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-:ومن هذه المنشآت 

وهو عبارة عن مجرى مائي مصنوع من الخرسانة المسلحة او من الحديد لتمرير : (Siphon)السايفون او السحارة 1.

.مياه المبزل تحت قاع القناة عند تقاطع القناة مع المبزل



طعع يستفاد منه في نقل مياه القناة  فوق المبزل وهي عبارة عن انبوب مجهول على دعامات او اي مق(: (Aqueductالعبارة  .  2

يعر ميعاه القنعاة فعوق يتم تشكيله من الخرسانة المسلحة يستعمل عند تقاطع مجريين مائيين او عند تقاطع قناة معع مبعزل ثيعت يعتم تمر

.المبزل بواسطة العبارة



و هو عبارة عن منشأ هيدروليكي يقوم بنقل الماء من جانب الى اخعر اسعفل طريعو او سعكة ثديعد ا(Culvert):البربخ او المصرف 3.

.سدة ترابية ويكون على انواع منها االنبوبية والصندوقية 

ف هو عبارة عن ثاجز يشيد بصورة عمودية على مجرى الماء لرفع منسوب المياه ولقياس تصعري(Weir):السد الغاطس او الهدارة .  4

.وتكون مستطيلة او شبه منحرفة او مثلثة الشكل (notch)المياه ويتكون من جدار سمنتي او خشبي او معدني ذو ثلمة 



سرعة العاليعة تقوم بنقل المياه من موقع مرتفع الى موقع منخفض يقوم بتحطيم الطاقة وتقليل ال: (Water Falls)مساقط المياه .  5

المنشعأت الى سرعة واطئة وذلك بتفتيت المياه عن طريو القفزة الهيدروليكية وهي عبارة عن منشأت الالزمة لعدرء االخطعار ععن

.التي في مؤخرتها عن طريو تقليل السرعة وتحطيم الطاقة 



أ هي عبارة عن منشأت هيدروليكية تنشع(Lock):الهويس او العبارة . 6

ر معن على المجاري المائية المالثية لتمكين القوارب والسعفن معن المعرو

موقع الى اخر بين منسوبين مائيين مختلفين 



جعذور هو عملية تخلعي  التربعة معن الميعاه الفائنعة ععن ثاجعة النباتعات لتعوفير محعيط مالئعم لنمعو-:(Drainage)تعريف البزل 

.النباتات والكائنات الدقيقة من تهوية ورطوبة للحصول على اقصى انتاج زراعي

.المنخفناتاواالنهارالىالمزارعفيالزائدةالسطحيةالمياهتصريفهو:الصرفتعريف

كمية الماء الزائد الخواص الفيزيائية للطبقة السطحية للتربة والنروف المناخية للتربة لهما تأثير على-:مصادر الماء الزائد 

.اض اما استخدام الماء الزائد في التربة الجافة وشبه الجافة بسبب سوء استخدام المياه ذات معدل مغ. على سطح التربة 

أسلوب معالجة المياه على سطح التربة الزائدة ؟

.الحقلمنالزائدةالمياهلتصريفصناعيةاوطبيعيةمنافذبعمل

-:طرق وانظمة الري 
. Surface irrigationالري السطحي 1.
.Subsurface irrigationالري تحت السطحي 2.
ويكون على نوعين Machined irrigationالري المكنن 3.

الري بالرش  .Sprinkler irrigation-أ

الري بالتنقيط  .Drip irrigation-ب



ى يضاف الماء مباشرة الى سطح االرض حيث يتحرك الماء من المناطق العالية ال:Surface irrigationالري السطحي او السيحي 1.
.المناطق الواطئة بفعل الجاذبية االرضية ويعتبر من أقدم وارخص طرق الري التي عرفها االنسان عبر التاريخ

:لية طريقة الري السطحي تشمل انظمة الري التا

.Border irrigationالري الشريطي 1.

Basin irrigationالري الحوضي 2.

Furrow irrigationالري بالمروز 3.



