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طرق الري وتقییمھاطرق الري وتقییمھا



  فيفي  نأخذنأخذ  أنأن  یجبیجب  الريالري  نظامنظام  جودةجودة  علىعلى  للحكمللحكم••
  كافیةكافیة  الريالري  عملیةعملیة  وتعتبروتعتبر  وكفاءتھوكفاءتھ  كفایتھكفایتھ  مدىمدى  اإلعتباراإلعتبار

  سطوحسطوح  عندعند  متیسرامتیسرا  الماءالماء  بقاءبقاء  علىعلى  تحافظتحافظ  عندماعندما
  نفاذنفاذ  قبلقبل  األرضاألرض  ريري  یعنيیعني  وھذاوھذا  بالجذوربالجذور  اإلمتصاصاإلمتصاص

  الشدالشد  قوةقوة  تتعدىتتعدى  أنأن  قبلقبل  أيأي  بھابھا  المتیسرالمتیسر  الماءالماء  كلكل
..جويجوي  ضض  ٢٢  المائيالمائي

  الفقدالفقد  بتالقيبتالقي  إلیھاإلیھا  الوصولالوصول  یمكنیمكن  الريالري  كفاءةكفاءة  وتحقیقوتحقیق••
  ..الجوفيالجوفي  التسربالتسرب  وكذلكوكذلك  السطحيالسطحي  الجریانالجریان  میاهمیاه  فيفي



qq  متكاملمتكامل  ريري  نظامنظام  تصمیمتصمیم  یكفلھایكفلھا  أنأن  الواجبالواجب  الشروطالشروط  
::بالمزرعةبالمزرعة

    ..اإلحتیاجاإلحتیاج  عندعند  المزرعةالمزرعة  منمن  جزءجزء  لكللكل  الريالري  میاهمیاه  توصیلتوصیل••
    أقصىأقصى  موسمموسم  فيفي  النباتالنبات  إلحتیاجإلحتیاج  كافیةكافیة  بكمیاتبكمیات  الماءالماء  توصیلتوصیل••

    ..احتیاجاحتیاج
  ..الريالري  میاهمیاه  توزیعتوزیع  رقابةرقابة  وإحكاموإحكام  تنظیمتنظیم••
    ..للمزرعةللمزرعة  الداخلةالداخلة  الريالري  میاهمیاه  قیاسقیاس••
..إحتیاجاتھاإحتیاجاتھا  حسبحسب  للحقولللحقول  الريالري  میاهمیاه  تقسیمتقسیم••
  ..الزائدالزائد  الصرفالصرف  میاهمیاه  منمن  التخلصالتخلص••
..الزائدةالزائدة  المیاهالمیاه  استخداماستخدام  إعادةإعادة  إمكانیةإمكانیة••



    عملیاتعملیات  وكذلكوكذلك  الزراعیةالزراعیة  لآلالتلآلالت  الحركةالحركة  بحریةبحریة  السماحالسماح••
    ..اآللیةاآللیة  الخدمةالخدمة

    والطبوغرافیةوالطبوغرافیة  المحصولالمحصول  حسبحسب  للريللري  المالئمةالمالئمة  إختیارالطریقةإختیارالطریقة••
  ..المیاهالمیاه  وكمیاتوكمیات  واألرضواألرض

    ..بالحقولبالحقول  األرضاألرض  سطحسطح  علىعلى  الريالري  میاهمیاه  توزیعتوزیع  تجانستجانس••
    ملوحةملوحة  تكوینتكوین  أوأو  للتعریةللتعریة  األرضاألرض  سطحسطح  تعرضتعرض  عدمعدم  ضمانضمان••

تھویةتھویة  وسوءوسوء  أوأو  قلویةقلویة  أوأو
    إحداثإحداث  أوأو  منھامنھا  أيأي  اختیاراختیار  یمكنیمكن  للريللري  عدیدةعدیدة  طرقطرق  وھناكوھناك      

