
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوحدة العاشرة: الصيّانة 
 

 



لزراعة:  ا دعم و تقويةللمبادرة العالمية " ( قديًماموروثا ) ( مشروعًاSPISبالطاقة الشمسية ) األدوات الخاص بأنظمة الريّ  صندوقعتبر ي

( ،  USAIDالوكالة األمريكية للتنمية الدولية ) قامت كل من ،  2012(. في عام PAEGCكبير للطاقة من أجل التنمية" )ال  يتحدال

دووك   ( ، وBMZ( ، والوزارة االتحادية األلمانية للتعاون االقتصادي والتنمية )Sidaوالوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي )

موارد لدعم المناهج الجديدة والمستدامة لتسريع   بتجميع (OPICومؤسسة االستثمار الخاص الخارجي ) ، (Duke Energy)     للطاقة

 حلول الطاقة النظيفة لزيادة اإلنتاجية الزراعية  و توظيف )نشر(تطوير 

لمياه  خليفة )عقب( برنامج ا  PAEGCاآلن لمزيد من التطوير من خالل برنامج  تم اعتمادهقد  SPIS الاألدوات الخاص بـ إن صندوق

هي مبادرة دولية مشتركة بين الوزارة االتحادية األلمانية للتعاون االقتصادي والتنمية   WE4F .(WE4F)والطاقة من أجل الغذاء  

(BMZ  ووزارة ، ) الخارجية بوزارة الخارجية الهولندية ، والسويد منالشؤون ( خالل الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدوليSida  ، )

من خالل    االمدادت )القيمة(إلى زيادة إنتاج الغذاء على طول سلسلة    WE4F(. يهدف USAIDوالواليات المتحدة وكالة التنمية الدولية )

 للمياه و الطاقة. )فعّالة( استخدام أكثر استدامة وكفاءة 

 

  نشرت من قبل
كبير  ال يتحدال لدعم و تقوية الزراعة: برنامج كشريك مؤسس للمبادرة العالمية   BMZنيابة عن   (GIZ)المؤسسة األلمانية للتعاون الدولي 

 (FAOمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ) و (WE4Fالمياه والطاقة من أجل الغذاء )  و (PAEGCللطاقة من أجل التنمية )
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 المسؤولية إخالء

على اإلطالق التعبير عن أي   ( تعني – تتضمن )تلمح في هذا المنتج اإلعالمي ال   المواد  و تقديم )عرض(المستخدمة  )الرموز( التعييناتإن 

( أو أي من الشركاء المؤسسون لـ  FAO، منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ) (GIZ)المؤسسة األلمانية للتعاون الدولي رأي من جانب 

PAEGC  أوWE4F  بتخصيص  ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطاتها ، أو فيما يتعلق  فيما يتعلق بالوضع القانوني أو التنموي

ال   أم ال ،  لهاة ، سواء تم تسجيل براءات االختراع يعاذكر شركات معينة أو منتجات من شركات صن إن  أو حدودها.   جبهاتها (بتعيين)

أو أي من الشركاء   FAOأو  GIZأو التوصية بها من قبل  (ادها اعتم رعايتها )على اإلطالق أن هذه الشركات قد تم   ( عنيي –يتضمن )يلمح 

  ما اآلراء الواردة في هذا المنتج اإلعالمي إن .  نظرائهم الغير مذكورينتفضيلها على اآلخرين من ل  WE4Fأو  PAEGC لـ  نيالمؤسس

 .    WE4Fأو PAEGC لـ  نيأي من الشركاء المؤسسأو   FAOأو  GIZآراء المؤلف وال تعكس بالضرورة آراء أو سياسات إال هي 

ونشر المواد في هذا   و أعادة اصدار )نسخ(على استخدام  WE4Fو  PAEGC لـ  الشركاء المؤسسون  و FAOو  GIZ كل من شجعي

أو   الشخصية  وطباعتها ألغراض الدراسة  و تحميلها من االنترنت، يمكن نسخ المواد المنتج اإلعالمي. باستثناء ما هو مذكور بخالف ذلك 

   FAOو  GIZالمناسب لـ  )االثبات(  اإلقرار  وجودغير التجارية ، شريطة ال البحث أو التدريس ، أو الستخدامها في المنتجات أو الخدمات 

 و الطباعة و التأليف  نشر الحقوق  ممتلكي مصدر وبأنهم ال 
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ABREVIATIONS 