:         الري الشريطي . 1

م  تحاط بسداد 30-3يتراوح عرضها بين . وتتلخ  هذه الطريقة بتقسيم الحقل الى عدد من الشرائط الطويلة والمتوازية

متروثسب نوع التربة وطول الحقل وميل الشريط 800-100يتراوح طول الشريط بين . ترابي ويسقى كل شريط على ثدة 

تصلح هذه الطريقة الغلب الترب وخاصة الترب ذات معدالت االرتشاح المتوسطة والينصح باستخدام هذه . والتصريف المتوفر

صيل يصلح الري الشريطي لمحا. الطريقة في الترب الخشنة ذات معدالت االرتشاح العالية بسبب الفواقد المائية بالتغلغل العميو

ة ولكنه ال يصلح لري محاصيل الخنروات بصورة عام. المتقاربة النمو كمحاصيل االعالف والحبوب والجت والبرسيم والبقوليات

. او المحاصيل التي تحتاج الى فترات غمر طويلة كمحصول الرز 

:       الري الحوضي . 2

وبكافة يعد الري الحوضي من اسهل طرق الري السطحي ولهذا السبب فهو اكثر طرق الري السطحي استخداما في ري المحاصيل

سعداد او كتعف تتنمن هذه الطريقة تقسيم الحقل الى عدد من االلواح او المساثات المستوية المربعة الشكل تقريبعا ومحاطعة ب. انواعها

مصعطلح ولغعرض تحديعد الفعرق بعين العري الحوضعي والعري الشعريطي فعان. متين لحصر الماء داخل الحوض ومنع السيح السطحي

بعع واثعد او ويمكن ان تكون مساثة الحوض من مترمر. الحوض سوف يشيرالى المساثات المحاطة كلياً بسداد لمنع السيح السطحي 

ات بنعة امتار مربعة لري عدد من الخنعراوات الكثيفعة او لعري مجموععة معن اشعجار الفاكهعة العى مسعاثة تصعل العى بنعع هكتعار

اذيععة الواطئععة تناسععب طريقعة الععري الحوضععي التععرب ذات النف. النتعاج محصععول الععرز او محاصععيل الحبععوب فعي التععرب الطينيععة الثقيلععة

تعرة طويلعة نسعبيا وبخاصة الترب الثقيلة التي ينفذ خاللهعا المعاء بعبطء شعديد بحيعت يكعون معن النعروري غمعر سعطح التربعة بالمعاء لف

.لنمان تغلغل عمو الري المطلوب



:المروزري-3

لريقةالطريهذهتستخدم.الريباتجاهاوالجريانباتجاهومستمرثابتميللهاصغيرةقنواتاوسواقعنعبارةالمروز

تعتمد.اكهةالفاشجارلريايناوتستخدموغيرهاوالبطاطاوالذرةوالقطنالخنراواتمثلخطوطعلىتزرعالتيالمحاصيلجميع

تربةالفيالماءثركةوخصائ والخدمةالحراثةمكائنونوعريهالمرادالمحصولنوععلى(واخرمرزبينالمسافة)الفاصلة

الخشنةالتربفيللماءالجانبيةالحركةقلةبسببالتربةخشونةزادتكلماالفاصلةتقليلانيجبلذا.الجانبيةالماءثركةوبخاصة

يكون.النسجةالمتوسطةالتربةفيمتر1.2وعنالخشنةالتربفيسم50عنالفاصلةالتزيدانلذايجبالعمودية،الحركةالىقياسا

وعمقهسم40-20بينالمروزعرضيتراوحوبعامةناقصااومكافئاقطعااودائرينصفاومثلثاللمروزالعرضيالمقطعشكل

.سم25-10بين

نطاقععا سععطحيا ولكععن كثيععرا مععن هععذه الطععرق تشععتر  12هنالععك عععدة مفععاهيم لتصععنيف انععواع الععري السععطحي فهنالععك تصععنيف اشععتمل علععى 

ام ري بععالخواص الهيدروليكيععة فهنالععك نظععام المععروز المسععتقيمة المائلععة او المنحععدرة ونظععام مععروز الكفععاف ونظععام المععروز المتعرجععة ونظعع

. السطور ومااليها

العوامل المؤثرة في أختيار طرق الري ؟

.كمية ونوعية الماء المتوفر 1.

.خصائ  التربة وتناريس االرض 2.

.نوع المحصول 3.

