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قطرجهاز لتحديد كمية مياه الري للمزروعات بدولة تصميم 
2020-2019:العام الدراسيحمد      أماجدة :إشرافسلمى عمر      -الدانة اليافعي:الطالبات

ما مدى مساهمة ابتكار 

ة جهاز يمكنه تحديد نسب

الرطوبة والماء بالتربة 

في الحد من االستهالك 

الزائد لمياه الري في 

المزارع بدولة قطر؟

للصندوق  مثبت به أجزاء خشب 

ألجزاء الجهازبالستيك -الجهاز 

ر ومساميقطع حديدية ميكانيكية 

وقوائم معدنية 

خزان لحفظ الماء-محرك كهربي 

الجانب اإللكتروني االلكترونيات

شريحة -المستشعر -األرودين 

محول كهربائي ومفتاح -المواتير

كهربائي

زيادة كفاءة النبات ووفرة -1

المحاصيل الزراعية من خالل 

التقليل من الماء الزائد عن حاجة

النبات والذى يؤدى لتعفن جذور

اءة النباتات مما يؤدى النخفاض كف

النبات ويؤثر على المحصول 

اء التقليل من الماء المفقود اثن-2

عملية الري والذى يكلف الدولة 

لماء األموال التي تهدر نتيجة لفقد ا

دون فائدة للنبات مما يوفر من 

الجهد والمال والوقت 

الكميات المهدورة من دراسة 

الماء والناتجة عن 

من أجمالي الماء 28.42%

الزراعة والري في المفقود 

في دولة قطر 

:المصطلحات
Arduino اردوينو:

:Sensorالمستشعر
 Index) مؤشر الفقر المائي   

Poverty Water)
Soil Moistureرطوبة التربة *

تصميم نموذج لجهازتحديد نسبة-1

ك الرطوبة سيساهم في تقليل استهال

الماء

ن تكلفة عالجهازبأقل يمكن تصميم -2

ئفبعدة وظانظائره في األسواق ويقوم 

بساطة وسهولة انتاج الجهاز تزيد-3

الجهازمن فرص انتاج 

المقابلة واالستبانة-

بالتعاون مع -: التجربة والمالحظة-

جامعة قطر قام المهندس محمد مدحت 

اسن /رضوان تحت إشراف الدكتور 

.بمساعدة الفريق في تصميم الجهاز

ومن ثم تجربة الجهاز على النباتات 

ها باألصص الموضوعة بالجهاز ومتابعت

وتسجيل النتائج والبيانات 

-:المشروعتعريف 

ل جهاز ذكى مصنع من مواد صديقة للبيئة فكرة الجهاز تعتمد على توصي

حتاج جزيئات الماء للتيار الكهربي واستقباله مره أخرى وتزويد النبات بما ي

مل من ماء بطريقة آلية دون تدخل بشرى والجهاز موفر للطاقة الكهربية فيع

فولت يمكن تعميمه بالحدائق العامة والخاصة والمزارع ويمكن 12على 

تصنيعه وانتاجه بدولة قطر واالستفادة منه
-:مواصفات الجهاز 

مية الماء المستشعر مصنع من مواد موصلة للتيار الكهربي يتم غرسة بالتربة الستشعار ك-

رربالتربة والتي ينخفض سعرها ويمكن تغيرها بسهولة شديدة في حال تعرضها للض

حليلها األرودين  وحدة معالجة المعلومات  الذى يستقبل المعلومات من المستشعر ويقوم بت-

ومقارنتها بالمعلومات التي تم برمجته بها 

مواتر لحركة الجهاز والتي تمكن الجهاز من الحركة لألمام والخلف وألعلى وأسفل -

-:فكرة عمل الجهاز 

مستشعر  يرصد نسب الماء من خالل ارسال تيار كهربي الجهاز من يتكون 

ما عندما تقل بالتربة فعندما تكون كمية الماء بالتربة كافية يزداد معدل التوصيل بين

اء بالتربة كمية الماء بالتربة يقل التيار الكهربي بالتربة وبالتالي تقل نسبة الم

ائج ومقارنتها ويقوم المستشعر بأرسال النتائج الى االردوينو الذى يقوم بتحليل النت

.بالنسب الموصي بها وتزويد النبات بما يحتاج إليه في حال حاجته 

وتم تجربة الجهاز واثبت كفاءة عالية في تحديد نسبة الماء بالتربة

تم تنفيذ نموذج لجهاز تحديد-1

ه كمية مياه الرى للمزروعات وقدرت

على الحد من استهالك المياه

مما يثبت صحة الفرض االول

ره تم انتاج نموذج ال يتعدى سع-2

ه لاير بأقل تكلفة عن نظائر500

في األسواق وهذا يثبت صحة 

الفرض الثاني

يتميز بسهولة النتاج -3

واالستخدام وهذا يثبت صحة 

الفرض الثالث 

زيادة الوعي بأهمية الحفاظ على -1

الماء وخاصة ونحن مقبلين على 

عصر الشح المائي

تطبيق الجهاز على األراضي -2

الزراعية والحدائق العامة والخاصة

الجهاز تم تصميمة على أساس -3

كن تحديد نسبة الرطوبة بالتربة ويم

ة العمل على تطوير الجهاز في المرحل

:التالية من خالل 
للتحكم عن بعد WIFIتوصيلة بشبكة-أ

العمل على تطوير الجهاز على -ب

ارسال إشارات على الهاتف 
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أن هناك فاقد في الماء :التحليل 

أثناء عملية الري والزراعة وأن 

كمية الماء المفقود أثناء عملية 

الرى يؤثر على الدخل القومي 

لدولة قطر كما اجمعت غالبية 

العينة على أن وجود الجهاز 

سيقلل من الماء المفقود أثناء 

عملية الرى والزراعة وأتفقت 

العينة على استخدام الجهاز في 

حال توافره في االسواق

النتائج النهائية

أدوات تجميع البيانات الفرضيات

مشكلة البحث

ممتطلبات التصمي

أهمية البحث

ةالخلفية العلمي

النموذج المبتكر

المقابلة واالستبانة

المراجع العلمية

التوصيات

د ابتكار جهاز حساس لتحدي-

داد كمية الرطوبة بالتربه وام

النبات بما يكفيه من الماء

أثناء الري

معرفة طرق ري -

المزروعات في دولة قطر

األهداف