    سوءسوء  أنأن  غیرغیر  الخاصةالخاصة  األرضاألرض  ظروفظروف  لتالئملتالئم  بھابھا  تحویرتحویر
  كفاءةكفاءة  إلىإلى  شكشك  بالبال  یؤديیؤدي  للريللري  المقتحالمقتح  النظامالنظام  تصمیمتصمیم  أوأو  إختیارإختیار

    ..الريالري  لمیاهلمیاه  استغاللاستغالل  وسوءوسوء  منخفضةمنخفضة



وتتوقف الطریقة المناسبة للري على اآلتيوتتوقف الطریقة المناسبة للري على اآلتي
    فيفي  السطحيالسطحي  الريالري  طریقةطریقة  تصلحتصلح  والوال  األرضاألرض  طبوغرافیةطبوغرافیة١١..

  استواءاستواء  عدمعدم  یعوقیعوق  الال  بینمابینما  األرضاألرض  سطحسطح  استواءاستواء  عدمعدم  حالةحالة
    اتباعاتباع  ویمكنویمكن  بالرشبالرش  الريالري  طریقةطریقة  إتباعإتباع  األرضاألرض  سطحسطح
  ..االنحداراالنحدار  الشدیدةالشدیدة  األرضياألرضي  فيفي  بالرشبالرش  الريالري  طریقةطریقة

    فيفي  السطحيالسطحي  الريالري  اتباعاتباع  یؤديیؤدي  ::األرضاألرض  قطاعقطاع  وعمقوعمق  نوعنوع٢٢..
    بباطنبباطن  الماءالماء  منمن  كبیركبیر  مقدارمقدار  تسربتسرب  إلىإلى  الخفیفةالخفیفة  األرضاألرض
    فيفي  ویفضلویفضل  الظروفالظروف  ھذهھذه  تحتتحت  الريالري  كفاءةكفاءة  ونقصونقص  األرضاألرض

  الريالري  نظامنظام  متوسطةمتوسطة  بسرعةبسرعة  الماءالماء  فیھافیھا  یفقدیفقد  التيالتي  األراضياألراضي
    السریعةالسریعة  األراضياألراضي  فيفي  بالرشبالرش  الريالري  یفضلیفضل  بینمابینما  السطحيالسطحي
  ..للماءللماء  النفاذیةالنفاذیة



  الريالري  عنعن  بالرشبالرش  الريالري  كفاءةكفاءة  تزیدتزید  ::توفرهتوفره  ومدىومدى  الماءالماء  نوعنوع٣٣..
  الماءالماء  كانكان  فحینمافحینما  ھذاھذا  وعلىوعلى  الرملیةالرملیة  األراضياألراضي  فيفي  السطحيالسطحي

    بالرشبالرش  الريالري  طریقةطریقة  استخداماستخدام  األنسباألنسب  منمن  یصبحیصبح  مھممھم  عاملعامل
  ..المیاهالمیاه  لتوفیرلتوفیر

    معینةمعینة  محاصیلمحاصیل  باستثناءباستثناء  المحاصیلالمحاصیل  تنموتنمو  ::المحصولالمحصول  نوعنوع٤٤..
  الريالري  إجراءإجراء  بشرطبشرط  المتبعةالمتبعة  الريالري  طریقةطریقة  عنعن  النظرالنظر  بصرفبصرف
    المحاصیلالمحاصیل  أھمأھم  ولعلولعل  النباتاتالنباتات  إلىإلى  المیاهالمیاه  ووصولووصول  بإتقانبإتقان
    والبطاطسوالبطاطس  والفاصولیاوالفاصولیا  البسلةالبسلة  ھيھي  بالرشبالرش  ریھاریھا  یمكنیمكن  التيالتي

