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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 Basin Irrigation الري باألحواض
 

 وخاصة في المناطق ذات المساحات الحقلية الصغيرة.  ،انتشارا   السطحي الري باألحواض من أكثر نظم  الري يعتبر 
لى لماء إل غير موجها   ويوفر تدفقاحدود )سد( لمنع جريان المياه،  شمل وجوديو  في كل االتجاهات، ي ن الحقل مستو إ امك

 الحقل،
 

وذلك النعدام مشكلة السيح السطحي من ، الري الشريطي وري المروزمن تصميم  يعد تصميم الري الحوضي أسهل
الذنائب فضال  عن كون انحدار األرض في الغالب قليال  جدا  أو معدوما ، لذا فإن طوري االستنزاف واالنحسار يحصالن في آن 

قوة فإن ال، وحيث إن االنحدار الطولي والعرضي للحوض قليل أو معدوم مساحة الحوض تقريبا  واحد وبالتساوي على عموم 
طح الحقل طوبوغرافية س النتظام وتناسق، ولهذا فإن المسببة لجريان الماء ناتجة من االنحدار الهيدروليكي لسطح الماء نفسه

 في إتمام عملية الري. أهمية بالغة
 

ادة ال ع، يتم تركها حتى تتسرب وبعد ذلكأسرع وقت ممكن بالحوض  إلى، يتم إدخال الماء المستويةفي األحواض 
التي ال يمكن أن تتحمل الظروف الرطبة  باألحواض ري المحاصيل الري يناسب 

صيل الجذرية ومنها المحاساعة،  24ر من ثأو الغمر بالمياه لفترات طويلة أك
والبنجر والجزر والتي تتطلب التربة السائبة الجيدة  والدرنية مثل البطاط

، في الوقت نفسه تعد من الطرق المناسبة لري أشجار النخيل الصرف
ن بأحواض عادة ما تكون دائرية وصغيرة المساحة واألشجار المعمرة ولك

نسبيا ، فضال  تعد طريقة الري باألحواض من انسب الطرق لغسل األمالح 
 .من التربة واستصالح األراضي

 
ُيقسم الحقل في الري الحوضي إلى عدد من المساحات 

، بحيث إن نسبة الطول إلى العرض أقل بكثير مربعة الشكلمستطيلة أو 
لري الشريطي، ويجهز كل حوض بحجم ماء يكفي لتزويد مساحة مما في ا

 لري الحوضيمخطط نموذجي ل 17شكل  

 ساقية حقلية  

 الفاصلة بين سواقي التجهيز  

 
بزل

ى  ر
مج

 

 متون أو حدود 
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ويبقى الماء محصوراً في الحوض  من الزمن الالزم المتصاص صافي عمق الري، %70-60تقريبا   يتراوحالحوض بالماء بزمن 
 زوات تجهيعموديا  على قنحدايي الطويل لحأحواض اإلبعد انتهاء التجهيز حتى غيضه كاماًل في التربة، ومن المفضل أن يكون 

. توضع أحيانًا خطوط بزل في نهاية األحواض لتصريف المياه الغائضة التي قد تنتج من فرط الري أو األمطار الماء أو السواقي
 مخطط نموذجي للري الحوضي. 17الغزيرة والشكل 

 
وجيه ي بينما متون الشريط تستخدم لتتستخدم المتون التي تحيط بالحوض لحصر الماء الداخل وتمنع السيح السطح

هكتار كما في حالة أحواض الرز والحبوب في الترب الطينية الثقيلة.   7إلى  2م1الماء داخل الشريط تتراوح مساحة الحوض بين 
 . اً فالري الحوضي يناسب األراضي ذات الترب ثقيلة النسجة ذات النفاذية الواطئة كما تناسب األراضي المستوية طوبوغرافي

 
  Design Limitationمحددات التصميم 

 Maximum flow Depthاقصى عمق للجريان -1

هذا العمق عن الحد العملي الرتفاع  ال يزيدويجب أن  عند مدخل المضماريكون اقصى عمق للجريان بشكل عام 
سم.  25-20ما يتعدى  ونادراً  سم 15يزيد عن تتطلب عمق جريان  تصاريف ري المتون. وبشكل عام ال ينصح باستخدام 

( وُتنشأ متون aTزمن الري )زمن تجهيز الحوض بالماء  tوتمثل  44و 43ويمكن حساب أقصى عمق جريان من المعادلتين 
بر القيمتين مساويا  ألكأما ارتفاع المتن بعد الهبوط فيجب أن يكون في األقل  بعرض قمة ال يقل عن ارتفاع المتنحدود الحوض 

 .سم كفضلة عمق 5والثانية أقصى عمق للجريان مضافا  إليه  GDIاألولى 

  Deep Percolationالتخلل العميق -2

كضائعات تخلل عميق، إذ من إن الفرق بين إجمالي وصافي عمق الري في الري السطحي المستوي يذهب جميعه 
. وعلى المصمم أن َيِحد من هذا مةضائعات سيح سطحي في الحوض المستوي المحاط بمتون محك الناحية النظرية ال توجد

ن ال تقل عن يجب أالفرق قدر اإلمكان تجنبًا للهدر في مياه الري ومشاكل البزل. ولتحقيق ذلك فإن كفاءة اإلرواء التصميمية 
 .%20عن أي إن نسبة ماء التخلل إلى إجمالي ماء الري يجب أن ال تزيد  80%
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   slops and Basin Dimensionsأبعاد الحوض واالنحدارات -3

، إال انه باإلمكان إنشائه بانحدار قليل جدًا باتجاه جريان الماء ليقلل التأثير مستوي  ُيصمم الحوض عادة على انه 
السلبي لالرتفاعات واالختالفات البسيطة المتفرقة بالمناسيب داخل الحوض والناتجة من عدم تنعيم سطح األرض بشكل دقيق، 

. وبشكل فتقل كفاءة الري ما يزيد فواقد التخلل العميق  إعاقة تقدم وتغطية سطح التربة بالماءات على إذ تعمل هذه االختالف
ا في تصميم الحوض. أم نصف صافي عمق الري المعتمدعام يجب أن ال يزيد فرق المنسوب بين بداية ونهاية الحوض عن 

 . سم 6عن ة االنحدار العرضي فيجب أن ال يزيد المنسوب بين المتون المتجاور 

  Available Irrigation Streamتيار الماء المتوفر للري -4

للعالقة القوية بين التصريف الداخل للحوض ونوع وذلك  بتيار الماء المتوفر للري غالبًا ما تحدد مساحة الحوض 
أن ال  شرط التصريف الداخلتزداد كلما زاد ، ولنفس الحوض، فإن كفاءة الري التربة ومساحة الحوض وكفاءة الري المطلوبة

يسبب حت التربة )جرف وتعرية التربة( إذا كان حجم الماء المجهز للحوض ثابتًا كما يمكن زيادة مساحة الحوض كلما زاد 
 التصريف المتوفر لإلرواء لنفس نوع التربة وكفاءة الري. 
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