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 بسم هللا الرحمن الرحيم

من أجل أن تنمو النباتات وتزدهرر بدرم مرن فضرالة المرا  لورا لورو ي راهم لرت الفمليرات الف رل ية للنبرات     
فرربي  ىلرر ا ولررت المنررااف ال الررة وفرربي ال الررة و  رر نقلوررا للفناصررر الا اةيررة ووا رر ة  عررن انرري مرر    لضرر ا 
يفنررت  مفهوو ا الوور  ف ررا الررى عمليررة الررري   ُ ل بالمحال ررل وال  ررم م  وكرر ا الحررا  لررت الزراعررة الما رراة الرابررة

فضالة الما  لل ربة بقصم فممادها بالراوبة ال زمة لنمو النبات. أو أن مفووم الرري هرو فضرالة المرا   صرراا 
ة من الراوبة الموجودة لت ال ربة من الشمود الواقف  وبظروف مثالية لان النبات ي  ف م لل ربة لارض زراعت

 بار والم ماة دنق ة ال دو  الماةم.  15بار والم ماة بال فة الحقلية و 0.3د ن 

الررري بانرري فضررالة المررا  لل ربررة ل حق ررف أي مررن  Israelsen and Hansenلقررم عرررف  يأمررا أاراضرر
 األاراض ال الية:

 ت و ز ال ربة بالراوبة ال زمة لنمو النبات. -1
 الممى. تام ن المحصو  ضم ل رات ال فاف القص رة -2

 النبات.ترا   ال ربة وال و المحيط دوا وتو ئة ظروف مناخية أكثر م ةمة لنمو  -3

 ال  رية.ا ل أو تخفيف تراك ز األم ح لت المن قة  -4

 لل ربة.تقل ل خ ورة تصل  القشرة ال  حية  -5

 ت و ل الفمليات الزراعية المخ لفة لخممة المحصو . -6

 تيمكن ان ُت مل ل أخرى كما ان للري لواةم 

 ال ي رة على تفرية ال ربة أو ال قل ل منوا. -3                      تبريم ال ربة والنبات. -1
 فمكانية ا  خمام الري إلضالة األ ممة والمب مات. -4                ماية النبات من اإلن ماد.

 مصادر المياه لت ال بيفة ت اتى من:

 .Under ground waterالمياه ال وفية -precipitation.              .3ما  ال قيط  -1

 . Surface waterالمياه ال  حية  -2

 بالمفادلة ال الية     Hydrological cycleيمكن توضيح دورة الما  لت ال بيفة

P + I = ET + R + ∆W + Dp + In        ………………1 

When P = precipitation, ET = Evapotranspiration, R = Rain off, ∆W = Storage water 

in soil, Dp = Deep percolation, In = Infiltration  

 أما مصادر المياه لت الفراق لوت:

 دجلة والفرات وروالمهما. مياه-3         .الثلوج-2مياه األم ار.                -1
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 وال وفية.األرضية  المياه-5مياه البح رات واألهوار.             -4

 مفاهيم تهم نظم الر :

هررو دعررم ميرراه األم ررار ال ررت ب تلفررت ب رر لما  المو ررم أو ال ررت   فرررض ل وررا النبررات لف رررة  التكميلووي:الوور   -1
جفرراف درر ن م رررت ن. ألضررل نظررام للررري ال لم لررت هررو نظررام الررري بررالرب للمحاصرر ل ونظررام الررري بررال نقيط 

 لمحاص ل األف ار والخضر.

وال ربرة والب ئرة  )النبراتكميرة الميراه ال رت ي ر وللوا نظرام النبرات  :Consumptive useاالستهالك الموايي  -2
وتشمل ه ه كمية ما ي  وللي النبات بالن ح وكميرة الميراه المفقرودة برال بخر والم ر فملة لرت دنرا   المحي ة( 

فررريمكن القرررو  فن  %1ولمرررا كانررر  كميرررة الميررراه الم ررر فملة لرررت دنرررا  خ يرررا النبرررات تقرررمر  النبرررات أن ررر ة 
منا ر  لنظرام توصر ل ول   و ك الماةت أهمية لمفرلة ال صرميم ال ن ح.-ال بخراب  و ك الماةت ي اوي 