    ..والخیاروالخیار  والبنجروالبنجر



  تتأثرتتأثر  حیثحیث  بالمناخبالمناخ  كثیراكثیرا  بالرشبالرش  الريالري  یتأثریتأثر  ::لمناخلمناخاا٥٥..
  الریاحالریاح  مثلمثل  الحقلالحقل  بظروفبظروف  بالرشبالرش  الريالري  كفاءةكفاءة

  أنأن  وینبغيوینبغي  ..النسبیةالنسبیة  الرطوبةالرطوبة  وانخفاضوانخفاض  السریعةالسریعة
  وإذاوإذا  ..النھارالنھار  منمن  الھادئةالھادئة  الفتراتالفترات  أثناءأثناء  الرشالرش  یجرىیجرى

  سیادةسیادة  معمع  شدیدشدید  شمسيشمسي  إشعاعإشعاع  الجافالجاف  الجوالجو  صاحبصاحب
  أثناءأثناء  الرشالرش  إجراءإجراء  األفضلاألفضل  منمن  یصبحیصبح  الجافةالجافة  الریاحالریاح
    ..النھارالنھار  منمن  الباردةالباردة  والساعاتوالساعات  اللیلاللیل



الري السطحيالري السطحي: : أوالأوال
Surface irrigationSurface irrigation

    تمرتمر  طبقةطبقة  فيفي  األرضاألرض  سطحسطح  فوقفوق  الماءالماء  تدفقتدفق  عنعن  عبارةعبارة  وھووھو••
    سطحیةسطحیة  مواسیرمواسیر  أوأو  قنواتقنوات  منمن  المیاهالمیاه  وتتدفقوتتدفق  سطحھاسطحھا  علىعلى

    التربةالتربة  وتحتفظوتحتفظ  الحقلالحقل  منمن  المختلفةالمختلفة  بالمناطقبالمناطق  المیاهالمیاه  لتوزیعلتوزیع
..النباتاتالنباتات  لنمولنمو  الالزمالالزم  بالماءبالماء

    سطحسطح  جمیعجمیع  یغطىیغطى  أنأن  یجبیجب  سلیماسلیما  السطحيالسطحي  الريالري  یكونیكون  وكيوكي  ••
    تسمحتسمح  لفترةلفترة  األرضاألرض  سطحسطح  فوقفوق  الماءالماء  ویستمرویستمر  بالماءبالماء  األرضاألرض

الجذورالجذور  انتشارانتشار  منطقةمنطقة  فيفي  الماءالماء  بإمتصاصبإمتصاص
..السطحيالسطحي  الريالري  طرقطرق  أھمأھم  یليیلي  وفیماوفیما••



طریقة األحواضطریقة األحواض
  انتشاراانتشارا  الطرقالطرق  أكثرأكثر  تعتبرتعتبر••

  إلىإلى  األرضاألرض  تقسمتقسم  وفیھاوفیھا
    مستطیلةمستطیلة  أوأو  مربعةمربعة  أحواضأحواض

    بینبین  الماءالماء  توزیعتوزیع  یسھلیسھل  حتىحتى
..النباتاتالنباتات

    الحوضالحوض  احةاحةــــمسمس  ختلفختلفــــــوتوت  ••
    ونوعونوع  المحصولالمحصول  نوعنوع  حسبحسب

    سطحسطح  استواءاستواء  ودرجةودرجة  األرضاألرض
التربةالتربة  وخصوبةوخصوبة  األرضاألرض



طریقة البواكيطریقة البواكي
    حیثحیث  الفاكھةالفاكھة  بساتینبساتین  فيفي  تتبعتتبع••

    بواكيبواكي  فيفي  األشجاراألشجار  توزعتوزع
    حوضحوض  عنعن  عبارةعبارة  والباكیةوالباكیة
    بینبین  عرضھعرضھ  یتراوحیتراوح  صغیرصغیر

  عرضعرض  ویزدادویزداد  مترمتر  ٥٥..١١- - ١١
  الشجرةالشجرة  حجمحجم  بإزدیادبإزدیاد  الباكیةالباكیة

