
 د. واثب النعيمي                                الري الشريطي                          6محاضرة نظم ري نظري 
 

 

1 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 Surface Irrigation systemsنظم الري السطحي 

لكل . و الري الشريطي، وري المروز، والغمر الطليق أو الحرإن نظم الري السطحي يمكن تصنيفها بشكل عام إلى، 
وز نظام مر -المستقيمة المنحدرة بنظام المروز -أنظام من هذه األنظمة أساليب مختلة حقليًا، فمثاًل يقسم ري المروز إلى 

اال أن كل األساليب أعاله لها نفس المعالم الفيزيائية والخواص  نظم ري السطور.-نظام المروز المتعرجة د-الكفاف ج
 الهيدروليكية، وكذا الحال فأن للري الشريطي والحوضي أساليب متعددة.

  Border Irrigationالري الشريطي 

 dikesبسداد ترابية  م 30-3يتراوح عرضها ما بين  طويلة ومتوازيةيقسم الحقل في ري الشريطي إلى شرائط متعددة 
حسب نوع التربة وطول الحقل والميل  م 800-100ويسقى كل شريط على حدة. يتراوح طول الشريط بين  ridgesأو متون 

الري من ساقية حقلية في أعلى الحقل وعادة ما تكون الساقية عمودية ُتجهز الشرائط بماء  الطولي والتصريف المتوافر للري.
للشريط ألنه يسبب تراكم وتخزين  cross slope، ويجب مراعاة اإللغاء التام للميل العرضي 15على الشرائط وكما في الشكل 

لي بة والمتون. أما االنحدار الطو الماء وجريانه في الجانب الواطئ من الشريط، وبالتالي سوء تناسق الري وحت وانجراف التر 
 فيجب ان يكون مناسبًا ومنتظمًا.  Irrigation slopeباتجاه الري 

ه من الماء من نهايت بتيار مناسبُيجهز كل شريط 
وينتشر الماء على عرض الشريط وينساب فوق سطح العليا 

سة على شكل طبقة رقيقة متجان الشريط باتجاه ميله الطولي
سب حمحصورة بين متني الشريط، وهكذا تستمر عملية الري 

 الميل الطولي للشريطفي تلك الري، أما العمق المطلوب 
ويحدد كل من  %0.5)ميل الري( فيفضل أن يكون أقل من 

)وكثافته( الميل الطولي  نسجة التربة ونوع المحصول
)كثيف( كالجت والحنطة والشعير مثاًل، ال تستخدم مع هذه المحاصيل  غير مرجيالمناسب للشريط، فعندما يكون المحصول 

)كثيف( كالعشب والدخن والذرة البيضاء، مرجيا كان المحصول إذ %4الميل إلى ولكن يمكن ان يصل  ،%2أكثر من ميواًل 
  .خشونة السطح الهيدروليكية وتقلل سرعة الجريان وتزيد عمقه لنفس التصريففالمحاصيل الكثيفة تزيد من 

رب ، وال ينصح باستخدامها في التمعدالت الغيض المتوسطةتصلح طريقة الري الشريطي ألغلب الترب وخاصة ذات 
 كقصر طول الشريط وزيادة فواقد التخلل، بسبب المحددات الشديدة على التصميم نسجة ذات معدالت الغيض العاليةخشنة ال
لري بعمق اكمال ا. كما ال ينصح استخدام هذه الطريقة في الترب الثقيلة ذات معدالت الغيض الواطئة، بسبب صعوبة العميق

ف يصيح فإن التصري بتقليل التصريف الداخلا ُيراد معالجة فواقد السيح . وعندمالري المطلوب وزيادة فواقد السيح السطحي
 . صغيرًا بالدرجة التي ال يمكن لجبهة الماء ان تصل إلى نهاية الشريط

ي( فتحات تجهيز الماء للشريط  جبهة تقدم الماء 
حقل

ى 
سق

حقلية )م
ساقية 

 
 

