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أھمیة الريأھمیة الري
    بدرجةبدرجة  اإلنتاجاإلنتاج  عواملعوامل  فيفي  التحكمالتحكم  بإمكانیةبإمكانیة  بالريبالري  الزراعةالزراعة  تمتازتمتاز      

DryDry  الجافةالجافة  بالزراعةبالزراعة  مشاھدمشاھد  ھوھو  ممامما  أكفأأكفأ farmingfarming    
    المطرالمطر  علىعلى  االعتماداالعتماد  یمكنیمكن  الال  الغالبالغالب  وفيوفي  ))المطریةالمطریة  الزراعةالزراعة((

  ربحربح  أقصىأقصى  علىعلى  الحصولالحصول  أریدأرید  ماما  إذاإذا  للريللري  كمصدركمصدر  فقطفقط
    المحاصیلالمحاصیل  منمن  الممتازةالممتازة  السالالتالسالالت  استخداماستخدام  منمن  فبالرغمفبالرغم  ممكنممكن

    األسمدةاألسمدة  وكذلكوكذلك  والجذوروالجذور  البذورالبذور  مھدمھد  لتجھیزلتجھیز  الحدیثةالحدیثة  اآلالتاآلالت  أوأو
  إالإال  والفطریةوالفطریة  الحشریةالحشریة  المبیداتالمبیدات  علىعلى  عالوةعالوة  والمعدنیةوالمعدنیة  العضویةالعضویة

    باحتیاجاتھباحتیاجاتھ  النباتالنبات  إلمدادإلمداد  كمصدركمصدر  األمطاراألمطار  علىعلى  اإلعتماداإلعتماد  أنأن
    الجویةالجویة  العواملالعوامل  رحمةرحمة  تحتتحت  عندئذعندئذ  اإلقتصادياإلقتصادي  اإلنتاجاإلنتاج  یتركیترك
فیھافیھا  التحكمالتحكم  أوأو  بھابھا  التنبؤالتنبؤ  یمكنیمكن  والتيوالتي



    سوفسوف  العالمالعالم  فيفي  السكانيالسكاني  النموالنمو  باضطرادباضطراد  أنھأنھ  فیھفیھ  شكشك  الال  ومماومما    
  وھذاوھذا  والكساءوالكساء  الغذاءالغذاء  منمن  المزیدالمزید  إنتاجإنتاج  إلىإلى  ماسةماسة  الحاجةالحاجة  تصبحتصبح

  القابلةالقابلة  المساحاتالمساحات  معظممعظم  ريري  فيفي  التفكیرالتفكیر  ضرورةضرورة  یستدعىیستدعى
  لريلري  المیاهالمیاه  توفیرتوفیر  علىعلى  عالوةعالوة  إنتاجیةإنتاجیة  أكثرأكثر  وجعلھاوجعلھا  للزراعةللزراعة
    أنھأنھ  وكماوكما  والجافةوالجافة  الصحراویةالصحراویة  األراضياألراضي  منمن  شاسعةشاسعة  مساحاتمساحات

    زراعتھازراعتھا  فيفي  تعتمدتعتمد  التيالتي  األراضياألراضي  إنتاجیةإنتاجیة  زیادةزیادة  بالريبالري  یمكنیمكن
::التالیةالتالیة  األغراضاألغراض  المناطقالمناطق  بھذهبھذه  الريالري  یحققیحقق  إذإذ  المطرالمطر  علىعلى

  ..الجفافالجفاف  علىعلى  والتغلبوالتغلب  الرطوبيالرطوبي  األرضاألرض  محتوىمحتوى  فيفي  التحكمالتحكم••
    ..بالسنةبالسنة  أكثرأكثر  أوأو  محصولینمحصولین  زراعةزراعة  إمكانیةإمكانیة••
      ..باألرضباألرض  والكیماويوالكیماوي  الحیويالحیوي  النشاطالنشاط  استمراراستمرار  فيفي  المساھمةالمساھمة••



تعریف الريتعریف الري
  بالماءبالماء  صناعیاصناعیا  التربةالتربة  إمدادإمداد  بأنھبأنھ  عموماعموما  الريالري  یعرفیعرف••