  ویضافویضاف  جذورھاجذورھا  وانتشاروانتشار
    تركترك  معمع  عادةعادة  للباكیةللباكیة  الماءالماء

    بدونبدون  بینھابینھا  التيالتي  المساحاتالمساحات
  ريري



طریقة المصاطبطریقة المصاطب
  مناطق المنحدراتمناطق المنحدراتتبع في تبع في تت••

ویبلغ عرض المصطبة نحو  ویبلغ عرض المصطبة نحو  
وسط  وسط    النباتاتالنباتاتمتر وتزرع متر وتزرع 

المصطبة وتروى األرض المصطبة وتروى األرض 
بین المصاطب وتزداد كمیة  بین المصاطب وتزداد كمیة  
المیاه المضافة بازدیاد طول  المیاه المضافة بازدیاد طول  

المصطبة والمساحة التي المصطبة والمساحة التي 
تغمرھا المیاه بجوارھاتغمرھا المیاه بجوارھا

وتنتشر في مزارع الفواكھ  وتنتشر في مزارع الفواكھ  
والشايوالشاي



الري بالخطوطالري بالخطوط
    الحقلیةالحقلیة  المحاصیلالمحاصیل  فيفي  ویتبعویتبع••

    فيفي  الخطالخط  طولطول  ویتراوحویتراوح
    ستةستة  منمن  المصریةالمصریة  الزراعةالزراعة

  یزدادیزداد  والوال  أمتارأمتار  عشرةعشرة  إليإلي
  خوفاخوفا  معینمعین  حدحد  عنعن  الطولالطول

    المفقودالمفقود  مقدارمقدار  زیادةزیادة  منمن
  األرضاألرض  باطنباطن  إلىإلى  بالتسرببالتسرب

    منمن  الكافيالكافي  القدرالقدر  وصولوصول  قبلقبل
..الخطالخط  نھایةنھایة  إلىإلى  الماءالماء

  الريالري  طرقطرق  أكثرأكثر  منمن  وھووھو••
كفاءةكفاءة  السطحيالسطحي



الطریقة الكنتوریةالطریقة الكنتوریة
    مناطقمناطق  فيفي  الطریقةالطریقة  ھذهھذه  تتبعتتبع

    الغیرالغیر  والمنخفضاتوالمنخفضات  المرتفعاتالمرتفعات
    لحمایةلحمایة  وذلكوذلك  المناسیبالمناسیب  مستویةمستویة
    االنجرافاالنجراف  خطرخطر  منمن  التربةالتربة
    تقنیتینتقنیتین  الطریقةالطریقة  ھذهھذه  فيفي  ویتبعویتبع

  ::ھماھماوو  رئیسیتینرئیسیتین
..الكنتوریةالكنتوریة  المصاطبالمصاطب  طریقةطریقة••
..الكنتوریةالكنتوریة  الخطوطالخطوط  طریقةطریقة••



ثانیا الري تحت السطحيثانیا الري تحت السطحي
Subsurface irrigationSubsurface irrigation

    السطحيالسطحي  تحتتحت  بالريبالري  یقصدیقصد••
    النباتاتالنباتات  إمدادإمداد  السفليالسفلي  أوأو

    تحتتحت  إلىإلى  باإلضافتھباإلضافتھ  بالماءبالماء
  برفعبرفع  مباشرةمباشرة  التربةالتربة  سطحسطح

  فيفي  األرضياألرضي  الماءالماء  مستوىمستوى
    مستوىمستوى  إلىإلى  السفلىالسفلى  الريالري
    الجذورالجذور  بإمتصاصبإمتصاص  یسمحیسمح
    فيفي  یرتفعیرتفع  الذيالذي  للماءللماء

