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 Water Application Methodsرواء طرق ال 

تبدأ عملية الري من تحويل الماء من الساقية الحقلية الى مضمار الري، ان عدم استغالل الماء بشكل 
جيد في الحقل قد يؤدي الى أضرار بالغة، وان ضائعات الماء في شبكة النقل قليل نسبيًا بضائعات الري رغم عدم 

 النقل، وباي حال من األحوال فإن الري الحقلي ينقسم الى:االستهانة بضائعات 

وهو إما أن يكون كري شريطي أو ري  Surface (Gravity) Irrigationالري السطحي )الجذبي(  -أ
 بالمروز أو ري حوضي. 

 وهو على نوعين إما ري بالرش الثابت أو ري بالرش المتحرك. Sprinkler Irrigation الري بالرش -ب

 وهو أما ان يكون ري كامل المنطقة الجذرية أو ري بالتجفيف الجزئي. Drop Irrigationط الري بالتنقي -ت

وأما ان يكون الري بهذه الطريقة طبيعيًا كما يحدث  Sub Surface Irrigationالري تحت السطحي  -ث
ماء لبري بساتين النخيل المتاخمة لشط العرب بتسرب ماء الشط جوفيًا الى المزارع، أو عندما يساهم ا

األرضي بكل أو بجزء من ماء الري، أو ان يكون صناعيًا كالري بالنضح كما استخدم الحديثي 
، تصميم 2010ة( لهذا الغرض، وبراءة االختراع للنعيمي وآخرون گاألواني الفخارية )الُتن 2004وأخرون 

 ناضحات ماء إسمنتية.

 Basic of Farm irrigation System Designأسس تصميم نظام ري حقلي 

لتصميم نظام ري حقلي، البد من التوفيق بين خصائص كل من "الحالة الفيزيائية" وهنا يجب 
استحضار كل المعلومات الخاصة بالمناخ والتربة والطوبوغرافية ومواقع األنهر والجداول واألبنية وغيرها، 

 ت ...الخ ومنافذ التسويقو"الحالة االقتصادية" وهنا يجب تحديد كلف اإلنتاج من بذور وأسمدة ومبيدا
 ومواده،  ذوكلف الطاقة وتوفر األيدي العاملة وكلفتها، فضاُل عن كلف التصميم والتنفي

 Required Design Dataالبيانات الالزمة للتصميم 

 يتضمن تقييم الحالة الفيزيائية واالقتصادية العناصر األتية: 
النسبية، الرياح، اإلشعاع الشمسي، ولعدد كبير من السنوات المناخ: وتأخذ بيانات درجات الحرارة، الرطوبة  -1

 الماضية، لغرض تقدير كميات المياه الالزمة للري.

المحصول: وبياناته تشمل مساحة المحصول أو مجموعة المحاصيل وأنواعها، ومدى مالئمة كل منها  -2
فعال الزراعة ومواسمها والعمق ال للمناخ السائد والتربة والعمليات الزراعية المتوافرة، وكذل تشمل مواعيد

 للمنطقة الجذرية.

التربة: وتشمل بيانات التوزيع المساحي ألنواع التربة )خريطة التربة(، وخصائص غيضها وقابليتها على  -3
 حفظ الماء، وعمقها وملوحتها ومتطلبات البزل والغسل وقابلية التربة على التعرية.

المياه، ومناسيب سطح الماء في المصدر وهيدرولوجية مصدر تجهيز الماء: ضرورة تحديد موقع مصادر  -4
 الماء، وكمية ونوعية واستدامة الماء، ومدى صالحيته للري.
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 مصدر الطاقة: وتشمل استمرارية ونوع وموقع مصدر أو مصادر الطاقة. -5

 للمشروع وتوفر األيدي العاملة ومهارتها. ةالتخصيصات المالية المخصص -6

ي توفر خريطة طوبوغرافية مؤشرًا عليها مواقع الطرق والوديان والمنشأت األرض: وهنا من الضرور  -7
 وغيرها.

 .Evaluation of water Supply Sourceتقييم مصدر المياه 

ان تحديد استدامة مصادر مياه الري، من المستلزمات األساسية لنجاح مشاريع الري، وهذا يتطلب دارسة  
مفصلة للجوانب الهيدرولوجية والنوعية والقانونية لمصدر الماء، ومن الضروري تحديد لتصريف المعتمد الذي يمكن 

 صالحية الماء للري.لمصدر الماء ان يجهزه على مدار السنة، فضاًل عن تحديد نوعية و 

   Design Daily Irrigation Requirementتحديد احتياج الري اليومي 

نتح ونتائج دراسات االستهالك المائي للمحاصيل المختلفة احتياجاتها اليومية من -ُتحدد معادالت التبخر
ول، منها، المناخ، نوع المحصالمياه، ولعدة سنوات لعناصر المناخ المختلفة، وهذا االحتياج يتحدد على عدة عوامل 

 نوع التربة، وإدارة المزرعة.

  Farm Irrigation System Performanceتقييم نظام الري الحقلي 

لمعرفة فعالية النظام ومدى ُحسن استغالل المياه للري ومرونة النظام تجاه التغيرات الطارئة في التشغيل 
  ر عدة منهاواإلدارة، يجب ان تكون لدينا معلومات عن معايي

كمية الماء الواصلللللللة إلى الحقل نسللللللبة إلى كمية المياه الصللللللادرة من المصللللللدر ويعبر  :Ecكفاءة النقل  -1
 عنها كنسبة مئوية.