    بالدرجةبالدرجة  رطوبتھارطوبتھا  علىعلى  للمحافظةللمحافظة  وذلكوذلك  مناسبةمناسبة  بكمیاتبكمیات
  لألرضلألرض  الماءالماء  یضافیضاف  وقدوقد  النباتاتالنباتات  لنمولنمو  المطلوبةالمطلوبة
  األمالحاألمالح  مستوىمستوى  تركیزتركیز  تخفیفتخفیف  أوأو  غسیلغسیل  بغرضبغرض
  والخدمةوالخدمة  الحرثالحرث  عملیةعملیة  تسھیلتسھیل  بعرضبعرض  أوأو  باألرضباألرض
  كلكل  تناسبتناسب  الطرقالطرق  منمن  بعدیدبعدید  عادةعادة  الريالري  ماءماء  ویضافویضاف

    لتطبیقھالتطبیقھا  خاصةخاصة  ظروفظروف  منھامنھا
    ::اآلتياآلتي  فيفي  الظروفالظروف  ھذهھذه  إجمالإجمال  ویمكنویمكن••



 Surface irrigation Surface irrigationالري السطحي الري السطحي 



 SubSub--surface irrigation surface irrigationالري تحت السطحي الري تحت السطحي 



 Sprinkler irrigation Sprinkler irrigationالري بالرش الري بالرش 



 Drip irrigation Drip irrigationالري بالتنقیط الري بالتنقیط 



المصادر المائیة الواجب أخذھا في االعتبار عند  المصادر المائیة الواجب أخذھا في االعتبار عند  
تصمیم نظم الريتصمیم نظم الري

  فيفي  أخذھاأخذھا  الواجبالواجب  المائیةالمائیة  المصادرالمصادر  أھمیةأھمیة  ترجعترجع        
  قدقد  للنباتللنبات  المائیةالمائیة  االحتیاجاتاالحتیاجات  أنأن  إلىإلى  الريالري  عندعند  االعتباراالعتبار
  المصادرالمصادر  ھذهھذه  منمن  أكثرأكثر  أوأو  واحدواحد  منمن  مستمدةمستمدة  تكونتكون
  فيفي  الخطأالخطأ  إلىإلى  االعتباراالعتبار  فيفي  أخذھاأخذھا  فيفي  الفشلالفشل  ویؤدىویؤدى
    ::یليیلي  فیمافیما  نوجزھانوجزھا  أنأن  بنابنا  یجدریجدر  ولذاولذا  الري،الري،  نظامنظام  تصمیمتصمیم



األمطاراألمطار  

    المائیةالمائیة  االحتیاجاتاالحتیاجات  لمقابلةلمقابلة  األمطاراألمطار  میاهمیاه  منمن  االستفادةاالستفادة  إلمكانیةإلمكانیة    
    ::اآلتیةاآلتیة  الخواصالخواص  لھالھا  یتوفریتوفر  أنأن  یجبیجب  للنباتللنبات

    الرطوبيالرطوبي  المحتوىالمحتوى  فيفي  النقصالنقص  لتعویضلتعویض  الساقطةالساقطة  الكمیةالكمیة  كفایةكفایة••
    ..الجذورالجذور  انتشارانتشار  بمنطقةبمنطقة

    النباتالنبات  علىعلى  تظھرتظھر  أنأن  قبلقبل  األمطاراألمطار  سقوطسقوط  فتراتفترات  تقاربتقارب••
    ..الذبولالذبول  أعراضأعراض

  األرضاألرض  إمتصاصإمتصاص  معدلمعدل  عنعن  األمطاراألمطار  سقوطسقوط  معدلمعدل  یزیدیزید  الال  أنأن••
..للماءللماء  ونفاذیتھاونفاذیتھا



    األحیاناألحیان  معظممعظم  فيفي  الخواصالخواص  ھذهھذه  تحقیقتحقیق  الصعبالصعب  منمن  كانكان  ولماولما      
    فقطفقط  األمطاراألمطار  میاهمیاه  علىعلى  اإلعتماداإلعتماد  عدمعدم  الضروريالضروري  منمن  كانكان  لذالذا
    المناطقالمناطق  أوأو  الجافةالجافة  بالمناطقبالمناطق  سواءسواء  اإلقتصادیةاإلقتصادیة  الزراعةالزراعة  فيفي