Ah     Ampere hour 

CWR    Crop Water Requirement 

DC/AC   Direct Current / Alternating Current  

ET     Evapotranspiration 

FAO    Food and Agriculture Organization of the United Nations 

Gd    Daily Global Irradiation 

GIZ Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit  

GIWR   Gross Irrigation Water Requirement 

GPFI    Global Partnership for Financial Inclusion 

HERA   GIZ Program Poverty-oriented Basic Energy Services 

HT     Total Head 

IEC    International Electrotechnical Commission 

IFC    International Finance Corporation 

IRR    Internal Rate of Return 

IWR    Irrigation Water Requirement 

MPPT   Maximum Power Point Tracking 

NGO    Non-Governmental Organization 

NIWR   Net Irrigation Water Requirement 

NPV    Net Present Value 

m2     square meter 

PV    photovoltaic 

PVP    Photovoltaic Pump 

SAT    Side Acceptance Test 

SPIS    Solar Powered Irrigation System 

STC    Standard Test Conditions 

TC    Temperature Coefficient 

UV    Ultraviolet 

Vd     Daily crop water requirement 

W     Watt 

Wp    Watt peak 
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 توجيه -  الهدف من الوحدة

يكون  متقدمة.  فنّيةمهارات  SPIS  صيانة نظام الـال يتطلب 

  كنولوجياتنسبيًا مقارنة بمعظم الت للصيانة أقل العامد  وجهمال

لتوقع   منهجة األخرى. ومع ذلك، فهي تتطلب مراقبة جيدة وم  

من   الخدمة ما تحتاجهستجابة في الوقت المناسب ل االالمشاكل و

  الـ المرتفع نسبيًا في األولي و. بالنظر إلى االستثمار صيانة

SPIS  سليمبشكل  جزء من أجزاء النظامكل  صيانة ، فمن المهم  .

تغيرات في عوامل   أي المهم مراقبةباإلضافة إلى ذلك، من 

  التي تؤثر على أداء النظام، مثل توافر المياه.وأخرى 

 خطوات العملية

  على باإلضافة  التشغيلعلى كفاءة  ؤثريالصيانة سجدول أعمال 

يمكن صياغة خطة  ولذلك . SPIS الـ  نظامالتشغيلي ل  عمرال

هذه   .متخصص  ات خدم زّودبمساعدة م وج من قبل المنت  الصيانة 

من المهم  لذا الصيانة.  مراجعة ألعمال لقوائم  نماذج الوحدة تقدم 

 . يقدقشكل أن يتم توثيق أنشطة الصيانة ومراقبتها ب

 

 

 

 

 قناة ري  من الخرسانة

 :Lennart Woltering) المصدر(
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 إنشاء وتحسين خطة الصيانة  .1

