
1 
 

 : اهمية الري ومصادر مياهه

 مقدمة 

ه مع لحيوية في تطور الزراعة , اال انه المهم وال زال وسيستمر كونه من المواضيع ار كان للري دو 

الكبيرة لعملية الري فهي ليست ايجابية باستمرار الن هناك العديد من  هذه االهمية وحصول الفوائد

المشاكل التي ترافق الري وخاصة عند عدم االدارة والفهم الصحيحين لهذه العملية  فالري قد يسبب 

 كارثة في المزارع وقد تتوسع هذه الكارثة لتعم مجتمعا بكامله .

مليررون  800غررذائي ارت ا رري وثيورري. ومررن بررين  ك ررر مررن يرررت ك كررل مررن اممررن المررائي واممررن ال      
نسمة بالعالم يعرانون مرن الجروعو يوارد العديرد مرنهم ممرن يييشرون فري منرا ق تعراني  ي ري مرن نردرة 
المياهو وعندما شررعت منممرة اميذيرة والزراعرة لامرم المتحردة فري برنامجهرا ال راغ لامرن الغرذائي 

الرئيسررة لزيررادة جنترررا   برر ن  حررد المحررددال  و المعوقررال كانررت المنممررة علررك قرردر كبيررر مررن الرروعي
 الغذاء هو شح المياه  و الودرة المحدودة علك توفيرها. 

و  شرركلت الزراعررة المرويررة مرروردة فرري يايررة امهميررة ينتررا  الغررذاء فرري العررالم عبررر العوررود االخيررره    
%( منهرا تحرت 17مليرون هكترار   250مليرون هكترار ترزرع فري العرالمو يوارد فورك  1500ومن برين 

% 60% مرررن الغرررذاء العرررالمي وتررر تي ال 40% تمررردنا بحررروالي 17الزراعرررة المرويرررة. جال  ن هرررذه ال 
ممرا  ةيرال اقية من الزراعة المطرية. وحترك الزراعرال المرويرة  ال المردخلل الوليلرة فأنهرا  ك رر جنتاا

الزراعرال المطريرة  ال المردخلل العاليرة. ويعتبرر هرذا مرن مميرزال الوردرة علرك الرتحكم و دقرة  تنتجه
 في امتصاغ اذور الن ال للماء.

و ررالريم مررن هررذاو فررأن جسررهام الزراعررة المرويررة فرري اينتررا  الزراعرري الكلرري  قررل مررن جسررهام الزراعررة    
امراضررري الزرا يرررة تت رررع نمرررام الزراعرررة المطريرررة % مرررن  8 3المطريرررةو وعلرررك مسرررتو  العرررالمو فرررأن 

% مرن اينترا  العرالمي للغرذاء. وفري المنرا ق المداريرة التري تتصرل بنردرة الميراه 60ويشركل جنتااهرا 
% مررن  راضرريها المزروعررة. 95كرربلد السرراحل  امفريورري(و تمررارة الزراعررة المطريررة علررك  ك ررر مررن 

لرري التوليديرة ينترا  الغرذاء فري هرذه المنرا ق يتطلرب و حد  س اب  لك هو  ن بنراء وتطروير  نممرة ا
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كلفة عالية ادة يصعب تبريرها من الناحية االقتصادية. وتوارد عردة  سر اب تفسرر عردم قردرة الزراعرة 
المروية التوليدية علك االستمرار في النمرو برنفا المعردل السرريع التري اتسرمت بره عبرر العورود الوليلرة 

 ن التكلفة الحقيقية لإلنتا  الزراعي من الزراعة المروية ليست واضرحة الماضية. ومن هذه امس اب 
 و معروفة بالتحديدو كما  ن الكلفرة البيييرة تعتبرر عاليرة  وال ترنعكا فري  سرعار الغرذاء النرات ( حير  
ترريدي  نممررة الررري المك فررة جلررك تغرردت امرب  و التر ررة بالميرراه بايضررافة جلررك تملحهرراو ويواررد ا ن 

% مررررن امراضرررري المترررر ثرة برررردراال متوسررررطة  و حررررادة بهررررذه امعررررراب. ويتسرررربب تملررررح 30حرررروالي 
في المائرة سرنويي. و رالريم مرن  2امراضي المروية في جنواغ المساحة المزروعة منها بمعدل ا جلك 

هذه التحفمالو فأن الرري سيسرتمر اسرت دامه فري المسراحال المرويرة كمرا  ن هرذه المسراحال سرو  
 ا. جن االاة الشديدة  و الملحة هو زيادة الكفاءة في است دام مياه الري .يتم التوسع فيه

 

 اهمية الري 

 مية الري من الحااة الملحة لتامين الغذاء للمجتمعال ال شرية المتزايدة في تعدادها , وكمهتاتي ا 

 فيها, واخر  دثرل بت لل هذا العلم .  من ح ارة ازدهرل بازدهار علم الري 

ي علك المنا ق الجافة وش ه الجافة فوك وانما يتعداها الك المنا ق الر  ة وش ه ال ينحصر الر 

% من مساحة 55الجافة وش ه الجافة  قالر  ة ل رورة ااراء الري التكميلي , حي  ثم ل المنا 

 العالم , وهي التي تتطلب تامين انممة الري الست مارها .
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 مفهوم الري 

الفراغ بالماء , اما بمفهومه الزراعي فهو اضافة الماء الك التر ة الري بمفهومه الهام هو ملء 

 لغرب زراعي .