SupplementalSupplemental  التكمیليالتكمیلي  الريالري  إلىإلى  واإللتجاءواإللتجاء  الرطبةالرطبة
irrigationirrigation    علیھاعلیھا  یعولیعول  الال  لمصرلمصر  بالنسبةبالنسبة  األمطاراألمطار  ومیاهومیاه    

  الغربیةالغربیة  الصحراءالصحراء  فيفي  إالإال  للريللري  المیاهالمیاه  مصادرمصادر  منمن  كمصدركمصدر
    بینبین  ماما  سنویاسنویا  المطرالمطر  منمن  ینزلینزل  حیثحیث  الشماليالشمالي  الساحلالساحل  وعلىوعلى
  المساحاتالمساحات  بعضبعض  بزراعةبزراعة  یسمحیسمح  ممامما  سنتیمتراسنتیمترا  ١٨١٨  ،،١٠١٠

    الجمھوریةالجمھوریة  بقیةبقیة  أماأما  الحدائقالحدائق  أوأو  والقمحوالقمح  والزیتونوالزیتون  بالشعیربالشعیر
  تتعدىتتعدى  والوال  الساحلالساحل  عنعن  بالبعدبالبعد  یقلیقل  الموسمیةالموسمیة  األمطاراألمطار  فمقدارفمقدار
للريللري  كمصدركمصدر  علیھاعلیھا  مطلقامطلقا  یعتمدیعتمد  والوال  السنتیمتراتالسنتیمترات  بعضبعض



میاه األنھارمیاه األنھار  

  الذائبةالذائبة  والثلوجوالثلوج  األمطاراألمطار  میاهمیاه  منمن  للجزءللجزء  نتیجةنتیجة  وھيوھي••
  لتنسابلتنساب  الودیانالودیان  إلىإلى  األرضاألرض  سطحسطح  علىعلى  تسیلتسیل  التيالتي
  البحارالبحار  فيفي  أخیراأخیرا  لتصبلتصب  وأنھاروأنھار  جداولجداول  ھیئةھیئة  علىعلى

  ..والمحیطاتوالمحیطات
  میاهمیاه  منمن  تتكونتتكون  النیلالنیل  نھرنھر  میاهمیاه  فإنفإن  لمصرلمصر  وبالنسبةوبالنسبة••

  وھيوھي  اإلستوائیةاإلستوائیة  والھضبةوالھضبة  الحبشةالحبشة  فيفي  الساقطةالساقطة  األمطاراألمطار
    ::ھماھما  للريللري  نظامیننظامین  لألراضيلألراضي  تعطيتعطي



qq  غمر األرض بالماء في زمن الفیضانغمر األرض بالماء في زمن الفیضان
  كبیراكبیرا  إرتفاعاإرتفاعا  الفیضانالفیضان  مدةمدة  فيفي  یرتفعیرتفع  النھرالنھر  میاهمیاه  منسوبمنسوب  حیثحیث    

  النیلالنیل  بواديبوادي  المنزرعةالمنزرعة  المساحاتالمساحات  جمیعجمیع  غمرغمر  منمن  یمكنھیمكنھ  ممامما
    المنسوبالمنسوب  ینخفضینخفض  أنأن  إلىإلى  األرضاألرض  فوقفوق  المیاهالمیاه  وتبقىوتبقى  تقریباتقریبا
    بتشبیعبتشبیع  النظامالنظام  ھذاھذا  ویسمحویسمح  ..ثانیةثانیة  النھرالنھر  إلىإلى  المیاهالمیاه  فتعودفتعود

    زراعةزراعة  منمن  تمكنتمكن  التيالتي  الدرجةالدرجة  إلىإلى  تاماتاما  تشبعاتشبعا  بالمیاهبالمیاه  األرضاألرض
    مرةمرة  األرضاألرض  لريلري  الماءالماء  إلىإلى  الحاجةالحاجة  دوندون  الشتویةالشتویة  المحاصیلالمحاصیل

    یتحركیتحرك  الذيالذي  والماءوالماء  بھابھا  المحفوظالمحفوظ  الماءالماء  یكفيیكفي  إذإذ  ثانیةثانیة
    نباتاتنباتات  بإعطاءبإعطاء  التربةالتربة  إلىإلى  التربةالتربة  تحتتحت  منمن  الشعریةالشعریة  بالخاصیةبالخاصیة