ج )انظر  النظام، يجب تسليم دليل التشغيل إلى المنت    تركيب بعد

د الخدمة.  أو مزوّ  التكنولوجياد مزوّ   من قبل( التجهيز وحدة 

ستكشاف  اللصيانة وولتشغيل لل إرشادات يتضمن دليل التشغيل 

د الخدمة.  االتصال بمزوّ  بيانات إلى جانب   األخطاء وإصالحها،

ج تطوير خطة  الخدمة والمنت   مزّودبناًء على ذلك، يجب على  

الزراعي مراجعة    يستشارج وااليجب على المنت  حيث صيانة. ال

 نتظم. شكل مخطة الصيانة ب

هي أدوات مفيدة لضمان إجراء  ( Checklists)قوائم المراجعة 

. لهذا الغرض، تم تطوير  صحيح   و نتظمشكل مبالصيانة 

تتعلق بالصيانة   مراجعة بقوائم  SPIS  للـ واتصندوق أد

الجوانب  تعتبر . نظام الريّ لالمناسبة للمولد الكهروضوئي و

  :SPISالـ الرئيسية لنظام   التالية مهمة لكل من المكونات

بشكل  ية : المضخات الشمسّ مصدر المياه والمضخة •

ال تحتاج إلى الكثير من الصيانة إذا تم استخدام  عام 

مياه نظيفة وخالية من الرمال والرواسب أو النباتات  

على نظافة مصدر المياه.  المحافظة المائية. لذلك يجب 

في   في ظل هذه الظروف، يمكن أن تستمر المضخات 

 سنوات.  10تصل إلى  فترة ل العمل

الشمسية   : األلواح تركيبالاأللواح الشمسية وهيكل  •

  أعمال ب عموًما القليل منوهيكل تركيبها تتطلّ 

الصيانة نظًرا لعدم وجود أجزاء متحركة. يجب أن  

و  خالية من الظل، في منطقة  تظل األلواح نظيفة و

  كذلك  . ثابتة ركيبيجب أن تكون هياكل الت من ناحية

الكهروضوئية    أن تكون مجموعة األلواح يجب

  إن االعتناءساقطة. أية أجسام من الحيوانات و  محمية  

من شأنه أن  أللواح الشمسية وهياكل التركيب  باجيد ال

 عاًما.  20حتى يضمن استدامتها 

  وحدة: نظًرا ألن التحكم وحداتو ةاإللكتروني األجهزة  •

الرتفاع الزائد  اسة حسّ  الكهربائية العاكسات   والتحكم 

ضمن  يكان ، فيجب تثبيتها في م لدرجة الحرارة 

التي يجب   العناصر التشغيل بدون أخطاء. تشمل 

المحيطة، والقدرة  الجو درجة حرارة   اآلتي:  مراعاتها 

الحرارة )التهوية( والرطوبة النسبية.   على تبديد

الخدمة والصيانة، يجب أن يكون من  أعمال  ألغراض  

السهل الوصول إلى وحدة التحكم. عالوة على ذلك،  

بين   الكهربائية دائرة للع يجب أن يكون هناك قاط

المولد الكهروضوئي ووحدة التحكم. تحب الحشرات  

، بناء )الحراذين( والحيوانات الصغيرة، مثل السحالي 

مر  قد تدّ التي في صناديق التوصيل و أعشاشها  

عن طريق حمض   مثاًل اإللكترونية )  تركيبات ال

االغالق  المحكم  (. )حمض النمليك( الفورميك

لجميع الفتحات )على سبيل المثال مع    والمناسب

 أمًرا ضروريًا. يعدّ الكابالت(  سدّادات

بالتنقيط، يجب تصفية المياه   : في حالة تطبيق الريّ نظام الري  

حمل الترسب  على  بناءً سد بسهولة. يمكن أن ت   النقّاطات ألن 

  بشكل منتظمتنظيف المرشحات  يتم، هايالم  ( فيرواسبال  )كمية

ة مرات في اليوم. هذا يتطلب  يمكن أن يصل ذلك إلى عدّ و  –

والمهارات.   التكنولوجية )الفنّية(  مستوى معين من المعرفة 

خطوط التنقيط بانتظام وفحص  )تنظيف( باإلضافة، يجب شطف

واستبدالها إذا لزم   اداتسدنالتنقيط بحثًا عن االنظام  عناصر 

دليل استخدام   -  ةالصيان وهي  SPISالـ  األمر. يتم تطبيق أداة

توزيع المياه في  انتظام  للتحقق من    المياه بطريقة منتظمة ومتّسقة

)الموافقة   عد جزًءا من قبولاالختبار ي  بما أن بالتنقيط.  نظام الريّ 

ولكنه أيًضا   ()االعداد( التجهيز  وحدةالنظام )انظر  على(

بالنسبة  جزء من الفحص الروتيني. يجب أيًضا مراعاة أنه يعتبر

  ذات تركيزات عالية من الجير   باستخدام مياهرة )الريّ للمياه العس  

وانسداد في األنابيب   )تضّخم( المذاب(، سيحدث توسيع  )الكلس(

 الشمس المباشر(.  ضوء حرارة )للاألنابيب هذه ت إذا تعرضّ 

  يتم تقديم نظرة عامة على اإلخفاقاتسفي الصفحة التالية، 

)التصحيحات(  واإلصالحات   الميدان الشائعة من   )المشاكل(

 المرتبطة بها. 
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الشائعة  التركيبعلى أخطاء  ةمثلأ

 ةكابل خطير وصلة عنمثال 

استخدم بالفعل شريطًا مطاطيًا    عامل التركيبعلى الرغم من أن 

على   ةمكشوفال زالت الكابل   وصلةلعزل األسالك، إال أن 

السالمة الكهربائية مشكوك فيها ، خاصة  و لهذا فإن األرض. 

 . قوية  أو هطول أمطار   الريّ عملية  أثناء 

  يدوي للت تبعلفاني لنظام الجتآكل ال

بمرور الوقت، تتعرض األجسام المعدنية للصدأ والتآكل. يرتبط  

مثل الفوالذ   (الثمينةالكريمة )غير التآكل عادة بالمعادن غير 

وجود الهواء أو الماء أو الملح، هذه   عندوالزنك واأللمنيوم. 

واقية  المعادن سوف تتآكل بسرعة وتحتاج إلى تغطيتها بمادة 

 مانعة للتسرب. و

وحدة التحكم   غطاءودة على تبديد الحرارة لمحدالقدرة ال

 المتآكل 

.  بدرجة كبيرة التحكم في المضخة متآكل   وحدةالمعدني ل غطاءال

بالتالي  على تهوية طبيعية و غطاءال عالوة على ذلك، ال يحتوي 

في درجة حرارة  زائد بعد إغالق بابه األمامي، قد يحدث ارتفاع 

 وحدة التحكم. 

