
 هميتهأالري و 

 :المقدمة

زم لنمو النبات بواسطة الري الالماء ضروري لنمو النبات . وعندما يتم التحكم بالماء ال 
روف المطريه )الزراعه بشكل عام اوفر مما هو عليه في الظيكون معدل انتاج المحصول 

( وعلى هذا فان السبب الرئيس للري هو سد النقص في الماء المتيسر الديميه او الجافه
جه ( وتزداد الحاالطبيعيه للماء )كاألمطار ,المياه الجوفيه , الندى للنبات من المصادر 

فيها الماء من مصادره الطبيعيه مما يحد بشكل كبير من  الى الري في المناطق التي يشح
عمليه تزويد التربه بالماء للحصول على رطوبه هو نمو واتناج المحصول ولذلك فالري 

 . وهناك فوائد اخرى للري  ئمه لنمو النبات روف مالن ظضمن المنطقه الجذريه بما يضم
 :منها 

 _تبريد التربه والنبات 

 _ حمايه النبات من االنجماد 

 _ السيطره على تعريه سطح التربه نتيجه الرياح او التقليل منها 

 باذابتها بالماء سواء اكانت اسمده او مبيدات  اضافة المواد الكيميائيهنية _ امكا

 -:شبكة الري 

يستحصل ماء الري من مصادر سطحيه او جوفيه وتشمل المصادر السطحيه البحيرات 
ان    .وفيه الرئيسيه لماء الري فهي االبار والعيون لخزانات واالنهار اما المصادر الجوا

 مشروع اروائي كبير تشمل قسمين رئيسين هما  شبكه الري في اي

  هشبكة التوزيع الرئيسي-أ

  هشبكة التوزيع الثانوي -ب



 -الوحده االروائيه :

تتألف الوحده االروائيه في التصاميم الحديثه لمشاريع الري من مجموعه او عدد مناسب 
ك يزود بالماء من من المزارع او الوحدات الزراعيه تجهز بألماء بواسطه مسقى واحد مشتر 

ضمان وابعاد الوحده االروائيه مناسبه لجدول موزع ومن الضروري ان تكون مساحه 
سهولة وكفاءه عاليه في تشغيل منظومه الري واستخدام المكائن الزراعيه والسيطره على 
توزيع المياه . وافضل شكل للوحده االروائيه هو المستطيل النه يالئم ويسهل اعمال 

زراعيه ويعطي مخططات عاليه وبسيطه لشبكة الري اال ان الطوبوغرافيه عادٍة ال المكائن
تحول دون تحقيق ذلك في اغلب االحيان. وبعامه يفضل ان يكون عدد المزارع في الوحده 
االروائيه زوجيأ وذلك لتسهيل مخطط توزيع المزارع اما على جانب واحد اوعلى جانبي 

مرونه في برنامج المناوبه عند توزيع المياه بين  امينه االروائيه فضال عن تمسقى الوحد
الوحده االروائيه روائيه . ومن العوامل االخرى التي تحدد ابعاد ألوحده االمزارع ضمن ال

شبكه البزل مثل الطول المناسب للمبزل الحقلي والفاصله بين هي خصائص مخطط 
 المبازل المجمعه . 

 المزرعة :

فهناك مزارع فردية او خاصة مساحة المزرعة على نوعها وطبيعة ادارتها  يعتمد حجم او
وان المساحة المناسبة للمزرعة تعتمد على الكثافة الزراعية ومزارع تعاونية ومزارع دولة .

وتوفر الماء وطريقة الري ونوع التربة والطبوغرافية والتسوية اضافة الى المستوى المعاشي 
 .والدخل المطلوب للمزارع

 -:  الحقل

بمحصول معين وغالبٍا مايكون هناك  ويكون مزروعمساحه المزرعة و جزء من الحقل ه
واحد في المزرعة الواحدة تبعا للتركيب المحصولي  وقتاكثر من حقل واحد مزروع في 

 للمزرعة . والدوره الزراعيه 



 -الري الحقلي :

روائية مثال (الى المزرعة والحقول اال ويقصد به نقل ماء الري من مصدرة )مسقى الوحدة
ضمن المزرعة بواسطة شبكة توزيع ثم تحويل  او تسليط الماء على االرض بطرق مختلفة 

س ايضمن االستغالل االمثل لمياة الري .وتتضمن هذه العملية ايضا السيطرة وقيابم
ات الي ومالجريان عند نقاط مختارة في منظومة الري الحقلي .وعلى هذا فان وظائف منظ

 :تي الحقلي هي اال

 نقل الماء من المصدر المائي عن طريق القنوات او االنابيب .  -

لقنوات او لمزرعه الواحدة ويتم ذلك ايضا باتوزيع الماء على الحقول ضمن ا -
 االنابيب 

 تجهيز مضامير الري )شرائط او مروز او احواض ( بمياة الري الالزمة  -

 الحقلي ومة الري الماء في منظظيم جريان تامين سبل لقياس وتن -

 
 اسس تصميم نظام الري الحقلي 

م الري الحقلي بشكل مالئم ويوفق بين خصائص الحالة الفيزيائية تصمم نظ
التي تستعمل فيها هذه النظم ويحدد خصائص الحالة الفيزيائية امور قتصادية اال

والجداول والطرق واالبنية  االنهارمواقع و هي المناخ ،التربة ،الطوبوغرافية ,
قتصادية فتحددها كلف االنتاج  الزراعي المختلفة وغيرها .اما خصائص الحالة اال

وكلفة الطاقة,وتوفر االيدي )بذور ومبيدات,واسمدة( وكلفة االرض ,ومنافذ التسويق,
العاملة وكلفتها ,وغيرها.ومن واجب المصمم ان يوفق بين نظام الري الحقلي 

وتشمل الخطوات االساس في للموقع . قتصاديةاال لة الفيزيائية ووخصائص الحا
 : هاالتياالمور تصميم نظام الري الحقلي 

 
 



 البيانات الالزمة للتصميم -1
  ه:العناصر االتي قتصاديةاال م الكمي للحالة الفيزيائية اوييتضمن التقي

طوبة ,والر ختلف العناصر المناخية كدرجة الحرارة مبيانات  لعدة سنوات ولالمناخ: _ 
النسبية ,والرياح ,واالشعاع الشمسي .تستخدم هذه البيانات لتخمين االحتياجات 

  اليومية لري المحاصيل المختلفة .

