




ترشيد استخدام المياه في الري وهذا يعني استخدام الموارد المائية المتاحة في 

المجال الزراعي بما يتناسب مع كمية ونوعية هذه الموارد وكذا ادارتها 

لتحقيق اعلى انتاجية للوحدة المستخدمة من المياه بشكل فعال ومستدام وامن 

:للبيئة وتتم عملية الترشيد عن طريق رفع كفاءة الري من خالل   

معرفة عمق الماء المطلوب اضافته رية عن طريق معرفة خواص التربة - 1

الطبيعية وعمق الجذور وعمر ونوع النبات      ويجب حساب كمية المياه التي 

.يحتاجها النبات بدقة   

تسوية االراضي الزراعية بحيث تصبح مالئمة لظروف الري المختلفة - 2

فمثال يجب ان تكون االرض مستوية وقليلة االنحدار لتسهل للمزارع القيام 

اما اذا كان . بالري والعمليات الزراعية االخرى بسهولة اذا كان الري سطحيا 

الري بالرشاشات فالتسوية مهمة لتمنع تجمع المياه في البقع المنخفضة من 

. االرض وعدم وصولها الى البقع العالية   





اعادة استخدام المياه - 4اختيار طريق الري المناسبة للنبات والتربة ولميل االرض - 3
.المفقودة نتيجة االنسياب السطحي   

تقدير كمية المياه المفقودة عن طريق تقييم انظمة الري المختلفة لمعرفة مدى كفاءة -5 
 الري

بقاء المهندسين والمشرفين على اتصال بمؤسسات البحث وان يكونوا على اطالع - 6   

 لمعرفة كل جديد في الصناعة ومتابعة التطور في اساليب وتكنلوجيا الري

 

مالحظة ان الحصول على كفاءة ري عالية معناه وتوفير للمياه وزيادة في المساحة - 7
المروية وانه للوصول الى هذا الهدف يجب تالفي الفاقد في مياه الري عن طريق 

 معرفة مصدره وتحديد حجم هذه الفوائد 

توفير برامج ثقافية لتوعية المزارعين لضرورية االقتصاد باستعمال المياه وعدم - 8
اهدار هذه الثروة الثمينة والتوضيح للمزارعين بان الزيادة في ري النبات تؤدي الى 
نتائج عكسية حيث ان زيادة مياه الري تغسل العناصر الضرورية لنمو النبات وترفع 

.منسوب الماء االرضي  



 اهمــــــية الــــــــــــري: 
 

 

اهمية الري تختلف من منطقة الى اخري وذلك نظرا اختالف ظروف المناخ للمنطقة 

المناطق ذات المناخ : نفسها والتي يمكن تمييزها الى ثالثة مناطق مناخية رئيسية هي

الرطب المناطق ذات المناخ تحت الرطب وشبه الجاف المناطق ذات المناخ شبه 

الجاف والجاف والصحراوي المناطق ذات المناخ الرطب ، وقد تكون هناك كمية ماء 

.زائد تسبب مشاكل عند منطقة الجذور لذا يلزم ازالته عن طريق الصرف  



 :الري تعريف

 تجهيز لغرض التربة إلى للماء االصطناعيه االضافة بأنه عموما   الري يعرف

 االضافة وهو شموال واكثر اوسع تعريف وهناك .النبات لنمو الضرورية الرطوبة

 :التالية االغراض من عدد أي لتحقيق التربة الى للماء االصطناعية

 



 طـــــــرق الــــــري

 احدى الزراعية المحاصيل ري عملية تعد لم وتقنياتها الزراعية العلوم تقدم مع

 او الشخص وحكمة للمزارع تقديرها امر يترك التي الزراعية العمليات

 رفع شانها من التي وقواعده اصولة له علما   الري اصبح بل فنه او خبرته

 وذلك واالرضية المائية المصادر استغالل كفاءة وزيادة ونوعا كما االنتاجية

 والمهارات بالمعلومات التزود تتطلب والتي الحديثة الري انظمة ادخال باتباع

 والعوامل البيئية الظروف ان نجد ومتعددة كثيرة الري طرق. الالزمة الفنية

 اجمال ويمكن استعمالها يجب التي الري طريقة تحدد التي هي االقتصادية

 -: يلي فيما الري طرق



 

 الري السطحي0

 ( باالنابيبنقل المياه )الري المحسن 0

 الري بالرش 0

 الري بالتنقيط0

 الببلرات( الفقاعيالري  )0

 



 

 اوال : الري السطحي