  المالئمة الصيانة غيرأمثلة على 

األوساخ المتراكمة في الطرف السفلي للوحة 

  كهروضوئية

  على الرغم من أن جزًءا صغيًرا فقط من اللوحة مغطى باألوساخ 

اللوحة.  فاعلية عمل تأثير سلبي كبير على  ا، إال أن له الملتصقة

بإسفنجة مغطاة  )الكشط( بسهولة من خالل الفرك  ا يمكن إزالته

 ماء نظيف.مع فرشاة ناعمة ببقطعة قماش أو 

مثال على التظليل بالنباتات األرضية التي لم تتم  

 صيانتها

محجوبة عنها  نتج األلواح الشمسية طاقة أقل عندما تكون  ت  

ر  ويجب وضعها في مكان ال يوجد فيه خط الشمس )تحت الظّل(

على جزء صغير   لساقط. يمكن أن يكون للظل امن الظالل عليها

ألن الخاليا    الناتجعلى  بصورة مدهشة من اللوحة تأثير كبير 

و  ، موصولة على التوالي عادة الموجودة داخل اللوحة تكون 

  تدفق التيار الكهربائي لة ستؤثرعلى الخاليا المظلّ بالتالي فإن 

 للوحة بأكملها! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لتتبع؛ يدوي للفاني لنظام ج؛ التآكل الةكابل خطير ةمثال لوصل

وحدة  لالمتآكل  غطاءلالحرارة ل محدودة على تبديدالقدرة ال

األوساخ المتراكمة في  :التحكم؛ أمثلة على الصيانة غير الكافية

الطرف السفلي للوحة كهروضوئية؛ مثال على التظليل 

 بهالم يتم االعتناء أرضية  أعشابالكهروضوئي بواسطة 

 :Andreas Hahn, 2015) المصدر(
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 النتيجة )الحصيلة( 

 خطة الصيانة؛  •

 قائمة مراجعة ألعمال الصيانة؛ - الصيانة  •

دليل استخدام المياه بطريقة منتظمة   - الصيانة  •

 ومتّسقة.

 متطلبات البيانات 

من    جزءالصيانة المناسبة لكل  أعمال  تعليمات حول •

 ؛SPIS الـ مكونات نظام  

 قائمة مراجعة لتحليل المياه.  •

 األشخاص / الجهات المعنية )أصحاب المصلحة( 

 المنتجين؛  جمعيات المنتجون /  •

 ؛زراعيونال ن يوستشاراال •

ن، يكهربائيفنّيين التكنولوجيا والخدمات )  مزّودي •

 . الكهروضوئية(شركات توفر أنظمة الطاقة 

 موضوعات هامة 

على   الللتشغيل الفعّ ضرورية     المنتظمة الصيانة  •

 . ريّ ال  ضخ وألعمال ال   الطويل ألي نظامالمدى 

تكاليف  ذو  موثوق به و  SPIS الـ  نظاميمكن اعتبار  •

 .  صيانة منخفضة إذا تمت صيانته بشكل مناسب 

د  مزوّ   معيجب مراجعة خطط الصيانة بانتظام   •

الزراعي.  يستشار التكنولوجيا/الخدمة واال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صيانة ألعمال التنظيف األلواح الشمسية في غانا كنشاط روتيني 

 :Lennart Woltering) المصدر(
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اختيار مزّود الخدمة المناسب  .1

  تركيبها نات متعددة قد ال يتم مكوّ   يحتوي على SPIS  الـ أن  بما

من    عددشارك تد واحد، فمن المحتمل جدًا أن يبواسطة مزوّ 

  .SPIS الـ  صيانةأعمال  في )عدّة جهات( أصحاب المصلحة 

 : باختيار المزّود خدمات الصيانة التالية ذات صلة تعتبر 

واستخدام أدوات   التشغيلتدريب / مقدمة حول  •

 الصيانة ؛

زيارات تفتيش وصيانة دورية )خاصة في األشهر   •

 األولى من التشغيل(؛

 (  مطبوعةتوفير دليل التشغيل وأدوات الصيانة )نسخ  •

 . النظام ضمان على مكونات وجود بند  •

شاف األخطاء وإصالحها )عبر  خدمة استكتقديم  •

 اإلنترنت، الهاتف(. 

أو الشركة   ةيالفنّ الخدمات د  برم مع مزوّ ، العقد الم  بشكل مثالي

 خدمات الصيانة. على  المسؤولة عن التركيب يجب أن يتضمن

  تإذا كان  ما حققتتبأن النظام، ال تنس في  وجود عطلفي حالة 

، ال تحاول ات والخدمة. ومع ذلكعلى المكونّ  ةهناك ضمان

أن تخسر  . هناك خطر ذي يوجد به خللال الجزء بنفسك إصالح

 ! الضمان

ة، الضمان يعني ضمان األداء، والذي  في حالة األلواح الشمسيّ

  ، ستحصل على يتناقص عادةً بمرور السنين )على سبيل المثال

  20٪ أداء بعد 80سنوات،  10بعد  التشغيلي داءمن األ٪ 90

 .سنة(

أيًضا تقديم   بإمكانه أن يكون  التركيبعامل عند اختيار  يوصى

خدمات الصيانة. إذا لم يكن ذلك ممكنًا، فيجب الحصول على  

  خدمة و لل من مزّودين مختلفينعرضين أو ثالثة عروض أسعار  

 مقارنتها: من ثم 

  م تقديمها  التي تاألسعار  قائمة  تحديد ما إذا كانت  •

 ؛المطلوبة نوع الخدمة  و مجاللنفس 

آخرين  )فنيّين( ين مناقشة المقترحات مع خبراء تقنيّ •

 ون زراعيون، معاهد بحثية، إلخ(؛يستشارا)