 حدود الشريط أو متون 

 الري السطحي الشريطي 15شكل 
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قولة، كما المع عمق تربة زراعية وطوبوغرافية مناسبان يسمحان بعمليات التدريج والتسويةيتطلب الري الشريطي 
 ،مناسبًا يكفي النتشار الماء على عرض وامتداد الشريطيجب ان يكون تصريف الماء الداخل لكل وحدة عرض من الشريط 

صلح لري يكمحاصيل الحبوب واألعالف والجت والبرسيم والبقوليات، ولكنه ال  المحاصيل المتقاربة النموويصلح الري الشريطي 
 . صيل التي تحتاج فترات غمر طويلة كمحصول الرزالخضر بصورة عامة والمحا

على الرغم من المزايا الكثيرة للري الشريطي كسهولة وقلة تكاليف اإلنشاء والتشغيل، وإمكانية استعمال المكننة الزراعية 
 بسهولة، إال أن هناك الكثير من المعوقات والتحديدات لهذه الطريقة منها:

 التربة الزراعية بإجراء عمليات تدريج وتسوية مناسبة ومعقولة التكاليف.قد ال تسمح تضاريس الحقل وعمق  -1
 عدم توفر تصريف تيار بالقدر الكافي لري شريط بمسافة مناسبة ومقبولة من الناحية العملية. -2
 مم بكفاءة مقبولة.  50صعوبة تحقيق ريات خفيفة يقل عمقها عن  -3

 Border Irrigation Designتصميم الري الشريطي 

ألبعاد الكبيرة التي يحتاجها الري الشريطي يتطلب مراعاة عوامل التصميم كاالنحدار والتصريف ومهارة عالية بالتنفيذ، ا
لمحصول خصائص ا، طوبوغرافية وشكل ومساحة الحقل، كعمق ماء الري في الرية الواحدةلذا يتطلب التصميم معلومات أساسية 

نوع التربة من حيث سعة حفظ التربة للماء والماء ، الجذرية وطول موسم النمو من حيث نوع النظام الجذري وعمق المنطقة
 )لتحديد التصريف األعلى خشونة السطح، المناخ واالستهالك المائي التصميمي الجاهز وخصائص الغيض وعمق التربة،

 .Manning)حسب معادلة 

  Design Assumptionفرضيات التصميم 

تحدد الزمن تصميم أنظمة الري الشريطي ألنها  من اهم عواملوتغيره مع الزمن  infiltrationتعد خاصية الغيض 
)زمن فرصة الغيض( إن صفة الغيض هي دالة للزمن وتعتمد على نوع التربة والرطوبة  الفعلي الالزم المتصاص كامل عمق الرية

رة بقاء الماء في ، إن الزمن الفعلي لفتاألولىتين االبتدائية وتنضيد التربة )الطباقية(. لذا زمن فرصة الغيض يعتمد على فرضي
 . NDIبداية الشريط )زمن الغيض( يساوي الزمن الالزم المتصاص صافي عمق الري 

Ti = Ta + TL = Tn                          …………………..24  

 و LT  داخل الشريط وزمن الري وهو زمن فتح الماء وجريانه  aTزمن فرصة الغيض في بداية الشريط، و iTإذ أن 

nTلزمن الكلي كي تمتص التربة صافي عمق الري.ا 

هي إن زمن تخلف االنحسار هو المدة الزمنية بين لحظة قطع أو إيقاف الجريان الداخل للشريط ولحظة  الفرضية الثانية
 .25اختفاء الماء تمامًا في نقطة بداية الشريط وحسب المعادلة 

TL = d2 / 1200 Qu Si                …………25  
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 iS و 1- (1-معدل الجريان لكل وحدة عرض من الشريط لتر.)ثا. م uQعمق الجريان في بداية الشريط )سم(، و dإذ ان 

 ميل الري )كسر عشري(. 

