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 كفاءات الري 
 

 أحسنمن قبل النبات وتحت  ةالمضاف المياهدرجة وكفاءة استعمال  إلىتشير كفاءة الري         
فليس من المكن تخزين كل  ةالجويالظروف وبسبب اختالف تضاريس التربة ونفوذيتها والظروف 

تقلياااال %ولكااان نمكااان 100مقاااهار ا  ةاساااتفادوتحقيااا   ةالجذريااا ةالمنطقااافااا   ةالمضاااافالاااري  همياااا
 .لعمليات الري  ةالجيه هر باالداورفع كفاءات الري  ةالمائيالضائعات 

 : عوامل منها هكفاءات الري بعد تتأثر
وناو   هوتسويتها وتكاالي  العمال ونوعيتهاا وتاولر المياا التربةتحضير  هنظام الري درجتصميم 

 : التربةالمحصول وخصائص 
 زياااد  إلاا يمكاا  عماال تحسااينات تاا دي   اا أ إيضااا تقااد ر كفاااءات الااري  ااو  وان الهاادم ماا 

م  مصادر وحت   هو نا البد م  تقيم لعاليات الري منذ استالم الميا وكفائتةنظام الري  هلاعلي
للنباات  وإضاافتهاوتوزيعها  هنقل الميا إثناء ةئياالم. تحصل الضائعات  م  قبل النبات استعمالها
والتخلال العميا   ةالترباللمااء علاى ساط  ناسا  الضائعات عان رريا  التوزياع  يار المت هوتنتج  ذ

تحصاال  ةالكبياار وفاا  الحقاول  ةخاصامااا الاري بااالر  ظوالتبخاار فا  ان ةالجذريا ةالمنطقاادون حاهود 
السااي  ماان نهانااات الحقاال كمااا  ااو الحااال فاا   الااري الشااريط  وري  عاان ررياا  ةمائيااضااائعات 

مناساب لنظااا الاري واختياار رريقاة باالتخطي  والتصاميا ال ةالمائياالمروز ويمكن تقليل الضائعات 
لعمليات الري وتحت ظاروف العارات تقاهر  هالكفوء هاالدار  و لألرضالري المالئا والتحضير الجيه 

%مان 40%,33اوالصيفية بماا نسابت ةالشتويللمزروعات )داخل الحقل(  ةالحقلي ةالمائيالضائعات 
% مااان المقااانن 30%,25 اا نسااابتاالساااتهالل المائياااة علاااى التاااوال  كماااا تقاااهر ضاااائعات النقااال بمااا

الحقل  االروائ  االستهالل المائ  زائها الضائعات الحقلياة  للمزروعاات الشاتوية والصايفية وعلاى 
التاوال  وتاانعكس نساب الضااائعات المائياة علااى تايا كفاااءات الاري و نااا الماه ماان ان تكاون كميااات 

ا الضائعات المائية الحقلياة وضاائعات لتغطية االحتياجات المائية للنبات زائه اكافي المجهزة هالميا
ه الري  و وجود تقيا لتلك الميا مياه إدارةهر السيطرة على ظالنقل وف  مرحلة الري المختلفة ان م

 نطل  علية كفاءات الري ومن ا مها:امن وقت المصهر حتى استخهامها من قبل النبات و ذا م
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  Water Conveyance efficiencyكفاء  نقل الماء    -1
تقاايا لكفاااءة الااري  ااو تقاايا كفاااءة نقاال الماااء والتاا  تعباار عاان كفاااءة نظاااا نقاال الماااء ماان  أول إن

 إثناااءالحقااول الزراةيااة وتعكااس كفاااءة نقاال الماااء مقااهار الضااائعات المائيااة  إلااىمصااادر الطبيةيااة 
هااا النقاال والتاا  تكااون علااى جااكل رجاا  جااانب  ماان الجااهول او تخلاال عمياا  او بااالتبخر ويعباار عن

 رياضيا
EC=Wf /Wd *100 

  إنحيث 
ECكفاءة نقل الماء ,نسبة مئوية =.  

  =WF الكاف  بالعم  وأالحقل نعبر عنها بالحجا  إلىكمية الماء الواصل.  
=WD  كمية الماء المستلا من المصهر. 