بحث  الخدمات التقنيين ل مزّوديمناقشة المقترحات مع  •

 فهم التفاصيل؛و 

بدء  القبل د الخدمة  والتعاقد مع مزوّ  اتخاذ القرار  •

 .النظامتشغيل ب

 النتيجة )الحصيلة( 

 .  عقد الخدمة  •

 متطلبات البيانات 

 ي الخدمات؛ زّودمن م  ماليةعروض  •

 تفاصيل العقد.  •

 األشخاص / الجهات المعنية )أصحاب المصلحة( 

 المنتجين؛  جمعيات المنتجون /  •

 ؛زراعيونال ن يوستشاراال •

)كهربائيون،  الفنية التكنولوجيا والخدمات   زّوديم •

 شركات توفر أنظمة تعمل بالطاقة الشمسية(. 

 موضوعات هامة 

أو   ةيالفنّ الخدمات د  برم مع مزوّ ، العقد الم  بشكل مثالي •

على   الشركة المسؤولة عن التركيب يجب أن يتضمن

 . خدمات الصيانة 

تقديم  الفنية التكنولوجيا والخدمات  زّودي مل يمكن  •

 ! هاإسأل عنقيمة، ذات مساعدة/تدريب 
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 تنفيذ الصيانة الدوّرية .2

بمجرد وضع خطة الصيانة وتحديد األشخاص المسؤولين، يجب  

  .دورية الصيانة أعمال  أن تصبح 

 : كالتالي   هي  الهامةأنشطة الصيانة الدورية من 

. إذا كانت  بشكل جيد إذا كان النظام يعمل  يوميًا  افحص .1

 المضخة ال تعمل: 

a) أي أوساخ،  ابحث عن مصدر المياه واألنابيب ) افحص

 انسداد ، ماء كاٍف؟(؛ 

b) األجهزة اإللكترونية )أي أجزاء محترقة،   افحص

 ، وأضواء الطوارئ؟(.  )مرتخية( وأسالك مفكوكة 

 : مع اعتبار اآلتي افحص النظام مرة واحدة في األسبوع  .2

a)  ّمن النظام الكهروضوئي؛دة الطاقة المول 

b) ؛ ل الضخ(المضخة )معدّ  )التشغيلي( ألداءا 

c) الماء(؛  صفاء)  ائيمصدر المحالة ال 

d) ظاهرةعالمات أي ) ةالتحكم واإللكتروني أجهزة  حالة  

 ( ؛وظيفي لخلل

e)  نقاطات نظام الريّ انسداد . 

f) اتتسربّأي واألنابيب ) ياه الم خزان مرفق   حالة  ،

 منسوب المياه(؛

g) النظافة(.  األلواح الشمسية ونظام تركيبها )الثبات حالة ، 

كل أسبوعين إلى  بما يعادل  األلواح الشمسية  قم بتنظيف .3

 أربعة أسابيع: 

a) الكشط( الماء النظيف والقليل من الفرك باستخدام(  

 والذيقماش أو فرشاة ناعمة بالإسفنجة مغطاة واسطة ب
 ؛المستديمةاألوساخ سيؤدي إلى إزالة  

b)  في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من  قم بالتنظيف

 عندما تكون األلواح باردة؛وذلك المساء، 

c)  تتضّرر أو تمشي على األلواح ألنها قد  تطأال . 

 

فقد   - : يجب عدم رش األلواح الساخنة بالماء البارد مالحظة

 !) تنكسر( قتتشقّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بصري لأللواح الشمسية   فحص

 :Lennart Woltering) المصدر(
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، يجب فحص )كل شهرين إلى ثالثة أشهر( السنةعلى مدار  .4

 بحيث:  بالكامل نظام الطاقة الكهروضوئية

a)  تنمو بالقرب من اللوحة، وهيكل  أعشاب د ووجعدم

التحكم، وصندوق التركيب، ومصدر المياه، ووحدة 

 ، وما إلى ذلك؛)علبة التوزيع( التوصيل

b)  ة عمداألنباتات، من العلى األلواح )  لد ظالووجعدم  ،

 للسماح بأقصى قدر من اإلشعاع؛ وذلك  سوار، إلخ( ، األ

c)  الشمسي النظام  مجموعةالمحيط بسور يكون الال أن  

 ؛ متضرراً 

d)  ( مستقرةالتركيب ثابتة )هياكل أن تكون . 

  باإلضافة إلى ذلك، يجب تنظيف الخزان وشطف نظام الريّ 

 بانتظام.