  ..الماءالماء  منمن  كفایتھاكفایتھا  األراضياألراضي  ھذهھذه



qq   الري المستدیمالري المستدیم((نظام الري الصیفي نظام الري الصیفي((
  لحجزلحجز  خاصةخاصة  مشروعاتمشروعات  إنشاءإنشاء  علىعلى  یعتمدیعتمد  النظامالنظام  ھذاھذا••

  بحیثبحیث  قویةقویة  سدودسدود  أمامأمام  ورفعھاورفعھا  الفیضانالفیضان  میاهمیاه  منمن  جزءجزء
  عقبعقب  األرضاألرض  بريبري  یسمحیسمح  عاليعالي  منسوبمنسوب  فيفي  تصبحتصبح
  شبكةشبكة  بحفربحفر  ذلكذلك  علىعلى  مستعانامستعانا  وانخفاضھوانخفاضھ  النیلالنیل  نزولنزول
    ..األرضاألرض  إلىإلى  المختزنھالمختزنھ  المیاهالمیاه  ھذهھذه  لتوصیللتوصیل  الترعالترع  منمن

    القناطرالقناطر  بإنشاءبإنشاء  النظامالنظام  ھذاھذا  تنفیذتنفیذ  بدءبدء  فقدفقد  مصرمصر  وفيوفي••
  أسوانأسوان  خزانخزان  إنشاءإنشاء  ثمثم  البحريالبحري  الوجھالوجھ  لريلري  الخیریةالخیریة

  الوسطىالوسطى  مصرمصر  لريلري  وإسناوإسنا  حماديحمادي  ونجعونجع  وقناطرأسیوطوقناطرأسیوط
  اآلناآلن  أصبحأصبح  الذيالذي  العاليالعالي  السدالسد  بناءبناء  مشروعمشروع  وأخیراوأخیرا
السنةالسنة  طوالطوال  المیاهالمیاه  منمن  النیلالنیل  إیرادإیراد  جمیعجمیع  فيفي  یتحكمیتحكم



المیاه الجوفیةالمیاه الجوفیة

  المیاهالمیاه  مصدرھامصدرھا  األرضاألرض  بباطنبباطن  تجريتجري  میاهمیاه  وھيوھي      
  والتيوالتي  والبحیراتوالبحیرات  واألنھارواألنھار  األمطاراألمطار  منمن  السطحیةالسطحیة
    الطبقاتالطبقات  إلىإلى  بالرشحبالرشح  التربةالتربة  طبقاتطبقات  خاللخالل  تتسربتتسرب
  منمن  المكونالمكون  النھرالنھر  مھدمھد  یصادفیصادف  حتىحتى  التربةالتربة  منمن  العمیقةالعمیقة

  لطبقاتلطبقات  البینیةالبینیة  المسافاتالمسافات  مالئامالئا  فوقھفوقھ  فیقففیقف  الصخورالصخور
  ویطلقویطلق  الصخريالصخري  المھدالمھد  فوقفوق  الكائنةالكائنة  والرملوالرمل  الحصىالحصى

  الجوفیةالجوفیة  المیاهالمیاه  اسماسم  المیاهالمیاه  ھذهھذه  علىعلى



    بمعنىبمعنى  أعلىأعلى  منمن  حرةحرة  إماإما  ھذهھذه  الجوفیةالجوفیة  للمیاهللمیاه  الحاملةالحاملة  والطبقةوالطبقة••
  إلیھاإلیھا  المیاهالمیاه  تسربتسرب  تمنعتمنع  منفذةمنفذة  غیرغیر  طبقةطبقة  أيأي  فوقھافوقھا  توجدتوجد  الال

    الجوفیةالجوفیة  المیاهالمیاه  منمن  النوعالنوع  ھذاھذا  أنأن  نجدنجد  ولذلكولذلك  فوقھافوقھا  منمن  بالرشحبالرشح
    ومناسیبومناسیب  لكمیاتلكمیات  الدوریةالدوریة  بالتغیراتبالتغیرات  مباشرامباشرا  تأثیراتأثیرا  یتأثریتأثر
    الجوفیةالجوفیة  للمیاهللمیاه  الحاملةالحاملة  الطبقةالطبقة  تكونتكون  وقدوقد  ..السطحیةالسطحیة  المیاهالمیاه