    طریقطریق  عنعن  األرضاألرض
    ..الشعریةالشعریة  الخاصیةالخاصیة



أھم العناصر الالزمة لنجاح الري السفليأھم العناصر الالزمة لنجاح الري السفلي

..استواء سطح األرضاستواء سطح األرض••
..خلو األرض من األمالحخلو األرض من األمالح••
..البناء الحبیبي لألرضالبناء الحبیبي لألرض••
عدم قرب الطبقة الصلبة تحت سطح التربة من عدم قرب الطبقة الصلبة تحت سطح التربة من ••

..السطح حتى یسھل حركة الماء رأسیا و أفقیاالسطح حتى یسھل حركة الماء رأسیا و أفقیا



الري بالتنقیطالري بالتنقیط
Trickle irrigationTrickle irrigation

یقصد بالري بالتنقیط إمداد النبات بالماء في موقعھا مع  یقصد بالري بالتنقیط إمداد النبات بالماء في موقعھا مع  ••
إضافة األسمدة والمركبات الكیمائیة أحیانا بأجھزة تنقیط حتى  إضافة األسمدة والمركبات الكیمائیة أحیانا بأجھزة تنقیط حتى  

من السعة  من السعة  % % ١٠٠١٠٠--٨٠٨٠تصل األرض إلى درجة التشبع بین تصل األرض إلى درجة التشبع بین 
الحقلیة عن طریق دفع الماء تحت ضغط منخفض جدا  الحقلیة عن طریق دفع الماء تحت ضغط منخفض جدا  

بیزومتر وینشأ عن ذلك انطالق الماء في  بیزومتر وینشأ عن ذلك انطالق الماء في    ٢٠٢٠- - ١١یتراوح بین یتراوح بین 
.  .  شكل قطرات تحت ضغط صغیرشكل قطرات تحت ضغط صغیر

والبد من استخدام مثل ھذه الطریقة في األراضي الرملیة والبد من استخدام مثل ھذه الطریقة في األراضي الرملیة ••
التي تتمیز بسرعة رشح الماء حیث أن ھذه الطریقة تعتبر  التي تتمیز بسرعة رشح الماء حیث أن ھذه الطریقة تعتبر  

أكثر طق الري توفیرا للمیاه علي اإلطالقأكثر طق الري توفیرا للمیاه علي اإلطالق



یعتمد الري بالتنقیط علي إیصال الماء والعناصر للنباتات في مواقعھایعتمد الري بالتنقیط علي إیصال الماء والعناصر للنباتات في مواقعھا



األجھزة الالزمة للري بالتنقیطاألجھزة الالزمة للري بالتنقیط
وھي تنقسم إليوھي تنقسم إلي  DrippersDrippersأجھزة التنقیط أجھزة التنقیط ١١..

.  .  بوصةبوصة//رطلرطل  ٨٨--٣٣من من   ضغطھاضغطھامنقطات منخفضة الضغط یتراوح منقطات منخفضة الضغط یتراوح   --أأ
.  .  بوصةبوصة//رطلرطل  ١٥١٥--٨٨من من   ضغطھاضغطھامنقطات متوسطة الضغط یتراوح منقطات متوسطة الضغط یتراوح   --بب
.  .  بوصةبوصة//رطلرطل  ٤٥٤٥--١٥١٥من من   ضغطھاضغطھامنقطات عالیة الضغط یتراوح منقطات عالیة الضغط یتراوح   --جـجـ

Conveyance pipesConveyance pipesأنابیب التوصیل أنابیب التوصیل ٢٢..
أنابیب التغذیةأنابیب التغذیة  --أأ    
األنابیب الفرعیةاألنابیب الفرعیة  --بب    
األنابیب الرئیسیةاألنابیب الرئیسیة  --جـ جـ     

Control systemControl systemجھاز التحكم جھاز التحكم ٣٣..