الكادر الفني وتكاليف العمل.  4



Subsurfaceالباطنياوالسطحيتحتالري.2 irrigation:طريقةعنعبارةالتربةسطحتحتالرياوالتحتيالريطريقة

مدفونةانابيباوةمغلققنواتبواسطةتنقلاوالمياهلهذهالناقلةالوسيلةهيالتربةوتعتبر.الجذورلمنطقةمباشرةالريمياهلتزويد

:التاليةالشروطتوفرتاذااالقتصاديةالطرقمنتعتبروالتيالطريقةهذهتطبيوباالمكان.التربةداخل

.لعميوالالتغلغنتيجةالماءضياعيمنعكحاجزتعملوالتيامتارثالثةالىمترينبينتتراوحوباعماقصماءطبقةوجود-أ

.التربةداخلوالعمودياالفقيالجريانعلىتساعدمماالجذورمنطقةوفيعاليةنفاذيةذوتربةتوفر-ب

.بسيطميلذواومنظمةطبوغرافيةذواالرض-ج

.القاعديةاالمالحوباالخ االمالحعلىاثتوائهنسبةوانخفاضالريمياهجودةهواالساسيالشرطاما-د

:ويقسم على نوعين 

ر عن طريو تهدف طريقة الري الباطني الى المحافظة على الرطوبة المطلوبة للنبات داخل منطقة الجذو: الري الباطني الطبيعي -1

الدورة الصاعدة للمياه 

االرض مع توفير ضاغط المياه سم على سطح 50-40ويتم وضع شبكة من االنابيب المثقبة على عمو :الري الباطني الصناعي -2

.داخل شبكة االنابيب بأستخدام منخة او خزان مرتفع وتحتاج هذه الطريقة الى تكاليف عالية وصيانة لذا استعمالها يكون قليل 





:وتشملMachined irrigationالري المكنن 3

تعتم هعذه الطريقعة بأعطعاء الميعاه علعى شعكل قطعرات تأخعذ شعكل المطعر االصعطناعي : Sprinkler irrigationالعري بعالر  -1

المبدأ االساسي . (nozzles)ويتم الر  بخروج الماء تحت ضغط خالل فتحات صغيرة تسمى المباثو . وتوزع على سطح التربة 

االمطعار لهذه الطريقة هو تزويد النبات بمياه الري وعلى شكل رذاذ وهو اسلوب مشابه لعملية إرواء الحقول اعتمادا علعى سعقوط

ئيععة السععطحية الفائععدة االساسععية لهععذه الطريقععة هععو امكانيععة تطبيقهععا فععي المنععاطو التععي مععن الصعععب تطبيععو الطععرق ا روا. الطبيعيععة

: وباالخ  في االراضي التي تتصف بالصفات التالية 

.االرض ذات انحدارات مختلفة وبطبوغرافية غير منتظمة-أ

.التربة التي لها القابلية للتآكل واالنجراف عند استعمال طرق ا رواء السطحي -ب

. التربة ذات النفاذية العالية او نفاذية واطئة جداً -ج

.عمو التربة الصالحة للزراعة قليل وتستقرالتربة فوق طبقة من الرمل والحصى-د

نابيب والمعدات تعتبر طريقة الري بالر  ذات تكاليف ابتدائية اولية عالية لحاجة هذه الطريقة الى شبكة من اال

الطرق االخرى وبالرغم من عدم الحاجة الى عملية التعديل والتسوية او شو القنوات وتعتبرهذه الطريقة من

:اسية التالية تتألف شبكة الري بالر  من العناصر االس. ذات االستثمارالجيد على مدى فترات طويلة من الزمن

محطة النخ -1

شبكة من االنابيب -2

المرشات -3

الملحقات وتشمل الصمامات المنظمة والموصالت -4



: تصنف نظم الري بالرش على النحو التالي 

:      نظام الشبكة الثابتة -1

تعمل االنابيب وفيه تكون الشبكة جميعها مدفونة تحت سطح االرض في ثين تظهر المرشات فقط فوق سطح االرض وغالبا ما تس

.البالستيكية او االنابيب المصنوعة من االسبستور او من الحديد المغلون اوانابيب االلمنيوم المغلف