    منمن  میاھھامیاھھا  وتستمدوتستمد  منفذتینمنفذتین  غیرغیر  طبقتینطبقتین  بینبین  محصورةمحصورة
  ھذهھذه  مثلمثل  وتكونوتكون  البطيءالبطيء  التسربالتسرب  طریقطریق  عنعن  بعیدةبعیدة  مصادرمصادر
  ھذهھذه  فيفي  بئربئر  دقدق  تمتم  فإذافإذا  بیزومتريبیزومتري  ضغطضغط  تحتتحت  واقعةواقعة  المیاهالمیاه
  الضاغطالضاغط  قیمةقیمة  حسبحسب  أعلىأعلى  إلىإلى  تندفعتندفع  المیاهالمیاه  فإنفإن  الطبقةالطبقة

  ..اإلرتوازياإلرتوازي  بالبئربالبئر  البئرالبئر  ھذاھذا  مثلمثل  علىعلى  ویطلقویطلق  البیزومتريالبیزومتري



  الجوفیةالجوفیة  المیاهالمیاه  منمن  األولاألول  النوعالنوع  فإنفإن  لمصرلمصر  وبالنسبةوبالنسبة••
  ھذهھذه  ومصدرومصدر  والدلتاوالدلتا  الواديالوادي  فيفي  كثیرةكثیرة  مناطقمناطق  فيفي  یوجدیوجد
    ..النیلالنیل  نھرنھر  میاهمیاه  ھوھو  المیاهالمیاه

  الغربیةالغربیة  الصحراءالصحراء  فيفي  فیوجدفیوجد  المیاهالمیاه  منمن  الثانيالثاني  والنوعوالنوع••
    األمطاراألمطار  میاهمیاه  ھوھو  ومصدرھاومصدرھا  الواحاتالواحات  توجدتوجد  حیثحیث

  تشادتشاد  بحیرةبحیرة  ومنطقةومنطقة  السودانالسودان  غربغرب  منطقةمنطقة  فيفي  الساقطةالساقطة
  النوبيالنوبي  الرمليالرملي  للحجرللحجر  المسامیةالمسامیة  الطبقاتالطبقات  فيفي  تغورتغور  التيالتي

  غیرغیر  طبقتینطبقتین  بینبین  تنحدرتنحدر  النوبيالنوبي  الرمليالرملي  الحجرالحجر  وطبقةوطبقة
  ..مصرمصر  إلىإلى  تصلتصل  حتىحتى  للماءللماء  منفذتینمنفذتین



تحویل میاه البحر المالحة إلى میاه عذبةتحویل میاه البحر المالحة إلى میاه عذبة  
    صالحةصالحة  میاهمیاه  إلىإلى  والمحیطاتوالمحیطات  البحارالبحار  میاهمیاه  تحویلتحویل  یمكنیمكن        

  عدةعدة  استعملتاستعملت  وقدوقد  ""والزراعةوالزراعة  الشربالشرب""  لإلستعماللإلستعمال
  عذبعذب  ماءماء  إلىإلى  المالحةالمالحة  المیاهالمیاه  تحویلتحویل  فيفي  ناجحةناجحة  طرقطرق
  التحلیلالتحلیل  وطریقةوطریقة  التكثیفالتكثیف  ثمثم  التبخیرالتبخیر  طریقةطریقة  منھامنھا

  اإلنتشاراإلنتشار  وطریقةوطریقة  ElectrodialysisElectrodialysis  الكھربائيالكھربائي
  المصدرالمصدر  ھذاھذا  استغاللاستغالل  أمامأمام  الموجودةالموجودة  والعقبةوالعقبة  الغشائيالغشائي

  اقتصادیااقتصادیا  المناسبةالمناسبة  الطاقةالطاقة  إیجادإیجاد  ھوھو  واسعواسع  نطاقنطاق  علىعلى
المصدرالمصدر  ھذاھذا  استغاللاستغالل  فيفي