))الرشالرش((الري الرذاذي الري الرذاذي 
Sprinkler irrigationSprinkler irrigation

    الحدیثةالحدیثة  الريالري  طرقطرق  أحدأحد  ھوھو••
    سطحسطح  فيفي  الماءالماء  یضافیضاف  وفیھوفیھ

  رذاذرذاذ  صورةصورة  فيفي  األرضاألرض
  الريالري  نظامنظام  أدخلأدخل  ولقدولقد  للمطرللمطر

    حدیثاحدیثا  مصرمصر  فيفي  الرذاذيالرذاذي
    نطاقنطاق  علىعلى  اآلناآلن  ویستخدمویستخدم

  االستصالحاالستصالح  مناطقمناطق  فيفي  واسعواسع
    علیھاعلیھا  یغلبیغلب  التيالتي  الجدیدةالجدیدة
الرمليالرملي  القوامالقوام



الظروف التي یفضل فیھا الري الرذاذيالظروف التي یفضل فیھا الري الرذاذي

  الرذاذيالرذاذي  الريالري  یضمنیضمن  إذإذ  المتبادلةالمتبادلة  المناسیبالمناسیب  ذاتذات  ألرضألرضاا••
    فيفي  یفضلیفضل  كماكما  الماءالماء  توزیعتوزیع  إنتظامإنتظام  الظروفالظروف  ھذهھذه  تحتتحت

    ..منبسطةمنبسطة  الغیرالغیر  الكنتوریةالكنتوریة  الخطوطالخطوط  ذاتذات  الجبلیةالجبلیة  المناطقالمناطق
  ھذهھذه  تالئمتالئم  والوال  للماءللماء  النفاذیةالنفاذیة  السریعةالسریعة  الرملیةالرملیة  األراضياألراضي••

    المفقودالمفقود  الماءالماء  مقدارمقدار  لزیادةلزیادة  السطحيالسطحي  الريالري  نظامنظام  األراضياألراضي
    ..الماءالماء  توزیعتوزیع  انتظامانتظام  لعدملعدم  األرضاألرض  باطنباطن  إلىإلى  بالتسرببالتسرب

    الرطبةالرطبة  وشبھوشبھ  الرطبةالرطبة  المناطقالمناطق  فيفي  الرذاذيالرذاذي  الريالري  نظامنظام  فیدفیدیی••
للمحاصیلللمحاصیل  المائیةالمائیة  لإلحتیاجاتلإلحتیاجات  كمكملكمكمل  یستخدمیستخدم  حیثحیث



    كشفكشف  أوأو  تعریةتعریة  بدونبدون  تسویتھاتسویتھا  یستحیلیستحیل  التيالتي  األراضياألراضي••
  ..األفقیةاألفقیة  القاعدیةالقاعدیة  األراضياألراضي

    ..النحاتالنحات  والسھلةوالسھلة  اإلنحداراإلنحدار  شدیدةشدیدة  األراضياألراضي••
  ..بسرعةبسرعة  اإلنتاجاإلنتاج  علىعلى  األرضاألرض  قدرةقدرة  رفعرفع  فيفي  الرغبةالرغبة••
    بكمیاتبكمیات  واإلمدادواإلمداد  الماءالماء  منمن  قلیلةقلیلة  بكمیاتبكمیات  المستمرالمستمر  اإلمداداإلمداد••

    السطحيالسطحي  الريالري  ویصبحویصبح  النباتالنبات  حاجةحاجة  وقتوقت  الالزمةالالزمة  الماءالماء
    ..الريالري  ماءماء  وفرةوفرة  حالةحالة  فيفي  مناسبمناسب

    إمكانیةإمكانیة  عدمعدم  ظروفظروف  فيفي  األرضياألرضي  الماءالماء  مستوىمستوى  إرتفاعإرتفاع••
  ..مستواهمستواه  فيفي  التحكمالتحكم



العناصر األساسیة في الري الرذاذيالعناصر األساسیة في الري الرذاذي

.  .  مصدر المیاهمصدر المیاه••
..جھاز ضاغط ورافع للماءجھاز ضاغط ورافع للماء••
. . جھاز عمل الموازنةجھاز عمل الموازنة••
..شبكة الريشبكة الري••
..الرشاشاتالرشاشات••