Ec = (Wf / Wd) 100      ……….2  

  

تعبر عن كمية الماء المسللللللللتلم  Wdوعن كمية الماء الواصللللللللل إلى الحقل كحجم أو عمق مكاف   Wfوتعبر 
 من المصدر.

المعيار األسللللللللللللاسللللللللللللي لتقييم طريقة الري وتمثل نسللللللللللللبة الماء المخزون في المنطقة  :Eaكفاءة الرواء  -2
 الجذرية إلى كمية الماء الواصلة إلى الحقل ويعبر عنها كنسبة مئوية.

Ea = (Ws / Wf) 100      ………..3  

 عن كمية الماء المخزونة في المنطقة الجذرية. Wsوتعبر 
 حصول المساحة المروية على نفس عمق الماء المضاف. :Edي كفاءة توزيع ماء الر  -3

Ed = 100 × (1- (ȳ /d̅)    ………..4 

متوسللللللللللللط االنحراف عن معدل عمق الماء  ȳعن معدل عمق الماء المخزون في المنطقة الجذرية و d̅ وتعبر
 المخزون في التربة.
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يعبر عن كفاءة التوزيع بمعامل التناسلللللق والذي يسلللللتعمل كمقيات لدرجة التناسلللللق المتحصلللللل عليها         
 بالري بالرش.

Cu = 100 [1 – (∑ χ / mn) ………5  

انحراف قيم   χو عدد المشللللللللللللللاهدات  nمعدل قيم المشللللللللللللللاهدات و m معامل التناسللللللللللللللق   و Cuحيث إن 
  المشاهدات عن متوسط معدل اإلضافة.

: كمية الماء المسللللتفاد منها في المشللللروع إلى كمية الماء الواصلللللة إلى الحقل Euكفاءة اسللللتعمال الماء  -4
 بعبارة أخرى حاصل النبات مقسومة على كمية الماء المضافة فعاًل للحقل.

Eu = Y / ET                      …………..6 

 التبخر نتح )أو االستهالك المائي( ETعن إنتاج المحصول و Yوتعبر 
 : كمية الماء المخزونة في منطقة الجذور خالل الري. ويعبر عنها كنسبة مئويةEsكفاءة خزن الماء  -5

Es = (Ws / Wn) 100     ……………….7 

Wn الرية الواحدة. يكمية الماء التي تحتاجها المنطقة الجذرية ف 
 مصطلح مرتبط باإلنتاجية. الكفاءة العامة: -6

 
 
 
 

 .Soil Flexibility مرونة النظام

 
بل يمكن تجهيز نصلللللللللف الحقل  NDIليس من الممكن تجهيز كل نقاط الحقل بصلللللللللافي عمق الري    

وهذه المسللللاحة من الحقل سلللليكون فيها فرط إرواء  NDIتقريبًا بهذا العمق كمعدل، فنصللللف الحقل يأخذ أكبر من 
وسلللليكون فيها عجز إرواء. عندما تكون التربة وانحدار الري متجانسللللين فان  NDIوالنصللللف األخر يأخذ اقل من 

توزيع أعماق الغيض تكون أقرب للتوزيع الخطي منه إلى التوزيع الطبيعي، في الري بالرش يمكن اعتماد أي من 
 سبيًا. ن التوزيعين كونهما من الناحية العلمية فإنهما تحت الحاالت االعتيادية سيكون الفرق بينهما قليل

تناسللللللللق)انتظام( الري فكلما قل ميل الخط مع  cfبينما يمثل  NDIيمثل  odفي الشللللللللكل التوضلللللللليحي  
في الشللكل وسلليقل النقص في  defاألفق كان التناسللق أعلى، وسللتقل ضللائعات التخلل العميق التي يمثلها المثلث 

 يًا في إنتاج المحصول. ، إن فرط وعجز اإلرواء يؤثران سلبdckماء الري التي يمثلها المثلث 
إن تحديد كفاءة اإلرواء التي توازن بين فرط وعجز اإلرواء عملية مهمة لتعطي أعلى كفاءة اسلللللللللللتعمال  

فال بد  opليصللللل إلى   50ماء يجب أن يكون هدف القائمين بإعمال الري، ولزيادة كفاية اإلرواء إلى أكثر من 
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زيللللللللللللادة  مللللللللللللللللللن 
اللللللملللللللاء  علللللملللللق 
إلللللللللللللللللللى  الللداخلل 

 giخلللللللللللللللط 
ام علللللللللللللللل بشلللللللكل 

عللللللللنللللللللد 

، لذا يجب العمل eghإلى المثلث  edfاسللتخدام الري السللطحي. وبالتالي سللتزداد فواقد التخلل العميق من المثلث 
 . cfعلى تقليل ميل خط تناسق اإلرواء 

  The Best Farm Irrigation System Designالتصميم األمثل لنظام الري الحقلي 

ناك ههو ذلك التصللللللميم الذي يحقق الهدف األسللللللات للري من الناحية الفنية وبأقل الُكلف، وبشللللللكل عام 
نوعين من الُكلف هي الكلف األولية أو الثابتة وتشلللمل كلف شلللراء ونصلللب المعدات والفوائد المترتبة على القروض 
الالزمة لتأمين رأت المال، أما النوع الثاني فهي ًكلف التشلللللغيل ومنها ًكفة الماء والطاقة والصللللليانة واأليدي العاملة 

 وكلف األسمدة والبذور والمبيدات.
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