نظام الشبكة النصف ثابتة . 2

وباالمكعان نقلهعا تكون االنابيب الرئيسية مدفونة تحت االرض اما االنابيب الفرعية فانها تنتشر فوق سعطح االرض

.من منطقة الى اخرى



نظام الدوالب المتحر  -

متعر والعذي يمتعد بعين العجعالت 400ويرتبط بهعذه العجلعة انبعوب فرععي يصعل طعول العى . يتكون النظام من عجلة تحمل منخة

ملعم وتعزود هعذه المجموععة بالمعاء معن انبعوب 125-100االخرى الساندة وعادة يستعمل انبوب من االلمنيوم ذو قطعر يتعرواح معابين 

. مطاطي متصل باالنبوب الرئيسي ويزود الماء من قناة رئسية او فرعية



المحوريالهيكلنظام-4

Portable)المحمولاوالمتحر بالنظامالسابووالنظامالنظامهذاعلىيطلو – System).انبوبمنالنظامهذايتألف

يحويآخرالىمكانمنالمجموعةلنقلعربةعلىمحمولارتكازبمنشأيتصلمتر750-60بينطولهيتراوحفرعي

نشأمفيمثبتةاسال بواسطةومعلوالعجالتمنمجموعةعلىاالنبوبهذاويرتكزالمرشاتمنمجموعةعلىاالنبوب

لخالمنالريبمياهالنظاميزودالحاجةثسبوالىمكانمنالمنظومةنقللغرضعربةعلىمحمولواالخيراالرتكاز

وبمساعدةمةمنتظدائرةمشكال(االرتكازمنشأ)ثابتمحورثولواالخيريتحر الفرعياالنبوبالىثمومناالرتكازمنشأه

تغيرمدويعتمتغيرةسرعةذوواخرىثابتةسرعةذوانواعوهنالكاالخرىالعجالتالىالحركةينقلميكانيكيقنيب

بببسالصيانةهيالنظامهذامشاكلاهممن.الرياحوسرعةالمحصولونوعالتربةنوعمنهاكثيرةعواملعلىالسرعة

.الحقلداخلةاالثتياطياالدواتتوفيروجبلذاموقعياتجريالتالفةاجزائهوتغيرالصيانةعمليةفانوثجمهاجزاءهتنوع



تشعابه اضافة الى ما ذكر اعاله من انواع هنالك انواع اخرى وذو تسميات متنوععة تختلعف نوععا معا بادائهعا وتشعغيلها ولكنهعا ت

. بالمبادئ االساسية لعملها

تشعغيليها بميعاه اضافة الى الفوائد التي ذكرت فان طريقة الري بعالر  تعتبعر معن الطعرق ذات الكفعاءة العاليعة والتعي باالمكعان

اما . مر النباتغير وافرة قياساً الى الطرق االخرى اضافة الى امكانية السيطرة على عمو المياه المجهزة والتي تتناسب مع ع

والتعي الفائدة االخرى فهي تزويد االسمدة النرورية للنبات وبصعورة منتظمعة ومعن خعالل اذابعة هعذه االسعمدة فعي ميعاه العري

ات فععي تععزود عبععر شععبكة ا رواء ومععن الفوائععد االخععرى هععو منععع انجمععاد النباتععات فععي المنععاطو البععاردة وترطيععب وغسععل النباتعع

. المناطو الحارة والجافة

نظيفعة والخاليعة معن اهم مشاكل طريقة الري بالر  هو ارتفعاع التكلفعة االبتدائيعة االسعتثمارية والتشعغيلية وشعرط توفرالميعاه ال

المنظومعة بالريعاح يتعأثر تشعغيل هعذه. واستمرار تدفقها لغرض تشغيل المنظومة بافنل طريقعة كفعؤة واقتصعادية. الرسوبيات

شعغيلية وتعتبعر واخيرا فان طريقعة العري بعالر  تحتعاج العى طاقعة ت. العالية مما يسبب عدم التوزيع المنتظم للمياه داخل الحقل

. غير كفؤة للترب الثقيلة ذات النفاذية الواطئة بسبب انخفاض معدل الغيض مسببا الجريان السطحي