 
  Water application efficiencyالماء(   إضالة) اإلرواءكفاء   -2

نمساك مان المااء المضااف للحقال  تقيا تطبي  نظاا الري وتياس كفااءة ماال اإلرواءتستعمل كفاءة 
مااااهئ مالئمااااة رريقااااة الااااري  إلااااىفاااا  المنطقااااة الجذريااااة والااااذي نسااااتعمل ماااان قباااال النبااااات وتشااااير 

نسبة  أنها( على Israelsen and Hansen 1962من قبل ) اإلرواءالمستعملة لقه عرفت كفاءة 
 .الماء المضاف للحقل  إلىالماء المخزون ف  المنطقة الجذرية 

Ea = Ws / Wf *100 

  إنحيث 

=Ea  نسبة مئوية  اإلرواءكفاءة 
=Ws  كمية الماء المخزون ف  المنطقة الجذرية 
=Wf  بالعم  الكاف  وأكمية الماء الواصل إلى الحقل نعبر عنها بالحجا. 

مهاا مماا نسابب فا   اظاالحتفا ىاكبار مان قامليتاا الترباة علا الميااهوف  الغالب تضااف كمياات مان 
 مااا وإذا( Runoff( والسااي  )deep percolationالحصااول ضااائعات مائيااة بالتخلاال العمياا  )

  .تصب  اإلرواءللماء فان كفاءة  الطبيع احتسبت مصادر الفقه 
Ea = Wf – (Dp+ Ru) /Wf *100 

 حيث ان 
=Dp   كمية الماء المفقود بالتخلل العمي 
=Ru سي كمية الماء المفقود بال 

% مينماا 60 إلاىا ررت الري الساطح  المصاممة جياها ظولمع اإلرواءصورة عامة تصل كفاءة بو 
يارتب   اإلرواءرفع كفااءة  أن% 95% وقه تصل ف  الري بالتنقي  75 إلىتصل ف  الري بالر  
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المنطقااة الجذريااة و ااذا ياارتب  متحقياا  وزيااادة كميااة الماااء المخاازون فاا   متقلياال الضااائعات المائيااة
جيااهة للحقاال وتحهيااه االنحااهار  وإدارةمااين كاال المتغياارات الماا ثرة علااى نظاااا الااري )تسااوية  زنااةموا

كمية مناسابة ومحساوبة مان المااء تكفا   إضافة إنوالتصريف المالئمين ومساحة الحقل المناسب 
 إنويجااب  اإلرواءلملاا ء المنطقااة الجذريااة بالماااء لحااهود سااعتها الحقليااة ياا ثر ك ياار علااى كفاااءة 

كميااة  مزيااادة اإلرواءالماااء بمعااهل ااايء الماااء فاا  التربااة وبصااوره عامااة تاانخفء كفاااءة  نضاااف
الريات الصغيرة )كميات قليلة من الماء التكف  لملا ء  أنرية الواحهة كما لالماء المضاف خالل ا

 اإلنتاا و ذا قه يانعكس علاى  اإلرواءالمنطقة الجذرية تجعل عملية الري رديئة مر ا ارتفاع كفاءة 
منوع التربة ورريقة الري المتبعة وحجا المااء المضااف ونفوذناة الترباة وزمان  اإلرواءكفاءة  وتتأثر
 -الكفاء    ي :  ذهانخفاض  إل امل التي ت دي و وم  العالري 
 ( لألرضمة )التسوية والتحضير الرديء ظمنتالالتربة الغير  -1
 التربة الضحلة ذات النفوذنة العالية  -2

 ف عالية عنه استعمال تصاري -3

 عها السيطرة على فعاليات الري  -4

 ف  الحقول الكبيرة )الجريان الطويل للماء على سط  التربة( -5

 رريقة الري الرديئة  -6

 وجود ربقات  ير منفذة للماء  -7

 ف  االنحهارات العالية . -8

  -:  ي اإلرواءاء  فالعوامل التي تحدد ك أ م أنل وعل  العموم
 يات الري عمل إدارةالمزارع وكفاءة  مهارة -1
 نوع التربة -2

 رريقة الري المتبعة -3

 درجة تحضير التربة وتسويتها  -4

 
       water use efficiency            هكفاء  استعمال الميا -3

 نعبر عن مهئ انتفاع النبات بالماء المضاف بكفاءة استعمال الماء و   
( و   النسبة مين Crop water use efficiencyمن قبل المحصول ) هكفاءة استعمال الميا -أ
 (  ETالمستعملة من قبل المحصول بصوره النتج والتبخر ) هكمية الميا إلى Y)المحصول ) تا نإ