                                                                   .  CU ≈ ETالما  وجمولة الري لت المشاريع الزراعية 

م مرو  كميرة المرا  الم ر ولل برال بخر  :Consumptive Seasonal useاالسوتهالك الموايي الم سومي  -3
 ما .ن ح لت الم ا ة المزروعة خ   المو م الزراعت ويفبر عني كفمف 

 القصوى.: هت الممة ال ت يكون ل وا اب  و ك الماةت ال ومت عنم  موده أقصى ا  و ك ماةت -4

خر   مرمة أ ربو  فلرى  : هرو أعلرى ا ر و ك مراةتذروة االستهالك الموايي وو االسوتهالك الموايي التموميمي -5
أ رربوع ن ضررمن المو ررم الزراعررت لمحصررو  مفرر ن أو م موعررة محاصرر ل مزروعررة لررت مو ررم وا ررم ضررمن 

 الحقل الوا م.

هررو كميررة المررا  ال زمررة لنمررو المحصررو  نمررواا ابي يرراا لمررمة  :Water Requirementاالحتيوواا المووايي  -6
 الماةية.ت مضالاا لوا الضاةفات أخرى هو اب  و ك الماة الحقل. ب بارةمف نة وتح  ظروف 

 وهت عمد األيام د ن ري  ن وتح   من  :مدة الر  وو فاصلة الر   -7

 أعلى ا  نزاف للما   \عنم الري(  الراوبة-ممة الري باأليام = )الراوبة عنم ال فة الحقلية      

 هو الزمن ال زم إلضالة كمية محمدة من الما  خ   رية وا مة. :زمن الر   -8

 الن بة المئوية للمية الما  المم وكة لت المن قة ال  رية فلى اللمية الللية الواصلة للحقل. :الر   كفاءة -9

 : مقياس يفبر عن ممى كفاية الرية المف اة لحاجة النبات.كفاية الر   -10

 الفامل المحمد ال ي يحمد كفا ة اإلروا  عنم أي كفاية فروا . :تناسق اإلرواء -11
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دخررو  المررا  لررت ال ربررة مررن  رر حوا ويحررما لررت كالررة ابت اهررات فب أن ال رري  الفمررودي هررو  :الغووي  -12
هررو عمليررة دخررو  المررا  بشرركل أ ررادي البفررم نحررو األ ررفل بففررل ال ا ديررة  الفررالم. أوالشرراةع لررت أكثررر دو  

 األرضية.

هر ه الفمليرة أكثرر دخو  الما  فلى ال ربة من خ   المحريط المب رل ويحرما لرت أكثرر مرن ات راه و  :التشرب -13
 تفق ماا من ال ي  وهت عملية ثناةية البفم نحو األ فل بففل ال ا دية األرضية وألقياا بففل الشم الويكلت.

تلل القيمة على منحنى مفم  ال ي  ال ت يكون ل ورا ال ا  رر لرت مفرم  ال ري   :معدل الغي  األساس -14
 .%10خ    اعة وا مة ب  زيم عن 

زمن وجود الما  عنم أي نق ة على ام ماد مضمار الري ال  حت وي مى أيضاا هو  زمن فرصة الغي : -15
 دزمن لرصة ال شرب.

هو تخليص ال ربة مرن الميراه الزاةرمة النات رة مرن األم رار أو الرري أو ا رل األمر ح  :Drainageالبزل  -16
مخ لفرة ل فلورا  ابي ياا أو صناعياا من   ح األرض وك لل المياه األرضرية  ات الم ر وى الفرالت دو راةل

 صالحة ل   فمابت الزراعية وا ر الزراعية.

الت سع العم د  يفنت زيادة م ا ة األراضت المروية وأاوا  قنوات الري د نما  الت سع األفقي للر  ان 
ان هرر ا ال و رع يح رراج الرى   رابات ل صررميم فربكات ونظررم الرري وال ررت  يفنررت زيرادة فن اجيرة و ررمة الم را ة. للور  

 حور اه مام الفصل المرا ت الحالت.  لون م

   Irrigation Net workشبكات الر  

مرن مصرادر جوفيرة كاربررار  أووالبح ررات  كراألنورلرت الرري مرن مصرادر  ر حية  معرادة مرا يكرون للمرا  الم ر خم
 لوت بحاجة الى نوع ن من فبكات ال وزيع هما: والف ون ل ا