وتشمل التوزيع المساحي والتركيب المحصولي للمحاصيل -: المحصول_
اخ والتربة والممارسات المراد زراعتها مع بيان مالئمة كل محصول للمن

الزراعية .كذلك تشمل معامل المحصول ومواعيد الزراعة ومواسم كل 
 الجذرية للمحاصيل المختلفة . محصول والعمق الفعال للمنطقة

التوزيع المساحي للترب ,مع خصائص ارتشاح الماء في الترب -_التربة:
الملوحة المختلفة وكذلك خصائص خزن او حفظ التربة للماء ,وعمقها ,و 

 ومتطلبات البزل 
 مصدر الموقع مصدر الماء ومناسيب سطح الماء في  تجهيز الماء :-

 وكمية ونوعية الماء ومالءمة الماء للري 

 وغيرها.
 الموقع ومدى توفير ونوع مصدر الطاقة والكلفه  مصدر الطاقة :-
للمشروع  : توفير التخصيصات الماليه التخصصات الماليه وااليدي العامله-

 ومستوى المهارات الفنيه وكلفة االيدي العامله 
 

  



 تقويم مصدر الماء-2
يعد تشخيص وتحديد مصدر معتمد للماء من المستلزمات االساس لنجاح مشروع 

يه ه( والنوعلوجيالري . وهذا يتطلب دراسة وتحليل مفصل للعوامل )الهايدرو 
او التصريف المعتمد الذي يستطيع كميه الماء والقانونيه ومن الضروري التأكد من 

ألخرى فضال عن تحديد نوعية ومن سنه المصدر على مدار السنه  هان يجهز 
ويتم تحديد مالءمة المصدر المائي للمشروع بموازنة  .الماء ومدى صالحيتها للري 

 مصدر الماء الكمية والنوعيه بقيم االحتياجات المائي للحقل . خصائص 
 
 اليومي التصميمي :تحديد احتياج الري -3

قيق الري نه من لدن نظام الري الحقلي لتحيوهو معدل التجهيز المائي الالزم تام
ر حتياج هو معدالت التبخد هذا االطلوب .ان العامل الرئيس الذي يحدلمستوىالمبا
للري حسب المحصول والمناخ للمحاصيل المختلفة ويتغير االحتياج المائي نتح _

رعة ويتطلب تحديد احتياج الري اليومي التصميمي بيانات لعدت والتربه وادارة المز 
سنوات لعناصر المناخ المختلفة وذلك لتقويم التغيرات في معدالت التبخر _نتح 

مطار مع تخمين المطر الفعال الذي يستفاد اليومية لكل محصول وكذلك مقدار اال
  .حتياجات المائيةمنه النبات في تلبية اال

لنظام الري الحقلي تصميم بدائل -4  

ري الحقلي على تحقيق  هالنواع ومخططات نظم الري الحقلي قادر هنالك عدة بدائل 
.على المصمم تشخيص هذة البدائل ووضع التصاميم  المعني بشكل مقبول

.وعند  واالقتصاديةروف الحقل الفيزيائيةتفصيلية للبدائل االكثر مالءمة لظال
المرونة للتوسع في المستقبل او لتلبية اي تغيرات في  تصميم النظام ينبغي مراعاة

 اهداف المشروع .



وبعدها يتم تحديد مواقع يبدا تحديد وتشخيص بدائل النظام باختيار طريقة االرواء 
وطبوغرافية االرض  الحقول في ضوء شكل الحقلاو تخطيط شبكة النقل الى 

 .موقع مصدر الماءو 
االرواء ثم تلية شبكة النقل الى  ام فيبدا بمنظومة لهايدروليكي(للنظاما التصميم )ا

 تحويل الماء من المصدر الى المزرعة . وينتهي في منظومة الحقول 
 
 اداء نظم الري الحقلي  -5

استغالل  اداء نظام الري الحقلي بمعا يير تعكس فعا ليه ومدى جودة  يتم تقييم
ماء الري في الحقل  وكذلك مستوى مرونة النظام اتجاه اي تغيرات في التشغيل 

 :واالدارة .والمعايير االساس في هذا المجال هي 
 كفاءة االرواء ,وتناسق االرواء ,وكفاية االرواء ,فضال عن مرونة النظام 

 
 التصميم االمثل لنظام الري الحقلي : -6

يتضمن ذالك تخمين الكلفة الالزمة لتجهيز المعدات ونصب وتشغيل كل البدائل 
 :الممكنة واالكثر مالءمة لظروف الحقل .وبشكل عام  هناك نوعان من الكلف

كلف االولية او الثابتة وتشمل كلفة شراء ونصب المعدات والفوائد المترتبة على ال 
في تجهيز ونصب المعدات .اما القروض الالزمة لتامين راس المال المستثمر 

النوع الثاني من الكلف هو كلف التشغيل وتشمل كلفة الماء والطاقة والصيانة 
 وااليدي العاملة .

 

 