: Drip irrigationالري بالتنقيط -2

لمنقطعات هو عبارة عن االضافة البطيئة والمتكررة للماء على شعكل قطعرات العى التربعة معن خعالل فتحعات صعغيرة تسعمى ا

(Trickles)تعتبععر هععذه الطريقععة مععن اثععدا طععرق االرواء وعلععى مسععتوى ارواء .واقعععة علععى طععول انابيععب توصععيل للمععاء

ومتعاقبة من مياه المبدأ االساسي لهذه الطريقة تعتمد على تزويد مياه الري على شكل كميات قليلة. الحقول والمزارع الكبيرة

. الري وعلى شكل قطرات منتظمة



انابيعب التنقعيط تتالف هذه الطريقة معن شعبكة معن االنابيعب والتعي تشعمل االنبعوب العرئيس و االنابيعب الفرعيعة والمشععبات و

25ملم الى 9ين بقطر يتراوح ماب( البالستك)تصنع انابيب التنقيط عادة من اللدائن. واالخير تتوزع مجموعة من المنقطات

.       ملم وبطول كبير بحيت انها تجهز على شكل لفات كالخراطيم

ة او دفو صغير المنقط عبارة عن جهاز صغير مثبت على انبوب التنقيط يسمح بجريان الماء على شكل قطرات منفصل

 ً ليب عديعدة مثعل يعتبر المنقط مبدد للطاقة وذلك من خالل ثركة الماء داخعل المعنقط باشعكال واسعا. وذو تصريف ثابت نسبيا

ة وكمية اما الهدف من تبديد طاقة الجريان هو للسيطرة على سرع. االثتكا  في المسارات الطويلة او الفوهات او الدوامات

توجد ثاليا . ساعة/لتر3الى 1يتراوح تصريف هذا المنقط من . تدفو المياه من المنقط وعدم جرف التربة نتيجة هذا التدفو

اد وبنفس الوقت انواع كثيرة من المنقطات باشكال واثجام وخصائ  مختلفة تشتر  جميعها في التغلب على مشكلة االنسد

اقعة،توزيع وبصورة عامة تصنف المنقطعات علعى اسعاس العربط معع االنبوب،طبيععة الجريان،تبديعد الط. ذو تصريف واطئ

.المياه،معادلة النغط واخيرا مادة الصنع

اساسعلىاتوالمنقطالشبكةتصنعالشركاتبعضهنالكولكناالرضفوقوضعهااساسعلىتصممالمنقطاتغالبية

.واناتوالحياالشخاصعبتومنالشمساشعةوخاصةالجويةالظروفتاثيراتمنعليهاللحفاضالتربةداخلدفنها

حركةالهذهتكونلذامشبعةالغيراالوساطفيالمياهثركةعلىيعتمدالتربةداخلالماءالنتقالاالساسيالمبدأ

العموموعلىريالبمياهللتربةالمشبعةالمنطقةشكلعلىاالثيانبعضوفيالمنقطاتتصنيفلذا.الثالثةباالتجاهات

ً كرةشكلعلىيكونالمشبعةالمنطقةشكلفان بالصفاتربةللتالمشبعةالنطقةشكليتاثر.مكافئقطعاوتقريبا

.التجهيزنقطةفيمنقطمناكثربوضعاالثيانبعضفيالنرورةتقتنيلذا.للتربةالهيدروليكية



لىااالسمدةمحلوللنخومنخةاالسمدةالذابةخزانمنالمجموعةهذهوتتالفالنخمجموعةمنبالتنقيطالريشبكةتتكون

والشبكةلرئيسيةاالمنخةبينمرشحوهنالك.الرئيسياالنبوبالىاوالشبكةالىالريمياهلنخرئيسيةومنخةالرئيسي،االنبوب

الشبكةوتنتهييةالفرعباالنابيبثمومنبالمشعبالرئيسياالنبوبيتصل.المنقطاتالىالوصولمنوالعالقةالصلبةاالجساملمنع

قياساجهزةوالىالمياهتوزيععلىللسيطرةالمفاتيحمنمجموعةعلىالشبكةتحتوي.المنقطاتعليهتتوزعوالذيالتنقيطبانبوب