 Major Distribution Networkشبكة الت زيع الرييسية 

الرةي ررية الررى  األناد رر  أوالميرراه مررن المصررمر دوا رر ة القنرروات  تح يووو ونقووووهرر ه الشرربكة تفمررل علررى 
 أدناهالثانوية كما موضحة لت الشكل  األناد   القنوات أو

   Minor Distribution Networkشبكة الت زيع الثان ية 

رواةيرررة وال رررت تشرررمل المرررزار  والحقرررو   يكرررون مفظرررم فررربكات ال وزيرررع الثانويرررة علرررى م ررر وى الو رررمات األ
 تن وت بال واقت الحقلية  ل ت م اقت الو مات األرواةية ا فلىوتفمل على تحويل ونقل الما  مكن ال ماو  الموزعة 

 رة عليي  وعنمما يكون المشرو  وي على و اةل قياس ال ريان وال يي   ان تح  الشبك  نان ك  
الشبكة قم يكون بففل جوم  فلىالمصمر  تن فت الحاجة الى فبكة ال وزيع الرةي ية  ان تحويل المياه من صا راا قم
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ا ر مب نة وقم  أونقل المياه لقم يكون بقنوات مف و ة مب نة  أماالرلع دوا  ة المضخات   أو األرضتال ا دية 
أو  ات الضاط الفالت  باألناد   أوا ر مفلقة اع ماداا على نو  ال ربة المنشا عل وا قناة الري  أو تلون مفلقة 

مشرو   أياع ماداا على الللفة المخصصة للمشرو . ان ن اح وا  مرارية  باألناد  الواائ وقم يكون النقل جزةياا 
 لري. على جودة وُ  ن تصميم وتنف   وتشا ل وصيانة نظام ايف مم  فرواةت

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  The Irrigation Unitsال حدات األروايية 

م مو  المزار  ال ت ُت وز بالما  من م قى وا م مش رك ُ زود بالما  من جمو  موز  وكما موضح لت 
 الو مة األرواةية بما يضمن  وأبفاد  على ان تحمد م ا ة أع هالشكل 

-4على توزيع المياه  ال ي رة-3الزراعية اللفؤ للمكاةن  ال شا ل-2ال شا ل اللفؤ لنظام الري.   -1
 .المباز  الم مفة والفاصلة د ن  ك و  المبز  الحقلت المنا   مع خصاةص ومخ  ات الشبكة الم ةمة

 قناة ري رئيسية

ناظم صدر 

 القناة

 قناة فرعية

 ناظم سيطرة

 

 جدول موزع

 

 قناة مزرعة

سواقي 

 حقلية

 حقول
 مزرعة

 حدود المزرعة
 مبزل

 روائية مسقى وحدة ا 

دة وح

 اروائية

 تخطيط يوضح شبكات الري الحقلي  1شكل 
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وي ول أعما  المكننة وا رها  لض ا  وولة  يفضل الشكل الم    ل للو مات األرواةية كوني   ةم
 ال خ يط وال نف  .

 The Farmالمزرعة 

 م موعة من الحقو   تف مم م ا اتوا على نو  وابيفة فدارتوا  تف مم الم ا ة المنا بة للمزرعة على 

ال ربة.            ن  ة-هر  اريقة الري الم بفة. -د  كمية الما  الم ولرة. -تولر المكننة.    ج-ب اللثالة الزراعية. -أ
 اإلنشا  وم  وى ال موح. كلفة-زوم  لبات ال  وية وال فم ل.   ال بوارافية-و

 هك ار للمزرعة تفم م ا ة منا بة. 7.5بشكل عام لإن 

  The Fieldالحقو 

وهو جز  من المزرعة يكون مخصصاا لزراعة محصو  مف ن اع ماداا على المورة الزراعية  وإن اقصى او  
 نف وا. المزرعةأبفاد  علىيف مم للحقل أ ا اا 

 On-Farm Irrigation الر  الحقلي

   توزيع الما  على المزار نقل الما  من المصمر الى المزرعة نت ضمال ت  األعما ونفنت بي جميع 
   ت ليط الما  على مضام ر الري  قياس وتنظيم جريان الما  لت النظام.و قولوا
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