياتها الحاجة الى الطاقة في

تشغيلها 

 وعدم القدرة على التحكم بتراكيز العناصر

.الغذائية في مياه الري
56



التسميد بالري من خالل المضخة 

الكهربائية 
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احلاقنات السمادية3.
االتوماتيكية
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احلاقنات السمادية 
االتوماتيكية

(  حامض+ مساد 4)
على خط الري
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احلاقنات السمادية 
االتوماتيكية

(  حامض+ مساد 2)
على خط الري

60



احلاقنات 
السمادية 
ةاالتوماتيكي
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احلاقنات السمادية االتوماتيكية 62



احلاقنات السمادية االتوماتيكية
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النسبة المقارنة بين االنواع المختلفة من الحاقنات السماية ب. شكل

.لتركيز العنصر الغذائي في مياه الري خالل فترة الري
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تركيب وتشغيل 3.

يد وصيانة نظام التسم

بالري
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بعض مواصفات الحاقنات السمادية

نوع دوزاترون
DI 520DI 110DI 150DI 16DI 2DI 05DI 1500D8R

(ساعة/3م2,5–ساعة /لتر10 التدفق التشغيلي. 1 (
0.5-

ساعة /3م9.0

(atmosphere 1)ضغط جوي 1= باسكال 14,5psi =100,000= بار 1:(بار)الضغط التشغيلي 2.

0,5-4,00,5-4,00,3-6,00,3-6,00,3-6,00,3-6,00,3-6,00.1-8.0

 ))%الحقنمعدل3.

5,0-20,01,0-10,01,0-5,00,2-1,60,5-2,00,2-0,50,07-0,20.2-2.0

(ساعة/لتر)الحقنمعدل•

0.5-300.00.2-250.00.1-125.00.02-40,00.05-50.00.02-12.50.007-5.0

40: (درجة مئوية)الحرارة القصوى التي تتحملها الحاقنة درجة4.

انش1.5انش4/3(:             مدخل ومخرج)التوصيالت 5.

(كغم)الوزن 6.

1.41.71.61.61.71.71.65.4
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SuperDosاحلاقنة السمادية  45
Model 5.0%و   Model 2.5%: املوديل

Specifications/املواصفات

املوديل

Model

معدل التدفق

Fluid Flow 

Range

معدل الحقن

Injection 

Range 

Dosage

ليالضغط التشغي

Operating 

Pressure

الحجم

Pipe 

Coupling

دقة الحقن

Dosing 

Accuracy

الحرارة 

القصوى 

Max. 

Temp.

الحرارة

الصغرى 

Min.

Temp

اقص ى 

سحب افقي

Max. 

Horiz. 

Suction

اقص ى 

سحب 

عمودي

Max. 

Vert. 

Suction

2.5%
-الساعة /لتر57

الساعة/3م10

0.2%-2.5%

1:500-1:40
م3.6م38oCoC115%5±انش1.25بار0.34-6.9

5.0%
-الساعة /لتر57

الساعة/3م10

0.4%-5.0%

1:250-1:20
م3.6م38oCoC115%5±انش1.25بار0.34-5.5
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+ محلول السماد 4.

خارج/مياه ري

مكبس المحرك

داخل/مياه ري1.

مكبس الجرعات

معايرة معدل حقن السماد(%)

المراد محلول السماد 2.

حقنه في مياه الري

:مبدأ عمل الحاقنة السمادية 
:في حالة تركيب الحاقنة مباشرة على خط الري 

.  دخول مياه الري الى الحاقنة حيث يعمل ضغط مياه الري  الذي يعتبر مصدر الطاقة الى تشغيل الحاقنة1.

.  سحب محلول السماد حسب معدل حقن السماد المطلوب2.

خلط محلول السماد مع مياه الري داخل الحاقنة3.

خروج محلول السماد المخلوط مع مياه الري بفعل ضغط مياه الري4.

الضغط الذي تتناسب نسبة حقن السماد مع كمية مياه الري الداخل الى الحاقنة بغض النظر عن التغيرفي التدفق او•

.يمكن ان يحدث في خط الري

3
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ة  يجب عدم استخدام االدوات عند تجميع الحاقن
:عند التركيب يتم

(B)بالحامل (A)تثبيت الحاقنة 1.

