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:الري في ( لكي هوز )أهم مميزات استخدام الخراطيم الراشحة 

-:احملافظة علي البيئة واستدامتها وتتمثل يف اآليت•
توفري وترشيد استهالك ادلياه أىم ادلصادر الطبيعية  بنسبة من •

السطحية نظراً جلفاف مقارنة بنظم الري  (50% - 45)
.السطح وانعدام البخر والتسرب العميق للمياه

مينع التلوث البيئي الناتج من استخدام مبيدات احلشائش •
ومن ادلبيدات احلشرية والفطرية بنسبة %  100بنسبة 

50    .%
يزيد من خصوبة الرتبة بسبب إمكانية حقن اذلواء ومعقمات  •

.الرتبة واجلذور عن طريق شبكة الري أثناء فرتة منو النبات
ميكن باستخدام ىذا النظام استغالل مجيع أنواع األراضي يف  •

أو ( غري جيدة الصرف)الزراعة مبا يف ذلك األراضي الغدقة 
.  شديدة النفاذة

التغلب علي مشكلة ادللوحة ادلوجودة يف معظم األراضي  •
الصحراوية وإمكانية الغسيل الدوري ذلا لطرد األمالح بعيداً 

.عن منطقة انتشار اجلذور

 1- احملافظة علي البيئة واستدامتها .
2- اخنفاض تكلفة التشغيل والصيانة مبعدل %40 .



نظراً % 25 - 20زيادة معدل النمو اخلضري والثمري للنباتات بنسبة من •
     -:ملا يلي

توافر الرطوبة بالكمية والتجانس ادلنتظم يف منطقة انتشار اجلذور وعدم تعرض النباتات  •
 .  للنهايات العظمي والصغرى للرطوبة

التوزيع العادل وادلنتظم لألمسدة والعناصر الغذائية وخاصة بطيئة احلركة منها مثل الفوسفور يف  •
 .صورة ذائبة مبنطقة اجلذور

 .قلة اإلصابات احلشرية والفطرية للنباتات جلفاف سطح الرتبة وهتويتها دائماً  •

.الضارة  والنباتات يف ادلياه واألمسدةاحلشائش انعدام التنافس بني  •

محايو شبكو الرى من االكسدة لعدم تعرض مياه الرى  ( خرطوم لكى) يوفر نظام الرى ادلغطى •
.للهواء  



    -:لألسباب اآلتية% 40اخنفاض تكلفة التشغيل والصيانة مبعدل •
 .(ديزل  -كهرباء)يف كمية الطاقة ادلستخدمة  %35–30من يوفر  -1•

يف العمالة الالزمة لعملية الري والتسميد ومقاومة  %75–70من وفري -2•
 .  احلشائش

 .يف األمسدة وادلبيدات ادلطلوبة لرعاية النباتات% 45–40يوفر من  - 3•

لبعدىا عن العوامل اجلوية  للخراطيم الراشحة زيادة العمر االفرتاضي  -4•
 .  وعدم تأثرىا بالكيماويات

)  بل توازى اخلرطوم ثقوبلعدم وجود اخلراطيم الراشحة اجلذور ال خترتق  -5•
 .(  1صورة 

 
محايو شبكو الرى من السرقو او ( خرطوم لكى ) يوفر نظام الرى ادلغطى•

.اتلفها لدفنها 

1صورة 



.االراضى الزراعيهفى 1.

.فى االراضى الصحراويه2.

فى الحدائق العامه 3.

.   والخاصة 

وتصميم (  خرطوم لكى)على استخدام الرى المغطى امثله  -

الشبكات حسب نوع الزراعه 

مقياس رطوبه االرض•





قبل ثبدًل شبكه الرى  2011املسطحات فى 

من  ثبدًل شبكه الرى  شهرينبعد  2011املسطحات فى 



قبل ثبدًل شبكه الرى  2011املسطحات فى 

من  ثبدًل شبكه الرى اشهر  6 بعد  2011املسطحات فى 



 -:املواصفات الفنية للكي هوز 

Model 

الموديل

Operation 

pressure 

Min/Max

ضغط التشغيل

Flow (L/H/m) 

Out soil/In soil 

التصريف خارج 

وداخل التربة

Decrease ratio of 

Pressure (Bar/10 

M)

Out soil/In soil

/  بار)الفاقد في الضغط 

(متر10

Max. operation 

length (m)

أقصى طول للتشغيل

Plantation

الزراعات

L.H. 16 0.5/6 10/8 0.1/0.05 75 - 80
Lawn, natural 

flora

L.H. 19 0.4/5 16/14 0.23/0.14 25 - 30 Trees, Palm

Model

الموديل

Color

اللون

ID/OD (mm)

الخارجي/القطر الداخلي 

Weight per M 

وزن المتر

Length of Roll

طول اللفة

L.H. 16 Black 16/18.7 9.5 g/m 200

L.H. 19 Black 19/21 116 g/m 200





:كيفيه تركيب خرطوم لكى هوز

 5/8استخدام خرطوم اقل حجم وجتميعهم معا مثال  لربط خرطم •
1/2فسوف نستخدم خرطوم,بوصو 

• مثال لتوصيل خرطوم بواسطه خرطوم

 T))او موصل حرف OR)) استخدام موصالت سواء كانت مستقيمو •
.ويتم توصيل خبرطوم لكى ويتم تركيب حزام الربط هبم

•  :امثلة لمواصالت خرطوم لكى

باستخدام الموصالت : الطريقه االول 



 استخدام طريقو طى هنايو خرطوم لكى باستخدم احلزام البالستيك او
ادلعدن   

استخدام السداد ىف هنايو خرطوم لكى حىت متنع تدفق ادلياه ىف هنايو اخلرطوم

السداداتباستخدام : الطريقه الثانبه 
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