هو العلم المرت ك بمياه الري مصدرا ونول وتوزيعا و تودير االحتيااال المائية للن ال ,  -: علم الري 

 وما ينجم عن الري من تملح و زل واستصلح .

 مصادر المياه في الطبيعة 

 ماء  السقيك  -1

 ه السطحية الميا -2

 المياه الجوفية  -3

 دور المياه في الطبيعة 

P+I=E T+R+      W + DP + In 

            -حي  ان :

P  السقيك = 

I  ماء الري = 

E T  ت  ر نتح = 

 

R  السيح = 

W   الماء الم زون في التر ة= 

Dp  الماء الغائض الك االعمات= 

In  المعترب = 
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 نوعية ماء الري 

في الطبيعة ماء نوي , وانما يم ل محلول مائي للملح بتراكيز ونو يال م تلفة , لذلك قد  يوادال

لنو ية ماء الري دورا اساسيا في تغيرال المكونال الملحية وان  ,تمهر بعض المشاكل عند الري 

 في التر ة .

تعتمد ال واغ العامة المعتبرة في تصنيف نو ية ماء الري علك عمليال االدارة المحددة لنو ية 

الماء الملئمة للمحاصيل في منطوة معينة , لذلك فان ظرو  االست دام ال اغ هي التي تحدد 

 ملئمة الماء , اما تركي ه الكيميائي فيحدد نوعيته . 

 -ة ونمو النبات بـ :يرتبط تاثير نوعية الماء على الترب

 ال واغ الكيميائية والفيزيائية للتر ة . -1

 التحمل الملحي للمحصول . -2

 النمام المناخي للمنطوة . -3

  ريوة تكرار وكمية ماء الري الم ا  . -4

لذلك ال يواد نمام عالمي وشامل لتصنيف مياه الري , و شكل عام تست دم ثلث خصائص لتوييم 

 -ماء الري وهي :

وتاثيرها مرت ك اساسا  بالجهد االوزموزي واثره علك نمو المحصول  -: Salinityالملوحة  -1

, وتواة بالتوصيل , وترت ك الملوحة بتركيز الملح الكلي بدال من المكونال ال اصة له 

/متر ( . ان خطورة الملوحة مرت طة بدراة تحمل المحاصيل ,    ديسيسمنز ECالكهر ائي 

 , وخواغ التر ة ....الخ .و بيعة المناخ , وادارة الري 
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( ESPنتيجة للعلقة االساسية بين نس ة الصوديوم المت ادل   -: Sodicityالصودية  -2

exchanged  Sodium Percent    في التر ة ونس ة امدصاغ الصوديومSAR )

Sodium Adsorption Ration   لمست لص االش اع   ماء التر ة (  والذي يسمك اي ا

 قوة امتزاز الصوديوم ( .

           =KGSAR= 0,015SAR 

 

 1/2 مليمول /لتر(0,01475قيمته =   Gapon Constant: ثابت كار ون  KGحي  ان 

                                =ESP   وان 

 (.من الماده د التر ة   كمية الممتزهو معو  Xحي  ان  

 هي السعة الت ادلية الكاتيونية . CECو 

                          = SAR  :  SARاما 

 

 : SARiwاي ا كمقياة ل طورة الصودية في ماء الري   SARويست دم هذا المصطلح 

 

SARiw =                                                            

 

 

 لتر . /حي  ان تحليل التراكيز الكلية تواة المكافئ 

 يت ثرالن الحدود الرقمية ل ك الصودية  SARiwاال انه تحليل يصعب است دام هذا المصطلح 

 بتركيز الملح الكلي .

Esp 

100-Esp 

Na. X    

CEC      

     

 

   {Na+} 

Ca+Mg         1\2 

       2 

 

   {Na+} 

Ca+Mg         1\2 

       2 

 

X 100 
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( ماء التر ةاي  – للماء االرضي  SARgwقري ة من  SARiwويمكن است دامه فوك عندما تكون 

 بعدة عوامل :  تت ثر. وان العلقة بينهما 

 نتح علك زيادة تركيز الملوحة في ماء التر ة نس ة الك ماء الري . –يعمل الت  ر  -1

ي تلل تركيز الملح بالتر ة مع الزمن بين الريال ومع عمق المود , حي  يزداد التركيز الملحي  -2

 بشكل عام مع العمق ومع مرور الزمن بعد الري .

 تجوية التر ة المعدنية خلل الري يتاثر تكوين ماء التر ة بفعل كل من ترسيب الملح و  -3

 

وهذه تم ل تاثيرال االيون ال اغ للملح  يير الصوديوم (  ال  -: Toxicityلسمية ا-3

والكلور و عض المعادن ال ويلة , حي  تحدث السمية  الطبيعة الغذائية كالبورون والل يوم

للمحصول كنتيجة لترسب وتجمع بعض العناصر خلل نسي  الن ال . وقد يرافق الري بهذه 

    المياه مشاكل ملوحة او نفا ية التر ة .