أو عواصف   بعد حدوث رياح قوية: افحص نظامك دائًما مالحظة

 في منطقتك. البرق أو الزالزل أو )ثلجية( البََرد

  مواعيد   تعديلخطة صيانة معينة، يمكن لبعد التجربة األولى 

الظروف المحلية  مع تناسب تالصيانة ل دوريات )فترات( أعمالو

  ج.وقدرات المنت  

  ة الخاص بكالتكنولوجيالخدمات  د : اتصل بمزوّ مالحظة

كهربائي  فنّي ال)اللوحات ، والضخ ، ووحدة التحكم( أو بال

النظام للحصول على المساعدة   بتركيب)اإللكترونيات( الذي قام 

 يجب أن يكون هذا جزًءا من عقد الخدمة.  -

    يجة )الحصيلة( النت

 ؛الصيانةأعمال  خطة  •

 ؛الصيانةأعمال   تقارير •

 ؛ زيارات المزرعةخالل جعة اقائمة مر •

 ي؛األسبوع ألعمال الفحص تقرير •

 ؛نصف شهريألعمال الفحص ال تقرير •

 . الصيانة  ألعمال قائمة مراجعة - صيانة ال •

  األشخاص / الجهات المعنية )أصحاب المصلحة( 

 المنتجين؛  جمعيات المنتجون /  •

 ؛زراعيونال ن يوستشاراال •

)كهربائيون،  الفنية التكنولوجيا والخدمات   زّوديم •

 شركات توفر أنظمة تعمل بالطاقة الشمسية(. 

 و القرارات موضوعات هامة

مهارات  على   SPIS الـ ال يتطلب الحفاظ على نظام   •

نسبيًا  يكون أقل اإلجمالي المبذول والجهد  عالية  تقنية 

 األخرى.  كنولوجيات بالتمقارنة 

دورية  إجراءات الفحص وصيانة  وضع  من المهم  •

 المزرعة. لتشغيل  عمل الوجدولتها كجزء من خطة  
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التوثيق والمراقبة )الرصد(  .3

  كل من على  SPIS  الـ لنظام)الرصد( يحتوي نظام المراقبة 

  إن  أخرى. أجهزة قياس الضغط ولقياس  ادات ادات المياه وعدّ عدّ 

النظام يعد   ات المياه في طوالمياه وضغ قياس تدفق ومستويات

. باإلضافة إلى ذلك، يتم  SPIS  الـ أمًرا بالغ األهمية لتشغيل نظام

  من أجل: )الرصد( المراقبةاستخدام نظام 

بعد  الموافقة الختبار وذلك النظام  بيانات تحصيل •

 ؛ التركيب

 تشغيل النظام وأدائه في أي وقت؛وضع مراقبة  •

 المياه واستهالكها؛ إمدادات التحكم في   •

 من مخاطر بيئية.  له المياه الجوفية وما   نضوبمنع  •

دّاد عباستخدام  فقط بسيط)رصد( نظام مراقبة  مع وجود حتى

سيكون مفيدًا   امظهذا الن فأن  ،مستوى المياهل تدفق المياه ومقياس ل

 . SPIS الـ  بشأن تشغيل ات لتحسين عملية اتخاذ القرار

، يجب SPIS  الـ  لنظام  الفحص الدوريأثناء التشغيل اليومي و

نهج حول النظام  مج جمع وتسجيل البيانات بشكل م  على المنت  

وذلك  الخدمات،  زودي ج ومأساسية للمنت  وأدائه. هذه البيانات 

يجب توثيق لذا . ة منتظمبصورة إلجراء تحليل ألداء النظام 

واإلصالحات  التشغيلي المالحظات ونتائج فحوصات األداء  

به   يوصىأثناء هذا  "ت"دفتر سجال إن إنشاءنهج. مبشكل م  

 ة.بشدّ 

 النتيجة )الحصيلة( 

 . المراقبة )الرصد(  بيانات دفتر •

    متطلبات البيانات 

توفير  و الناتجة عن استبدال قطع الغيار التكاليف  •

  مختصرالفواتير والتواريخ ووصف مثل الخدمات )

 (؛الحدث لسبب

الصيانة من قبل    أعمال أثناء زيارات االستنتاجات  •

الخدمات     زّودي ن الزراعيين و ميستشارياال

مراجعة  قائمة باستخدام ) الفنّية الخدمات/ةالتكنولوجي

 الصيانة(؛   أعمال

 النظام )التاريخ، الوصف(. عن أعطال  •

  األشخاص / الجهات المعنية )أصحاب المصلحة( 

 المنتجين؛  جمعيات المنتجون /  •

 ؛زراعيونال ن يوستشاراال •

)كهربائيون،  الفنية التكنولوجيا والخدمات   زّوديم •

 شركات توفر أنظمة تعمل بالطاقة الشمسية(. 