 من العمق االعتياديفي بداية الشريط يقترب d إذا كان انحدار الشريط )ميل الري( كبيرًا نسبيًا فإن عمق الجريان
normal depth  معادلة ماننك(.26للجريان أو يبلغه بعدة مدة قصيرة من التقدم وبالتالي يمكن حسابه من المعادلة( 

Qu = (1/n) R⅔ ASi
½  ………………26 

نصف القطر الهيدروليكي ) المساحة  R( وdم * عمق الجريان 1المساحة المائية للمقطع ) العرض   Aحيث أن 
 . dوهو يساوي أيضاً ( pالمحيط المبتل  \المائية

وذلك الن نسبة عرض  wide open channel قناة مفتوحة عريضةيعتبر المقطع العرضي لكامل عرض الشريط 
 . 27المقطع المائي إلى عمق الجريان كبير ويحسب من المعادلة 

A= w*d , p =w+2d , R=A/p   

R= 
𝑊∗𝑑

𝑊+2𝑑
 ⇒   R= 

𝑤

𝑤
𝑑

𝑤

𝑤
+

2𝑑

𝑤

  ⇒  R = 
𝑑

1+2
𝑑

𝑤

             ……………..27 

 عرض الشريط Wإذ إن 

بموجب  R  dوبالتالي يصبح  ويمكن إهمالهاتصبح صغيرة  Wعلى  dفإن النسبة  dأكبر من  Wعندما يكون 
، 29أو  28يمكن حساب عمق الجريان االعتيادي من المعادلة  26في المعادلة  Rو A. وبالتعويض عن قيمتي 27المعادلة 

 .1-(1-م1ثا.)مع مالحظة إن التصريف بوحدات لتر. 

Qu =(1/n)  d⅔(w*d)Si
½  ⇒  Qu =(1/n)  d⅔(1*d)Si

½, (w=1m) ⇒   Qu =(1/n)  d ⅔+ Si
½, 

nQu = d5/3S 0.5   ⇒      d = √𝑛𝑄𝑢/𝑠0.53/5
      ⇒    d= 

𝑛𝑄𝑢

(
3
5

)

𝑆
(

1
2

)∗(
3
5

)
 

                d(cm) = (100(nQu /1000)0.6)/Si
 0.3   …………………..28 

    d(m) = (1.585(nQu )
0.6)/Si

 0.3          …………………..29 

 .31و  30وكما في المعادلة  انحدار الشريطيعتمد على  Taزمن فتح الماء على الشريط  إن

Ta = Tn       (Si
  0.40%)         …………………..30 

Ta  = Tn - TL (Si
 ≤0.40%)       …………………..31 
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 أما معامل ماننك فيستخرج من الجدول أدناه 

 n المحصول وحالة السطح n المحصول وحالة السطح

 0.15 الجت والمحاصيل المماثلة ومحاصيل الحبوب نثراً  0.04 أسطح ترب جرداء ناعمة  

صفوف محاصيل الحبوب، 

 البذار موازية لطول الشريط

المحاصيل المرجية الكثيفة أو محاصيل البذار بصفوف  0.10

 عمودية على االتجاه الطولي للشريط 

0.25 

 32إن حجم الماء المجهز إلى الشريط كاِف لتغطية مساحة الشريط بالعمق اإلجمالي للري وهذا يعني رياضيًا العالقة 
 أدناه:  

Qu * (60 Ta) = (L*1)*(GDI/1000)    ……………32 

 إجمالي عمق الري)مم(. GDIطول الشريط )م( و Lإذ أن 

يها ، يجب أن ال يغالى فكانحدار الشريط وصافي عمق الري إن العوامل المؤثرة على اختيار كفاءة الري التصميمية، 
وان  ،الميول الشديدةعلى منها على أ  الميول القليلةكي ال تصعب من مهمة المصمم، فمن المتوقع أن تكون الكفاءة على 

 ، ذات معدالت الغيض العالية جداً أعلى من الترب  الغيض المعتدلةالكفاءة في الترب ذات معدالت 
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