(C)انتزاع االغطية البالستيكية 2.

ة التأكد من ان اتجاه حركة المياه حسب السهم الظاهر على جسم الحاقن3.
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وذلك لتجنب دخول الدقائق . سم على االقل فوق قعر الخزان10يجب ان يكون بربيش الشفط مرتفعا •

(. 1شكل )الغير ذائبة والتي من الممكن ان تؤدي الى الحاق الضرر بالحاقنة 
.يجب عدم وضع بربيش الشفط على االرض•

.(2شكل )الحرص على ان يكون مدخل الماء للحاقنة السمادية فوق مستوى محلول السماد •

1شكل  2شكل  70



Check that the dosing pump is compatible with key parameters of the 
system in which it is going to be installed. 

The parameters of the installation have to respect the operating water 
flow and pressure recommended for each model. For an optimal use, it is 
best to apply a safety margin to minimum and maximum figures given 
published for water flow and pressure (see green area) .

Water 
flow

Dosage

Pressure

Installation of a 100 Micron filter before the pump 
is compulsory.

Never install the pump below the level of 
chemical product injected.

Never install the pump below the 
level of chemical product injected.

How to prevent water hammer :

-Open the valve smoothly

-Rather install valves with progressive opening and closing

-Choose plastic pipes rather than metal pipes

-Use the largest pipe diameter

-Install a hammer-preventer

INSTALLATION 

GUIDELINES

71

يجب توافق مواصفات

الحاقنة السمادية مع 

نظام الري من حيث 

التصريف، •

معدل الحقن، •

.والضغط•

ر يجب تركيب فلت

مناسب قبل 

.الحاقنة

يجب ان يكون 

مستوى الحاقنة 

فوق مستوى 

خزان محلول 

.السماد

يجب فتح واغالق •

المحابس تدريجيا

واستعمال المحابس •

.المناسبة لذلك

ارشادات تركيب

الحاقنات

http://www.google.fr/imgres?um=1&hl=fr&sa=N&biw=1920&bih=871&tbm=isch&tbnid=qfSCK4NXIq-LJM:&imgrefurl=http://www.discountwatersofteners.com/big-blue-filter-housing-10-inch-250.html&docid=Oo2pWjV569xMcM&imgurl=http://d38es0zlysvjdt.cloudfront.net/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/t/w/twist-ii-clean.png&w=292&h=532&ei=NZtiUfipMoSs0QXPooH4BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=445&vpy=30&dur=1806&hovh=303&hovw=166&tx=111&ty=149&page=1&tbnh=148&tbnw=81&start=0&ndsp=58&ved=1t:429,r:4,s:0,i:94
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من عدد النقرات( ساعة/لتر)تقدير تصريف الحاقنة

(Clicks number)



تركيب الحاقنة•

(.1شكل )من الممكن تركيب الحاقنة مباشرة على خط الري •

وفي هذه الحالة يمكن اضافة مياه الري بدون الحاجة الى (. 2شكل )أو يمكن  تركيبها على خط جانبي •

.تشغيل الحاقنة وكذلك يمكن فك الحاقنة بسهولة

.لبئرقبل الحافنة وخاصة اذا كان مصدر مياه الري  من افلترالطالة عمر الحاقنة ينصح بتركيب •

صمام

فلتر

صمام

فلتر

محبس

ط تركيب الحاقنة على خ. 2شكل 

.  جانبي

ة تركيب الحاقنة مباشر. 1شكل 

.على خط الري
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.يبخط جان/تركيب احلاقنة اهليدروليكية على خط الري. شكل
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دوزاترون/تشغيل الحاقنة

فتح المحبس الخاص بدخول المياه جزئيا1.

ياه من الضغط على الكبسة الموجودة في اعلى الحاقنة حتى يتم خروج الهواء وتدفق ثابت للم2.

(.الشكل)حول الكبسة 

مادي المراد حيث يتم سحب المحلول الس. فتح المحبس ببطئ لتبدأ الحاقنة بعدها بالعمل تلقائيا3.

.فافحيث يمكن مشاهدة ذلك من خالل بربيش الشفط البالستيكي الش. حقنه الى داخل الحاقنة

الشكل

75



صيانة احلاقنة4.
لتر ماء نظيف ( 1)استعمال : غسل الحاقنة بعد كل استعمال1.

