
  Surface Irrigation   الري السطحي 
نق رر لغير رر للأ لرر ري رر الريب  رر لمةةعرر  ل  رر للإيرر ريرر سللميررة لإضررة  لبأنرر يعرر الريرر سلري رر   ل

طرر الريرر سلعرراو ةلورنبقررةةرلمقةةنرر لب رر الريرر سللأكثرر وهرر لمرر لل وقرر ي ةسرر لأولجزئيررة للأو)كليررةل
بصروة لمب ةسرق لورير سللي رة ل لر لسر الريب  ر لتوزير لرلرير سلهرولمضرةه لأهر .ليعللمر للرألخ ىل

تعرا لريبصر يالري  ةسر للإير لبةإلضرة   ر لطييعر لسر الريب  ر للبإج ر رتغةيةةلمةلي ي  ل لي ل
لرإلضرة  يل قللوري سليؤث لب وة ل ل لمعر  لتقر الري رة ل لر لسر الريب  ر لو  رالريز يرة لوزمر ل

اررر رتلريها ةويي يررر لري ررروث  ل لررر لريررر سلوري برلرألسةسررري لري ةرررة   هررر للإ و  رررالري رررة لري ضرررةال
نظةالةسلنةجال ةي ورزن لريصر ي  لبرا ل رللتلر لتص ي لوت فا ل  للأسةسيةري    لتعبي لع طةل

ورنبظررةالتوزيرر لري ررة ل رر للرإلةور ل فررة  تقلاررللريضررةئعةتلري ةئيرر لوت  ررا للإيرر لري برارر رتلسرراؤ س
ليإلنبرة ةلقي ر لرقبصرة ي لوترتلرثر لم ر و ليل رة لبة بةرةلرألمثرلري قللبغي لرالسبفة  لورالسبرال ل

ريزةر  ل  لري  ةطالريزة  لوعة لريزة  ل.ي   لت ازلثالثلمبرار رتلمقر   لبرا ل رللطر الرير سل
 رر لتوزيرر للريب ةسررا لضرر ة لت قارراللريفرري ري رر   لوهرر لريبصرر يالوري  ررةي لري  ويرر لومعرر  ل

ط الري سللإمةلي ريغو لمع  لي  ةي لري  وي ل  لضتع يللريبص يالورري سليز لتع يلللمية 
تصرةاللرن ريةب ريب لي ةس ل اهةلي  ة ةتلطويل ل والس الريب   ل ة لريعورمللري رؤث  ل ر لسر   ل

تلر لريعورمرللريبرر لتع ارالتقر الري ررة للإيرر لإضرة  ريعورمرلللهرر  مه ر ل ر ري لويعبيرر لرالن ر رةلرير ل
نق رر لمرر لري قررلل ررة لجررز للل بررأ ريرر سللميررة لإضررة    رر لمثررللتضررةةيسلري رر الورير ررة لري ةررةت ل
نبوقر لل إن رةو  عر  لمب رةقللير رللرألةضمالللبةتزة لرألخ م هةليغي ل  لريب   لوي ةس لريزز ل

ريرر سلم ررةليب لرر لقرر ةرل يارر رل رر للميررة ت ررظلورر والريرر سلري رر   لقررعو  لت قاررالت ةسررالتوزيرر ل
ةالريرر سل رر لضرروئهةلوم ةويرر لتعرر يللقرر ي لنظررلري يررة ري ررؤث  ل لرر لتوزيرر لري رري   ل لرر لريعورمررلل

ريرر سلم ررةليوجرر لري ورزنرر لبررا للميررة ث لمعرر  لريغرري لبرر ةجةتلمبفةوترر ل لرر لت ةسرراللتوزيرر لؤلويرر
ريبصررر يالري ع ررر ليل قرررللوم رررةي لري قرررللومعررر  لريغررري ليضررر ة لت قارررالريب ةسرررالري  لرررو ل
وي ري ليبضالبة ل فة  لري سلري    لت تةطلب ثا لم لريعورمللريب ليصع ل صلهةلي رليفبر ضل

 water application)لرإلةور لللةالريررر سلمررر لخرررال لتقررر ي ل فرررة  رتقررري لم رررب  لي ظرررلجررر ر إ

efficiencyل.وريبخلللريع االلبةي ياتع سلمق رةلريضةئعةتلري ةئي للألنهة ل
ل

 محاسن الري السطحي 
لل.ريبكةييالرالبب رئي لقلال -1
لل.يلز ي ل وسهل لومع و ط يق لعةئع للأنهة-2
ل.قاللمثللري زلوري  ةقاللريعلفي لوم ةقاللري يو لت ةس لبع لري  ة-3
ل.م لريب   للرألمالحم ةسة لير للل-4



ل.زم ي لقلال لرسبع ة لتصةةيال ةيي ليفب رتي   ل-5
مرر لريبرر  لوري  ةقرراللمرر لرسرربع ة لتصررةةياللورسررع ي  رر لرسرربع ة لريرر سلري رر   لي رر يةتل-6

ل.مخبلف ل
  :محددات الري السطحي أهمومن 

ل ةيي لري فوتي ل.لري سلخةق ل  لريب  لمية االت ةسالتوزي ليصع لت ق-1
لةيةتلمبقةة  لوخفيف ل.لإي ري  ةقاللريب لت بة لل الي ةلس-2
ريب  رر للإنبةجيرر م ررةلقرر ليررؤث ل لرر لليررضةض  ليررةتلت رروي لجارر  للإيرر ي بررة لريرر سلري رر   لل-3

لويزي لم لريكلف ل.
ل.ليل ية ي لم ةسة لنظ لسي   لوقيةسلوتوزللإي ي بة لري سلري    لل-4
ل ةمل ل يا  ل.لأي سلإي ي بة لل-5

ل:ل ةألت وي   لتص يالط الري سلري    ل
للإي  ويق  لFloodingري سلبةير  ل) -1
ل Basin Irrigation)لبةأليورضري سل -أ

 إي ويق  للfree flow irrigation)  ل)يري سلري  - 

ل free flooding*رير  لري  )
ل Border-strip Irrigationري سلريق ي  ل)*ل
ل لCorrugation irrigation وطل)ر سلبةيخررر وريFurrow irrigationةسلري  وزل)ل-2