.الشبكةعلىموزعةالنغوطلقياس

ض االثيان من اهم مزايا هذه الطريقة هي ارتفاع كفاءة الطريقة قياسا الى الري السطحي والري بالر  اذ تتجاوزهذه الكفاءة  في بع

:اذا توفرت شروط التشغيل المناسب وثسب المواصفات التصميمية، اما المزايا االخرى الجيدة لهذه الطريقة هي % 90

وزيعها ان المياه المجهزة الى منطقة الجذورتكون محدودة وتجهز ببطء ولمساثة محدودة من التربة مما يحسن عملية نفاذ المياه وت-ا

.  داخل التربة دون ثصول جريان سطحي او تغلغل عميو

ن السطح سوف هنالك مساثة محدودة من التربة ثول النبتة او الشجرة سوف تشبع بمياه الري وبالتالي فان كمية المياه المتبخرة م-ب

.  تكون في ادنى مستوى

مياه االمطار عند استعمال هذه الطريقة ولمحدود المساثة المبللة للحقل فان المساثات الجافة المتبقية من الحقل تعتبر كخزان ل-ج

.  الساقطة وخاصة في المناطو الجافة

ى للنمو اذ توفر كثيرا من مياه الري مقارنة بالطرق االخرى التقليدية وخاصة عندما تكون االشجار او النباتات في مراثل االول-د

.  تزود النبتة او الشجرة بحاجتها الفعلية فقط

.محدودة نمو االعشاب واالدغال وذلك لمحدودة المناطو المجهزة بمياه الري -هـ

..اتين عدم الحاجة الى االيادي العاملة الكثيرة لجدولة وتوزيع المياه بين الحقل او الحقول وخاصة عند استعمالها لري البس-و



.امكانية ضخ االسمدة خالل المنظومة مما توفر كثيرا من الجهد ومحدودية الهدر باالسمدة-ز

كما           اثبتت التجارب ان استعمال هذه الطريقة ادت الى تحسن نمو النباتات وبالتالي ادت الى تحسين في االنتاجية-ح

 ً .ونوعا

ة السيطرة على ملوثة التربة من خالل اجراء عملية الغسيل للمنطقة المبللة وذلك من خالل زيادة كمية المياه المجهز-ي

كم من اهم مشاكل هذه الطريقة واهمها هو انسداد المنقطات السباب فيزياوية وكيمياوية وبيولوجية ومن هذه المشاكل ترا

ة في المناطو او نتيجة نمو االشنات والفطريات ثول فتحة المنقط وخاص. االمالح ثول فتحة المنقط وخاصة في المناطو الجافة

ان انسداد . ايناوفي بعض االثيان ونتيجة وجود مواد عالقة او ثبيبات الرمل في مياه الري تسبب انغالق فتحة المنقط. الرطبة

ه المشكلة اما تعالج هذ. يؤدي الى مشاكل بعملية توزيع المياه وبالتالي الى هال  النبات او االشجار( المنقطات)فتحة المنقط 

.بتغير المنفط او اضافة بعض المواد الكيمياوية التي تساعد على اذابة االمالح من ثول المنقط 

ربة تمنع تعتبر طريقة الري بالتنقيط من الطرق المالئمة  لجميع انواع الترب وليس هنالك محددات معينة لنوعية الت

تي تروى بهذه اما المحاصيل ال. استعمال هذه الطريقة فهي مالئمة  للترب الخفيفة والثقيلة وللترب العميقة وغير العميقة

لخنروات مثل الطريقة فهي المحاصيل التي تزرع على شكل صفوف مثل اشجار الحمنيات واشجار الزيتون والبساتين وا

الطماطة والخيار وخنروات اخرى اضافة الى البنجر السكري



ما هي سبل تحقيق ورفع كفاءة الري الحقلي ؟

(.اي عمليات تعديل االرض )عن طريو تسوية االرض 1.

.عمل االلواح لتقسيم الحقل 2.

.أستخدام طرق الري الحديثة مثل الري بالر  والنتقيط3.

.عمل شبكة البزل بصورة منتظمة وجيدة4.

.عمل شبكات الري الحديثة وبخبرة عالية 5.


