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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 د. واثب النعيمي
 Furrow Irrigationبالمروز الري 

طريقة . تستخدم هذه الالمروز عبارة عن سواٍق أو قنوات صغيرة لها ميل ثابت ومستمر باتجاه الجريان أو الري 
  .أشجار الفاكهة. كما تستخدم لري خطوط مثل الخضراوات والقطن والذرةلري جميع المحاصيل التي تزرع على 

 مرز وأخر )فاصلة المروز( على تعتمد المسافة بين 

خصائص حركة الماء في التربة وخصوصًا حركة -3نوع مكائن الخدمة  -2نوع المحصول المراد ريه   -1
 ماء الجانبية.ال

 تأمينلويجب أن تكون المسافة الفاصلة بين المروز مناسبة 
إلى المنطقة الجذرية  ووصولهانتشار الماء على جانبي المرز 

حركة الماء  19. ويبين الشكل بشكٍل كاٍف ومتناسقللمحصول 
 الشاقولية واألفقية ونمط التبلل لترب مختلفة النسجة. 

جب ، يوأخريتضح من الشكل إن المسافة الفاصلة بين مرز 
بسبب قلة الحركة الجانبية للماء في  ان تقل كلما زادت خشونة التربة

سم في الترب  50لهذا ال ينصح ان تزيد الفاصلة عن ، الترب الخشنة
م في الترب المتوسطة النسجة وتزيد عن ذلك في  1.2الخشنة وعن 

عمق الترطيب ففي  قلالفاصلة كلما  تقلكذلك . اعمةالترب الن
ة فاصلتتراوح المحاصيل ضحلة الجذور كالبصل والخس والجزر 

اطا أو القطن والذرة سم، بينما عند زراعة البط 40-30المروز بين 
وقد يزرع جانب واحد من  سم 90-60نحتاج إلى فاصلة مروز من 

 المرز أو يزرع الجانبين. 

يتم الري بتحويل تيار مناسب من الساقية إلى المرز. وبذلك تختلف إضافة الماء إلى األرض بطريقة المروز 
رطيب ت تغطية عموم مساحة الحقل بالماء على حين يتم احاأللو الشريطية. حيث يتم في  األلواحاختالفًا واضحًا عن طريقة 

 النسجة ناعمةتربة  

 جبهة الترطيب

 المسافة بين المروز 

 تربة خشنة النسجة 

 جبهة الترطيب

 حركة الماء في تربة المرز 19شكل 

 المسافة بين المروز 
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⅓-𝟏
وتكون حركة الماء داخل التربة إلى الجوانب واألعلى بتأثير قوى الشد الشعري في حالة المروز.  مساحة الحقل ⁄𝟓

 والى األسفل بتأثير قوى الشد الهيكلي والجاذبية. 

سم وعمقه بين  40-20عرض المرز بين يتراوح 
 في بداية أقصاهعمق الجريان فيكون على  أما. سم 10-15

قل يلهذا فإن المحيط المبتل للمرز  ويقل باتجاه الجريانالمرز 
ويجب أن يكون المرز باتجاه الجريان منتظمًا ، باتجاه الجريان

على امتداده وان ال يتعدى الحدود التي تجعل سرعة الجريان 
  ع المرز.عالية بالدرجة التي تؤدي إلى حت وتعرية مقط

هناك أنواع مختلفة من المروز، حيث هناك المروز 
  باآلتيظام الن ميزات ويمكن تلخيصالمستقيمة المستوية ومروز الكفاف والمروز المتعرجة  والمروزالمستقيمة المدرجة 

 إلى تصاريف ري عالية. حاجتهعدم  -1

 الخدمة.القيام بمختلف عمليات  الغمر الجزئي لمساحة الحقل مما يسهل -2

 إلى سواقي كثيرة ومتون وسداد. حاجتهقلة ضائعات مساحة الحقل بسبب عدم  -3

 عيوبه فهي أما
عند قمة المروز بسبب حركتها مع الماء إلى األعلى وتبخر الماء لذا يجب تجنب زراعة البذور عند  األمالحتراكم  -1

 قمة المرز.

سيح سطحي عاٍل مما يتطلب تجميع المياه الفائضة إلعادة استخدمها بشكل مناسب مما يزيد من التكاليف. وقد أمكن  -2
وفيه يتم  Runoff Recovery systemحديثًا معالجة هذا العيب إما باستخدام نظام ما يسمى إعادة مياه السيح 

في ساقية تقوم بتجهيز الماء لمجموعة أخرى من السيح ضخ ماء السيح ثانيًة إلى بداية المروز، أو استقبال مياه 
 المروز. 