 موضوعات هامة 

بخطة   يجب أن تكون مرتبطة جمع البياناتعملية  •

 الصيانة ؛

 يجب تجميع البيانات بانتظام؛  •

نت ج إلى المساعدة أو  • التدريب في  إلى  قد يحتاج الم 

تسجيل البيانات وتحليلها بشكل  من تمكن  يالبداية ل

 صحيح؛ 

عندما ال يتم إدارة   متجاوزة  جهود الصيانة تكون قد  •

لذلك يجب  والمياه الجوفية في المنطقة بشكل مالئم. 

 أيًضا مراقبة مستويات المياه الجوفية. 
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FURTHER READING, LINKS AND TOOLS 

Links 

NETAFIM: Drip Irrigation Maintenance. Retrieved from http://www.netafim.com/ 

 

SPIS tools 

MAINTAIN – Maintenance Checklist  

MAINTAIN – Water Application Uniformity Guide 

 

The following tools that are assigned to other Modules are also relevant:  

DESIGN – Site Data Collection Tool: on the human resources available on the farm for 
operation and maintenance 

 

http://www.netafim.com/
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TECHNICAL GLOSSARY 

  

طبقة المياه الجوفية )الخزان 

 الجوفي(

Underground geological formation(s), containing usable 
amounts of groundwater that can supply wells or springs for 
domestic, industrial, and irrigation uses. 

ياه  الكيميائيات )التسميد بواسطة م

 الرّي(

The process of applying chemicals (fertilizers, insecticides, 
herbicides, etc...) to crops or soil through an irrigation system 
with the water. 

 فقدان المياه   في خطوط النقل 

 ضياع المياه في قنوات الجر 

Loss of water from a channel or pipe during transport, including 
losses due to seepage, leakage, evaporation, and other losses. 

 Ratio of the actual crop evapotranspiration to its potential (or معامل المحصول
reference) evapotranspiration. It is different for each crop and 
changes over time with the crop's growth stage. 

 المتطلبات المائيه للمحاصيل

(CWR) 

The amount of water needed by a plant. It depends on the 
climate, the crop as well as management and environmental 
conditions. It is the same as crop evapotranspiration. 

 Current is the electrical flow when voltage is present across a ( I -التيار الكهربائي )أمبير 
conductor, or the rate at which charge is flowing, expressed in 
amperes [A].  

 Movement of water downward through the soil profile below the ترشيح عميق
root zone. This water is lost to the plants and eventually ends up 
in the groundwater. [mm] 

 .Lowering of level of water in a well due to pumping التراجع )انخفاض( 

 Water is applied to the soil surface at very low flow rates (drops الرّى بالتنقيط 
or small streams) through emitters. Also known as trickle or 
micro-irrigation. 

 Small micro-irrigation dispensing device designed to dissipate النقاطات )الباعثات( 
pressure and discharge a small uniform flow or trickle of water 
at a constant discharge which does not vary significantly 
because of minor differences in pressure head. Also called a 
"dripper" or "trickler". 

 Loss of water as vapor from the surface of the soil or wet التبخر 
leaves. [mm] 

 Combined water lost from evaporation and transpiration. The ( ETالتبخر النتحي )
crop ET (ETc) can be estimated by calculating the reference ET 
for a particular reference crop (ETo for clipped grass) from 
weather data and multiplying this by a crop coefficient. The ETc, 
or water lost, equals the CWR, or water needed by plant. [mm] 

إجمالي متطلبات مياه الرّي  

(GIWR ) 

The Gross Irrigation Water Requirement (GIWR) is used to 
express the quantity of water that is required in the irrigation 
system. [mm] 
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 Application of fertilizers through the irrigation system. A form of التسميد )الرّي المسّمد(
chemigation. 

 

 The ability to generate sufficient income to meet operating الصالحية المالية )االسمترارية(
expenditure, financing needs and, ideally, to allow profit 
generation. It is usually assessed using the Net Present Value 
(NPV) and Internal Rate of Return (IRR) approaches together 
with estimating the sensitivity of the cost and revenue elements 
(See Module INVEST). 

مفاقيد   -فقدان الضغط باالحتكاك 

 االحتكاك

The loss of pressure due to flow of water in pipe. It depends on 
the pipe size (inside diameter), flow rate, and length of pipe. It is 
determined by consulting a friction loss chart available in an 
engineering reference book or from a pipe supplier. [m] 

 The energy carried by radiation on a surface over a certain ( Gاإلشعاع الشمسي العالمي )
period of time. The global solar radiation is locations specific as 
it is influenced by clouds, air humidity, climate, elevation and 
latitude, etc. The global solar radiation on a horizontal surface is 
measured by a network of meteorological stations all over the 
world and is expressed in kilowatt hours per square meter 
[kWh/m²]. 

التدفق بالجاذبية )السريان 

 بالجاذبية(

The use of gravity to produce pressure and water flow, for 
example when a storage tank is elevated above the point of 
use, so that water will flow with no further pumping required. 