  Crop water-use efficiency   =  Y/ ET 

 تااا نإ(و اا  النساابة مااين Field water–use efficiencyالحقليااة ) المياااهكفاااءة اسااتعمال  -ب
 (Wtة للماء المستعملة ف  الحقل )الكمية الكلي إلى( Yالمحصول )
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Field water–use efficiency = Y / Wt 

 باإلنتااا  إمااا اإلنتااا دة عاان اويعباار عاان كفاااءة اسااتعمال الماااء بااالكيلو راا ع كتااار سااا ويعباار عاا
المادة الجافة  ذا يرتب  منوع المحصول وتستعمل  البا الصيغة  إنتا او  اإلنتا الكل  او صاف  

 .ال انية ألصيغااكبر من االولى مهرجة 
 
 water storage efficiencyكفاء  خزن الماء   -4

 

 رروبة التربة ف  المنطقة إلنصالتكف   هكميات مناسبة ومحسوبة من الميا فةاإضمن الضروري 
وف  الغالب فاان  االحهود المر وبة وحسب قاملية التربة على مسك الماء واالحتفاظ ب إلىالجذرية 
تخازن فا  المنطقاة الجذرياة ولكان فا  بعاء الحاااالت  إنالمضاافة اكبار مماا نمكان  الميااهكمياات 
عالياااة ولكااان  أرواءبجااازء بساااي  مااان احتياجاتهاااا المائياااة مماااا نعطااا  كفااااءات  الترباااة دإماااهانجاااري 

تكاون رديئاة و يار كفاوءة وتحات  اذه الظاروف ولحال  اذه المشاكلة فمان  اوممارسااتعمليات الري 
الماء والت  تكون م جرا وف  الظاروف المحلياة التا  تتطلاب ممارساات  تقيا كفاءات خزن  األجهر

كفااءة  إلاىالري فيها رفع كفاءة خزن الماء للحفااظ علاى تاوازن محلا  مناساب تشاير كفااءة الخازن 
 -:كاألت المنطقة ويعبر عنها   ذه االماء الذي تحتاج إلىخزن الماء ف  المنطقة الجذرية نسبة 

 Es = Ws/ Wn *100 

 ان  حيث
=Es  كفاءة خزن الماء نسبة مئوية 

=Wn  كمية الماء الت  تحتاجها  المنطقة الجذرية خالل الرية الواحهة 
=Ws كمية الماء المخزون ف  المنطقة الجذرية. 

 
 water distribution efficiencyكفاء  توزيع الماء    -5

 

عمليات الري تجاري بصاورة  أنل للحقل لنقو  هنكف  ان نضيف كميات كافية ومناسبة من الميا ال
 أخارئ المتناساقة والمناتظا علاى امتاهاد الحقال نعتبار نقطاة مهماة  الميااهتوزياع  أنكفوءة وجيهة مال 

الااري علااى امتااهاد الجريااان فيصااب  ماان الممكاان زيااادة  لمياااهاساا  تحقياا  توزيااع متن أمكاانمااا  وإذا
وزيااع الماااء الااى مااهئ انتظاااا اءة تفااالجيااهة تشااير ك اإلدارةتحاات ظااروف  مساااحتارااول الحقاال او 

تكااون عاليااة  اوإنتاجيتااان درجااة اسااتجابة المحصااول  إذتوزيااع الماااء علااى امتااهاد الجريااان  وتناساا 
تحاات ظااروف التوزيااع المتناساا  لرروبااة التربااة فاا  المنطقااة الجذريااة وبعكااس ذلااك ياا ثر التوزيااع 

المحصاول فا  المناار  التا   الى التردي نمو وانتا  الري على سط  التربة لمياهالغير المتناس  
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الشااكل  إلااىر ظااالظااروف ان  ااذهتملاا  تحاات م اال  ظااوا رالااى  إضااافةتسااتلا كفايتهااا ماان الماااء  ال
 ادناه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لتقياايا  أنضاااالااري المختلفااة وتسااتعمل  أنظمااةرنااة او نااا نمكاان اسااتعمال كفاااءة توزيااع الماااء فاا  مق
  -يل  : امكويعبر عن كفاءة التوزيع رياضيا  مياهالالنظاا الواحه من خالل دراسة تناس  توزيع 

Ed = 100 ( 1- y  / d ) 

 إنحيث 
=Edكفاءة توزيع الماء نسبة مئوية 

d معهل عم  الماء المخزون ف  التربة = 
y  متوس  االنحراف )المعهل العهدي لالنحراف (عن معهل عم  الماء المخزون ف  التربة = 