وسحبه من خالل الحاقنة؛

تغطية وغسل وعاء محلول السماد من حين آلخر؛2.

عض  عدم خلط االسمدة التي من املمكن ان تتفاعل مع بعضها الب3.
افقة) وتشكل رواسب؛( االسمدة غير املتو

نع غسل مصفاة انبوب الشفط وتجنب مالمستها قعر الوعاء مل4.
الترسبات من اغالق املصفاة؛
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صيانة احلاقنة
ل فقد غسل الفلتر ما قبل الحاقنة الطالة عمر الحاقنة وتقلي5.

الضغط؛

في حالة الصيانة او (Bypass valve)يجب اغالق املحبس 6.
عدم االستعمال؛

سل في حالة عدم استعمال الحاقنة ملدة طويلة من الضروري غ7.

.حالبالحاقنة ووضعها في املاء مع اضافة الكلور ملنع نمو الط
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(ميكرون350)تنظيف فلتر الماء 
يتم تنظيف الفلتر مرة شهريا وحسب االستعمال1.

لنزع الفلتر يتم اغالق المحبس وذلك لجعل الضغط يهبط الى الصفر2.

فك مجموعة الحقن3.

(1الشكل )فك غطاء الحاقنة باليد 4.

(2الشكل )فك الماتور باليد 5.

(3الشكل )نزع الفلتر 6.

نزع الجلدة7.

تنظيف الفلتر والجلدة او استبدالها8.

تنظيف مكان الفاتر والجلدة9.

اعادة التركيب عكس الترتيب السابق. 10

1شكل  2شكل  3شكل 

ور
مات

فلتر

جلدة
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Should the problem is not fixed

Contact the technical department

If the pump has run some months with

a heavy duty, a maintenance is perhaps required

Change kit BC or E

In case of chemical attack, contact

the technical department, solutions may exist

Check the suction hose.

No air intake, squizzing or cracks admitted

Check the chemical is not too visquous

UNDER DOSAGE

Should the problem is not fixed

Contact the technical department

If discharge hose ends at a lower level than

the top of the chemical:

Reduce the outlet diameter and

install a downstream valve or trigger

Check that the chemical drum is

at a lower level than the pump.

OVER DOSAGE

Should the problem is not fixed

Contact the technical department

If a cleaning gives no result:

Change kit D

Clean the check valve

(Kit D)

WATER BACKFLOW INTO THE DRUM

MOTOR is CLICKING

Should the problem is not fixed

Contact the technical department

Check the handle is on the "ON" postion

Check that the arrow molded on the body in

in the water flow direction

Check water flow and pressure

MOTOR is NOT Clicking

SIMPLIFIED BREAK-DOWN DIAGNOSTIC
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احتياطات االمان
نقية استعمال مياه نظيفة من خالل استعمال الفلتر املناسب لت1.

املياه قبل الدخول الى الحاقنة؛

تغطية الوعاء الذي يحتوي على محلول السماد؛2.

سم عن قعر الوعاء؛5ارتفاع انبوب الشفط ما ال يقل عن 3.

( درجة مئوية38لغاية )حماية الحاقنة من درجات الحرارة املرتفعة 4.
؛(درجة مئوية 1لغاية )واملنخفضة 

مراعاة الضغط التشغيلي للحاقنة؛5.

.غسل الحاقنة بعد كل استعمال6.
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كيةمعايرة الحاقنة السمادية الهيدرولي5.

.i يسمح هذا النوع من الحاقنات ضبط معدل الحقن الى

.المستوى المطلوب كنسبة مئوية

.ii كمية وهي نسبةالحقنوالنسبة المئوية هذه تمثل معدل

لية محلول السماد الذي تسحبه الحاقنة الى كمية المياه الك

رة على في حالة تركيب الحاقنة مباش)التي تمر في الحاقنة

(:خط الري

( =نسبة مئوية)معدل الحقن 

/حجم محلول السماد المسحوب بالحاقنة

حجم المياه الكلية التي تمر في الحاقنة
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 في حالة تركيب الحاقنة على خط جانبي(by-pass) فان