 االحتياج العالي لأليدي العاملة ألغراض التشغيل والصيانة.  -3

 الضبط والسيطرة على الجريان الداخل للمرز بهدف تقليل ضائعات السيح ومنع حت التربة وتعرية مقطع المرز. -4

باستخدام معالجة هذا العيب  أمكنكإجمالي عمق ري، وقد  مم 50تعذر أو صعوبة إعطاء ريات خفيفة تقل عن  -5
، وفيه يتم تجهيز (Plus Irrigation)أو قد يسمى النبضي أو الدفقي  Surge Irrigationنظام الري الموجي 

سلسلة من الدورات الزمنية للري تتضمن كل دورة زمن فتح وزمن  بإجراءماء الري في هذا النظام بشكل متقطع وذلك 
، Cycle Ratioنسبة الدورة جموعها هو زمن الدورة الكلي. والنسبة بين زمن الفتح إلى زمن الدورة، تسمى غلق م
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ويمكن استخدام هذا النظام في تقليل ضائعات السيح والتخلل العميق ويختصر زمن تقدم الماء وُيّحسن من تجانس 
 . اإلرواءالتوزيع لماء الغيض وكفاءة 

وفيه يتم تسليط الماء بسرعة باستخدام اقصى  Cutback systemز التناقصي نظام ري المرو كذلك يوجد 
جريان ممكن. وبعد ذلك يتم وذلك لترطيب كامل طول المرز بأقل وقت ممكن، وبعد ذلك ُيقلل التيار الداخل للمرز إلى 
 جريان منخفض يساوي تقريبًا معدل التشرب للمرز بأكمله. إن هذا النظام ال يلغي ضائعات السيح بالكامل ولكنه يحد منها

 بدرجة تعتمد على عدد المرات التي يقلل بها الجريان الداخل للمرز. 
قابل  أنبوبحيث يتكون نظام الهيدروفكس من  الهيدروفكسالري السطحي المطور   ريقةكما وجدت حديثا ط

مت ت كل مرز من المروز التي أمامويثقب  المزروعة، األرضعدة امتار، حسب مساحة  إلىمختلفة يمتد  وبأحجامللطي 
تهيئتها للزراعة وتربط عليه سدادة بالستيكية من اجل التحكم بكمية تدفق ماء السقي ويستخدم من اجل معالجة شحة المياه 

 اجاإلنتولغرض االستفادة من المياه بصورة علمية في تطوير 
، ومن مزايا هذا النظام انه يتحكم بقدرة تدفق المياه وسرعة الزراعي
كما يمكن  ،داخل المروز من خالل البوابات وانسيابيةجريانه 

لبات بالظروف الجوية وتق يتأثر استخدامه لمسافات طويلة بحيث ال
كما يعمل هذا النظام على الحد من نمو األعشاب واألدغال ، المناخ

 ضافةإويمكن  ،نمو في السواقي والقنوات الرئيسةالضارة التي ت
 .يةالتربة وبكفاءة عال لىإالنباتات وبصورة متساوية  إلى األسمدة

 Furrow Intake Characteristicsخصائص التشرب بالمروز 
ن أكثر تعقيدًا م وهو التشرب يعني دخول الماء في التربة من خالل المحيط المبتل للمقطع العرضي للمرز

)تحت أفقيًا  التشرب ثنائية البعد حيث يتحرك الماءلتي تقاس بالحلقتين المزدوجتين. و غيض الماء إلى األسفل في التربة ا
ان الغيض فهو عملية أحادية البعد ويكون اتجاه جري أماتحت نفس القوى( شد الشعري والجاذبية( وعموديًا )تأثير قوى ال

 الماء عموديًا نحو األسفل كما هو الحال في الري الشريطي والحوضي.
نظام الري ل األساسية للتصميم والتشغيل الناجحينيعد التقويم الصحيح لخصائص التشرب من المتطلبات 

ند مما يجعل المحيط المبتل ع غير ثابت وغير منتظمبالمروز. وصعوبة قياس التشرب تكمن في ان جريان في المرز 
ادالت التي تربط التشرب بالزمن هي ذات صيغ . إن المعغير ثابت وغير منتظم على امتداد المرزأي نقطة على المرز 

والفرق في الحالتين هو الوحدات، إذ يعبر عن الغيض بوحدات العمق إلى الزمن لمعادالت الغيض مع الزمن.  مماثلة
 بينما التشرب بوحدات الحجم إلى الزمن. 

V= ktN    …….58     or      V= Atn +B.t                ……….59 
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معامالت وثوابت  n, A, N, Kو  1-التشرب التراكمي، حجم ماء، لتر. طول معين من المرز، م Vإذ إن 
، تقوم معامالت ثوابت المعادلتين باستخدام الرسم أو  1-(1-معدل التشرب األساس لتر. )دقيقة. طول معين Bوضعية و

ق لقياس التشرب في المروز منها . وهناك عدة طر Last Square methodطريقة القيمة الصغرى لمجموع المربعات 
 طريقة المرز المسدود والمرز المفتوح وطريقة النقطتين.