))إمطار السحبإمطار السحب((المطر الصناعي المطر الصناعي   

  جزیئاتجزیئات  تقدیمتقدیم  فيفي  تتلخصتتلخص  الصناعيالصناعي  المطرالمطر  وعملیةوعملیة••
  الثلجیةالثلجیة  النویاتالنویات  تكونتكون  لتبدألتبدأ  ))مسحوقمسحوق((  صغیرةصغیرة  جافةجافة
  الجافالجاف  والثلجوالثلج  الفضةالفضة  أندریدأندرید  الغرضالغرض  لھذالھذا  استعملاستعمل  وقدوقد

  منمن  بتوزیعھابتوزیعھا  وذلكوذلك  ))متجمدمتجمد  كربونكربون  أكسیدأكسید  ثانيثاني((
  المرادالمراد  السحبالسحب  داخلداخل  خاصةخاصة  بأجھزةبأجھزة  مزودةمزودة  طائراتطائرات
  منمن  مكلفةمكلفة  الطریقةالطریقة  ھذهھذه  زالتزالت  وماوما  أمطارھاأمطارھا  إسقاطإسقاط
    ..اآلناآلن  حتىحتى  اإلقتصادیةاإلقتصادیة  الناحیةالناحیة



المیاه الصحیة المعاملةالمیاه الصحیة المعاملة  
qq  ثمثم  وتنقىوتنقى  ))الصحيالصحي  الصرفالصرف((  الصحیةالصحیة  المجاريالمجاري  میاهمیاه  تعالجتعالج          

    توصیاتتوصیات  أوأو  شروطشروط  وھناكوھناك  الزراعیةالزراعیة  األغراضاألغراض  فيفي  تستعملتستعمل
  ::منھامنھا  الزراعيالزراعي  الريالري  فيفي  إستخدامھاإستخدامھا  قبلقبل  توضعتوضع

..النباتاتالنباتات  علىعلى  الرشالرش  بطریقةبطریقة  تستعملتستعمل  الال••
  ..جمعھاجمعھا  بعدبعد  والتطھیروالتطھیر  بالغسیلبالغسیل  الثمارالثمار  تعاملتعامل••
  ..النباتاتالنباتات  نضجنضج  منمن  النھائيالنھائي  الطورالطور  فيفي  الريالري  یوقفیوقف••
    ولیستولیست  والذرةوالذرة  والكتانوالكتان  القطنالقطن  مثلمثل  علیھاعلیھا  محاصیلمحاصیل  تزرعتزرع••

    ممامما  وغیرھاوغیرھا  والكرنبوالكرنب  والخیاروالخیار  الطماطمالطماطم  مثلمثل  الخضرواتالخضروات
    ..طازجةطازجة  یؤكلیؤكل



الدورة الھیدرولوجیة للمیاه في الطبیعةالدورة الھیدرولوجیة للمیاه في الطبیعة

  بالدورةبالدورة  رفرفــــــــــتعتع  دورةدورةــــــــــبب  عةعةــــــــالطبیالطبی  فيفي  اهاهــــــمرالمیمرالمیتت••
    المائیةالمائیة  المسطحاتالمسطحات  منمن  المیاهالمیاه  تتبخرتتبخر  وفیھاوفیھا  الھیدرولوجیةالھیدرولوجیة
    تستخدمتستخدم  أمطارأمطار  صورةصورة  فيفي  وتسقطوتسقط  تتكثفتتكثف  ثمثم  المبتلةالمبتلة  والسطوحوالسطوح

    بذلكبذلك  مسببامسببا  التربةالتربة  سطحسطح  علىعلى  یجريیجري  وبعضھاوبعضھا  الريالري  فيفي
    ماءماء  مكونامكونا  التربةالتربة  باطنباطن  فيفي  یرشحیرشح  وبعضھاوبعضھا  مائیامائیا  إنجرافاإنجرافا
    منمن  تتحركتتحرك  التيالتي  الجوفیةالجوفیة  المیاهالمیاه  مكونامكونا  أسفلأسفل  إلىإلى  یتعمقیتعمق  أرضيأرضي
إرتوازيإرتوازي  ضغطضغط  تحتتحت  عنھاعنھا  بعیدةبعیدة  ألخرىألخرى  منطقةمنطقة

الدورةالدورة  ھذهھذه  یوضحیوضح  التاليالتالي  والشكلوالشكل  ••



الدورة الھیدرولوجیة للماءالدورة الھیدرولوجیة للماء