ط جزء من مياه الري تمر في الحاقنة والباقي يمر من خالل خ

.الري

 لتر 1حجم )وفي هذه الحالة يتم استعمال المخبار المدرج

اقنة في معايرة الحاقنة وذلك بقياس معدل تصريف الح( مثال

(.وحدة الزمن/حجم الماء المسحوب من المخبار المدرج)

ءة القرا: )يتم قياس تصريف خط الري من خالل  عداد المياه

.وحدة الزمن(/القراءة االولى-الثانية

معايرة الحاقنة السمادية
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معامل التخفيف

ما ، ويتم تقديره في الحقل ويحسب ك(م)معامل التخفيف

:يلي

حقن معدل (/ ساعة/لتر)معدل تصريف خط الري = م

(ساعة/لتر)الحاقنة ( سحب)

يحدد حجم خزان محلول السماد وفقا للمعادلة التالية:

 ( = لتر)حجم الخزان

ل معام(/لتر)كمية مياه الري المطلوب اضافتها للمحصول 

التخفيف
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معايرة الحاقنة الهيدروليكية

مخبار 

مدرج

عداد مياه
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جل
معدل الحقن  /معايرة الحاقنة السمادية 

يجب ان ال تتم عملية المعايرة اال عندما يكون الضغط في الحاقنة يساوي صفرا•

(1شكل )Bارخاء  حلقة االغالق •

(2شكل )الى اليمين او الشمال حتى تصل قمة الحلقة الى معدل الحقن المرغوب (D)تحريك حلقة المعايرة •

(2شكل )شد حلقة االغالق •

1شكل  2شكل 
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تحضير محلول السماد5.

(Stock Solution)
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يتممركزمحلولعنعبارةهوالسمادمحلول

التركيزالىالسماديةالحاقنةخاللمنتخفيفه

.الريمياهفيالمطلوب

المركبةاالسمدةمناماالمحلولهذاتحضيريتم

(N-P-K)واالسمدةالذائبةاالحاديةاالسمدةمناو

.السائلة
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في حالة التسميد بالري باستخدام املنهج التناسبي ➢

(proportional fertigation) :

 يتم تحضير محاليل سمادية غذائية مركزة في عدد من
. الخزانات

حيث يتم حقن هذه املحاليل في مياه الري بنسب معينة.

ويطلق على املحاليل املركزة باملحاليل االم

(Stock solutions) 

او

(Mother solutions)
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ل عدد من ميزات هذه الطريقة من التسميد بالري انها تقل
الجهد مرات تحضير املحاليل السمادية وبالتالي تقليل

.والوقت( العمالة)

كذلك مرونة اكثر في ضبط املحلول السمادي ونسب
العناصر الغذائية من خالل التمكن من حقن نسب 

.مختلفة من خزانات املحاليل السمادية 
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االمور الواجب مراعاتها عند تحضير محلول 

السماد

:للخلطقابلةالمستعملةاالسمدةتكونان1.

ومنرواسبتشكلاالسمدةبعضهناكانحيث•

.والفلترةالرينظاماغالقعلىتعملانالممكن

محلولخزانقعرعنالشفطانبوبيرتفعانيجب2.

دخوللمنعوذلك.سم10-5عنتقلالبمسافةالسماد

.الرينظامالىذائبةالغيرالمواد
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االمور الواجب مراعاتها عند تحضير محلول 

السماد

لمنعكوذلالشفطانبوبنهايةفيصغيرةمصفاةوضع3.

نظامدخولمنالذائبةغيرواالسمدةالصلبةالمواد

واغالقهالري

علىالعمليجبالسمادحقنعمليةمناالنتهاءبعد4.

خاللمناالسمدةمنوغسلهاالريخطوطتنظيف

.سمادبدونالري
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االمور الواجب مراعاتها عند تحضير محلول 

السماد

نااع اضااافة االساامدة الصاالبة ببطاائ مااع التحريااك لم5.

وبانتشكل تكتالت صلبة غير ذائبة او قليلة الذ

اضافة االحماض الى المياه وليس العكس6.
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االمور الواجب مراعاتها عند تحضير محلول 

السماد

يحويآخرمعسلفاتيحويمركبخلطعدم7.

دييؤمماالجبستشكلعلىيعملذلكالن.الكالسيوم

والفالترالمنقطاتانغالقالى

يالتتلكمعالفوسفورتحويالتياالسمدةخلطعدم8.

