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الفصل الثاني 

مياه الري 

مينه ضدد تأ, هو ايصال الماء بكمية والوقت والمكان المناسب لغرض امداد المحصول بالرطوبة الالزمة لنموه : تعريف الري 

سدوولة ررةدة , غسل وتقليدل امدالا التربدة فدم المنطقدة الج  يدة,تلطيف الجو والتربة المحيطان بالمحصول , فترات الجفاف 

.تقليل تصلب القشرة وتسويل عمليات خدمة اال ض مثل الحراثة, االسمدة من التربة الى النبات 

مصادر مياه الري ؟
وتشمل: المياه التقليدية 1.

.ومنها الجارية والساكنةالسطحية -
.وتشمل المياه الجوفية المتجددة والمياه الجوفية الضحلةالجوفية -

.والتفاصيل موجودة في الفصل االول: الغير التقليدية المياه .2

-:طرق ايصال او نقل مياه الري 
-:النظام االول1.

:يتم ايصال الماء من مصادره الى الحقول بطرق متعددة وهي 



نظام  : (Open Channel System)نقل الماء بالقنوات المفتورة -أ

.الجداول والسواقم الترابية1.

و تكددددددوة موطنددددددة بقطدددددد   و كريتيددددددة ا. عددددددة ذالجددددددداول الموطنددددددة او القنددددددوا  الم.  2
.بالستيكية او على شكل افقية مرفوعة



:(Pipe line System)نظام خط االنابيب -ب

دنية يمثل االنابيب البالستيكية او الخرسانية او المع

-:شبكات الري 

ابعداد يعد ه ا النظام من اةثر نظم الري شيوعا ان شبكة القندوات تعمدل علدى ايصدال المداء مدن المصدد  الدى الحقدل تكدون  ات

.ورجوم مختلفة وغالبا ما تحتوي على منشآت عديدة 



-:الىوأهميتوامستوياتوارسبوتكونالقنواتمنمجموعةمنالريشبكةتتألف

Main)الرئيسيةالقنوات1. Canal M.C):

فميكوناموغالباالفرعيةالقنواتالىالكبيرةاوالجداولاالنورمنالمياهتنقلالتموهم

.المياهلتوزيعناظمصد ه

Lateral)الفرعيةالقنوات.2 Canal ,L.C or Branch Canal ,B.C):

.التوزيعقنواتبواوتتفرعالرئيسيةالقناةمنالمياهتأخ التمالقناةوهم

Distributary):التوزيعقنوات.3 Canal, D.C )

منواتفرعوتالرئيسيةالقنواتنوايةاوالفرعيةالقنواتمنمياهواتأخ التمالقنواتهم

.المختلفةبمستوياتواالحقلمالريشبكة

Water):اال واءقنواتاوالمغ يةالقنوات.4 Course , W.C)

القناةضفافعلىتنشأمناف خاللمنمياهواتأخ الحقلمالريقنواتمستوياتاولهو

.الموزعة

Farm)المز عةمساقماوالقنوات.5 Canal ,F.C):

.المزا عينرقوللرياال وائيةالقنواتمنمياهواتأخ التمالقنواتهم



:تقسم شبكة المبازل حسب مستوياتها الى 

: Field))المبازل الحقلية 1.

:وهم مستوى من مستويات شبكات البزل ويكون على نوعين 

المبازل المفتورة  اخدل اال ض او وتكون المبازل الحقلية على شكل قنوات عميقة ومفتورة تترسب اليوا مياه البدزل مدن د. -أ

.من خا ج سطح اال ض

انحددا  معدين وتكون على شكل انابيب فخا يدة او بالسدتيكية مثقبدة توضدع تحدت اال ض بعمد  معدين و. المبازل المغطاة -ب

.سم ثم يغطى بالتراب15وتحاط بالحصى المد ج بسمك 





:تتألف شبكات البزل المفتورة من

:(Collector Drains)المبازل المجمعة 1.

.هم المبازل التم تجمع مياه البزل من مبازل الحقل الى المبازل الثانوية

:(Secondary Drains)الثانوية المبازل .  2

.هم المبازل التم تنقل مياه البزل من المبازل المجمعة الى المبازل الفرعية 

:(Branch Drains)الفرعية المبازل .  3

.هم المبازل التم تنقل مياه البزل من المبازل الثانوية الى المبازل الرئيسية

:(Main Drains)الرئيسية المبازل .  4

.هم المبازل التم تنقل مياه البزل من المبازل الفرعية الى مصب النور

: (Out full Drains)العام المصب .  5

يسدية فدم هو عبا ة عن المجرى المائم يصب فيه مياه البزل الوافدة اليه مدن المبدازل الرئ

.االنوا  او المنخفضات او فم االهوا 



-:منشآت شبكات الري والبزل 

-: Regulatorsالنواظم 1.

ندواظم ينشأ النداظم معترضدا سدير الميداه عموديدا فدم االنودا  والقندوات المائيدة والغدرض منده  فدع منسدوب الميداه امدام هد ه ال

او مجموعة من الفتحات لمرو  المياه ويتم التحكم فم (vent)ويتكون الناظم الحاجز من فتحة واردة يسمى . الغراض الري 

.سيرالمياه بواسطة البوابات الخسبية والمعدنية 

مد فيه القناة ينشأ على النهرالرئيسي لغرض رف  منسوب المياه عند الموق  الذي تست: (Barrage)-أ اظم  بير يسمى القنطرة 
.الرئيسية اوالجداول مياهها من النهر مثل سدة الهندية

(Head Regulator):-ب اظم الصدراو صدر القناة 

ة الددى ينشددأ فددي موقدد  مناسددم علددى المجددرس المددائي لتقسدديم القندداة الرئيسددي(Intermediate Regulator):-  دداظم وسددطي  
.منطقتين او ثالثة مناطق

بمناسيم الميداه ينشأ في  هاية القنوا  الرئيسية ذا  التصريفا  الكبيرة للتحكم(Escape Regulator):-ث اظم  هاية القناة  
مددن المنشدد   فددي  هايددة القندداة وعددن طريقدده يددتم الددتحكم فددي  ميددة الميدداه ال ائدددة عددن الحاجددة وذلدد  برميهددا فددي المبدد ل وهددو

.التنظيمية



: (Barrage)-أ اظم  بير يسمى القنطرة 
(Head Regulator):الصدراو صدر القناة -ب اظم 

(Intermediate Regulator):-  اظم وسطي  

(Escape Regulator): هاية القناة  -ث اظم 



رسم شبكة ري مع تاشيرعلى االجزاء و التي تتضمن : الواجب 

النهر1.

قناة رئيسية2.

قنوات فرعية 3.

موزعةقنوات4.

ناظم كبير على النهر و ناظم راسي و نواظم وسطية :  نواظم5.

ةكامشبكةلرسميتطلبماكلاضافة6.