 Value of atmospheric pressure at a specific location and ان(رئيس )عنو
condition. [m]: 

Head, total (dynamic) Sum of static, pressure, friction and 
velocity head that a pump works against while pumping at a 
specific flow rate. [m]; 

Head loss Energy loss in fluid flow. [m] 

 .The act of water entering the soil profile )التسرب( االرتشاح 

 The rate at which solar energy reaches a unit area at the earth التشّمس
measures in Watts per square meter [W/m2]. Also called solar 
irradiance. 

 The integration or summation of insolation (equals solar االشعاع 
irradiance) over a time period expressed in Joules per square 
meter (J/m2) or watt-hours per square meter [Wh/m2]. 

 Irrigation is the controlled application of water to respond to crop الريّ 
needs. 

 Proportion of the irrigation water that is beneficially used to the كفاءة الريّ 
irrigation water that is applied. [%] 

 Control unit to regulate water quantity, quality and pressure in وحدة التحكم بالريّ 
an irrigation system using different types of valves, pressure 
regulators, filters and possibly a chemigation system. 

http://irrigation.wsu.edu/Content/Resources/Irrigation-Glossary.php#chemigation
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 Pipe(s) that go from the control valves to the sprinklers or drip الجانبي )عرضي( 
emitter tubes. 

 Latitude specifies the north–south position of a point on the خط العرض
Earth's surface. It is an angle which ranges from 0° at the 
Equator to 90° (North or South) at the poles. Lines of constant 
latitude, or parallels, run east–west as circles parallel to the 
equator. Latitude is used together with longitude to specify the 
precise location of features on the surface of the Earth. 

 Moving soluble materials down through the soil profile with the ترشيح )غسيل التربة( 
water. 

القصوى )نقطة القدرة   القدرة نقطة

 العظمى(

An important feature in many control boxes to draw the right 
amount of current in order to maintain a high voltage and 
achieve maximum system efficiency. 

صافي متطلبات مياه الرّي  

(NIWR) 

The sum of the individual crop water requirements (CWR) for 
each plant for a given period of time. The NIWR determines how 
much water should reach the crop to satisfy its demand for 
water in the soil. [mm] 

 Power is the rate at which energy is transferred by an electrical ( Pالقوة )القدرة( )
circuit expressed in watts. Power depends on the amount of 
current and voltage in the system. Power equals current 
multiplied by voltage (P=I x V). [W] 

 البناء الضوئي )التركيب الضوئي( 

 

 

 الضغط 

 

Photosynthesis is a process used by plants and other 
organisms to convert light energy into chemical energy that can 
later be released to fuel the organisms' activities (energy 
transformation). 

The measurement of force within a system. This is the force that 
moves water through pipes, sprinklers and emitters. Static 
pressure is measured when no water is flowing and dynamic 
pressure is measured when water is flowing. Pressure and flow 
are affected by each other. [bars, psi, kPa] 

 The process of hand-filling the suction pipe and intake of a اإلعداد و التحضير 
surface pump. Priming is generally necessary when a pump 
must be located above the water source. 

 Converts mechanical energy into hydraulic energy (pressure المضخة
and/or flow). 

Submersible pump: a motor/pump combination designed to be 
placed entirely below the water surface.  

Surface pump: pump that is not submersible and placed not 
higher than about 7 meters above the surface of the water.  

 The depth or volume of soil from which plants effectively extract منطقة الجذور 
water from. [m] 

 .Salinity refers to the amount of salts dissolved in soil water الملوحة )مالحة(

 ,Solar panel efficiency is the ratio of light shining on the panel كفاءة األلواح الشمسية
versus the amount of electricity produced. It is expressed as a 



 

13 

 

percentage. Most systems are around 16% efficient, meaning 
16% of the light energy is converted into electricity.  

 Vertical distance from the surface of the water to the pump. This طة )شفط(رافعة شاف
distance is limited by physics to around 7 meters and should be 
minimized for best results. This applies only to surface pumps. 

 Irrigation method where the soil surface is used to transport the الرّي السطحي 
water via gravity flow from the source to the plants. Common 
surface irrigation methods are: 

Furrow irrigation – water is applied to row crops in small ditches 
or channels between the rows made by tillage implements;  

Basin irrigation – water is applied to a completely level area 
surrounded by dikes, and  

Flood irrigation – water is applied to the soil surface without flow 
controls, such as furrows or borders. 

 Water taken up by the plant's roots and transpired out of the النتح
leaves. [mm] 

 Voltage is the electric potential between two points, or the ( Vأو  Uالجهد )
difference in charge between two points, expressed in Volts [V].  

 

http://irrigation.wsu.edu/Content/Resources/Irrigation-Glossary.php#surfaceIrrigation
http://irrigation.wsu.edu/Content/Resources/Irrigation-Glossary.php#furrowirrigation
http://irrigation.wsu.edu/Content/Resources/Irrigation-Glossary.php#basinirrigation
http://irrigation.wsu.edu/Content/Resources/Irrigation-Glossary.php#floodirrigation
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