.الكالسيومتحوي

ةالحتماليالصغرىالعناصرمعالفوسفورخلطعدم9.

محلولفيفوسفاتشكلعلىالعناصرهذهترسب
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:حسابات لتقدير كميات االسمدة المضافة

(3مح،)السمادبمحلولالخاصالخزانحجم1.

وذلكالجزئيةوالصيغةوتركيبهاالمستعملةاالسمدةانواع2.

ن)السماد،فيالعنصرنسبةمعرفة)الحساباتالغراض

%)

/غمت،)الريمياهفيالغذائيالعنصرمنالمطلوبالتركيز3.

(3م

(حقن)سحبمعدلوالرئيسيالخطفيالتدفقمعدل4.

السماديةالحاقنة
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  تاليةاالسمدة الكيماوية  وفقا للمعادلة الكمياتحيث يتم تحديد:

ن(/م xح xت = )و 
حيث:

(غم)وزن السماد المراد اضافته في خزان السماد = و

(3م/غم)التركيز المطلوب من العنصر الغذائي في مياه الري = ت

(3م)حجم خزان محلول السماد = ح

نسبة العنصر الغذائي في السماد المراد اضافته= ن

ليمعامل التخفيف، ويتم تقديره في الحقل ويحسب كما ي= م:

الحاقنة سحب معدل (/ ساعة/3م)معدل تصريف خط الري = م

(ساعة/3م)
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(Stock Solution)تحضير محلول السماد 
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تحضير محلول السماد

(Stock Solution)
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زراعة حممية/حمصول البندورة: مثال

دونم/3م350= البندورة /االحتياجات املائية

البندورة/االحتياجات السمادية  :

N =28دونم/كغم

P2O5 =13دونم /كغم

K2O =38دونم/كغم
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مثال
التراكيز املطلوبة  =

:االحتياجات املائية / االحتياجات السمادية

N =350/1000 x 28  =803م/غم

P2O5  =350/1000 x 13  =403م/غم

K2O=350/1000 x 38  =1103م/غم
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مثال
ز واذا اردنا استخدام األسمدة التالية لتامين التراكي

:املطلوبة

(N% 21)سلفات االمونياك 1.

(K2O% 50)سلفات البوتاسيوم 2.

49P2O5:حامض فوسفوريك3. (  ح/و)%

مللP2O5 /100غم 49
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مثال
 ساعة، /3م5=تصريف خط الري معدل ولنفرض أن

ساعة/لتر100=الحاقنة( حقن)معدل سحب وان 

 50=100/5000=فيكون  معامل التخفيف
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مثال
حساب كميات األسمدة املطلوبة:

ن(/مxح xت = )و 
 سلفات االمونياكوزن

=(80x0,1x 50/)0,21

 =1900غم
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ن(/مxح xت = )و 

وزن سلفات البوتاس

( =110x0,1x 50/)0,50

 =1100غم

مثال
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 حجم الحامض املطلوب

( = تx حxم/)ن

( =40*0,1*50*100/)49

 =400ملل
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 3م0,1ةسعبرميل تذاب الكميات السابقة في

.بلتحضير محلول السماد املطلو ( لتر100)
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لبعض تراكيز بعض العناصر الغذائية الموصى بها في تقنية التسميد بالري

المحاصيل

بوتاسيومفوسفور نيتروجيناملحصول 

3م/غم

150-50100-6030-50محمية/بندورة1.

50100-10030-80مكشوفة/بندورة2.

50100-10035-80بطاطا3.

200-50100-10040-80فلفل4.

150-50100-10040-85باذنجان5.

100-4050-10030-60خيار6.

100-6080-10040-80كوسا7.

60-3040-5015-30حمضيات8.

60-3040-6020-40تفاح9.

50-2530-5015-30زيتون . 10

70-3050-4020-20موز 11.

70-3050-6020-40نخيل. 12
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اعطاء تمارين على حساب كميات االسمدة وتحضير 

تراكيز العناصر الغذائية حسب : محلول السماد

(.الجدول المرفق)المحاصيل 

:المطلوب

حساب كميات االسمدة المطلوبة لكل محصول -1

ة اعتماد الحد االدنى من تركيز العناصر الغذائي-2

.المشار لها في الجدول المرفق

107



108