  Design Assumptionsفرضيات التصميم 
 من وضع الفرضيات هو جعل طريقة التصميم والتشغيل لنظام الري ذات طابع عملي ومرنة لغرض  ن الهدفإ

فقط واهم  اإلرواءعدد من التعديالت الموسمية في حجم الجريان وزمن  إجراءتحقيق كفاية وكفاءة ري مقبولين مع إمكانية 
 فرضيات التصميم هي:

  Intake Opportunity time and Irrigation Adequacyزمن فرصة التشرب وكفاية الري  -1

وتناسق مقبول يجب أن يكون زمن فرصة تشرب الماء عند أي نقطة امتداد المرز  %100للحصول على كفاية ري تامة 
يجب أن ال يجعل فواقد التخلل العميق  إرواءزمن  أقصى، كما ان إضافة صافي عمق الري المطلوبأكبر أو يساوي زمن 

  60n         = Ti T…………………                                                           مفرطة، بعبارة أخرى فإن 
ومن المعروف إن زمن فرصة التشرب يمثل المسافة المحصورة بين منحنيي التقدم واالنحسار. وفي المروز المنحدرة 

وذا تأثير قليل على تشرب التربة (، يكون منحنى االنحسار منبسطًا أقرب إلى الخط المستقيم(  0.05%)االنحدار 
ن التشرب المطلوب فيهمل عادًة. وبشكل عام يكون تشرب الماء وبالتالي يكون زمن االنحسار قصير نسبيًا مقارنة مع زم

في التربة أقل عند النقاط المتعاقبة على امتداد طول المرز بسبب النقص الحاصل في كل من معدل الجريان وزمن فرصة 
تشرب غير  إلى سيؤديالمطلوبة في بداية المرز  . وعلى أساس ذلك فإن التصميم الذي يستند على فرصة التشربالتشرب

كافي في النقاط المتعاقبة باتجاه أسفل المرز، أما التصميم الذي يستند على زمن فرصة التشرب المطلوبة في نهاية المرز 
لجميع النقاط التي تقع في بداية المرز. ولما كان معدل التقدم يقل بسرعة مع ازدياد طول ستؤدي إلى فرط في التشرب 

موازنة  مثلأويد فرصة التشرب في نقطة تقع قبل النهاية السفلى للمرز وذلك للوصول إلى المرز فيمكن تصميم النظام لتز 
بين فرط الري قبل تلك النقطة وعجر الري بعد تلك 
النقطة. وهذه النقطة يتم اختيارها لمحاصيل معينة بعد 

عجز الري أدنى تلك النقطة على اإلنتاج.  معرفة تأثير
وبشكل عام تمثل النسبة المئوية لًبعد تلك النقطة عن 
 بداية المرز إلى الطول الكلي للمرز كفاية الري أي ان: 

Irrigation Adequacy, % = (X(m)/Y(m) )*100     …………61 
 

 فرط ارواء 

 المرز

 عجز ري  فرط ري 

ية 
ساق

ا ال
 

X م 

Y م 
 أبعاد ومواصفات المرز 20شكل 
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  Advance Time زمن التقدم  -2

شكل وانحدار وطول المرز  -3معدل التشرب  -2معدل الجريان الداخل للمرز  -1تقدم الماء في المرز بـ  يتأثر
خشونة سطح المرز. يكون معدل الجريان عالي في بداية المرز ثم يتناقص تباعًا في كل نقطة باتجاه أدنى المرز  -4

سريعًا على امتداد المرز. وهناك عدة معادالت  م الماءيسبب تشرب الماء، وللحصول على ري كفء يجب أن يكون تقد
 62أهمها المعادلة  tو الزمن  Xتوضح العالقة بين مسافة التقدم 

X = atb   …………….62   محصورة  b ثوابت وضعية وقيمة b و a إذ أن  
 محصورة بين الصفر والواحد وعليه فمعدل تقدم جبهة الماء يقل مع الزمن. bوقيمة 

  Roughness Coefficientالخشونة معامل  -3

، ومقياسها هو معامل ماننك والذي يعتمد على، خشونة المرز، شكل تحدد خشونة المرز سرعة وعمق الجريان
وقد بينت الدراسات  1-لتر. ثا 2-0.5المروز بحدود  المرز، معدل الجريان في المرز. إن معدل الجريان في المرز ألغلب

  nفي حالة عدم توفر قياسات لـ  0.04بحدود  nإمكانية اعتماد قيمة 
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