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طرق توصیل میاه الري بالمزرعةطرق توصیل میاه الري بالمزرعة

Open ditch systemOpen ditch systemنظام قنوات الري المفتوحة  نظام قنوات الري المفتوحة    --١١
    وقدوقد  شیوعاشیوعا  الريالري  میاهمیاه  توصیلتوصیل  نظمنظم  أكثرأكثر  منمن  النظامالنظام  ھذاھذا  یعتبریعتبر      

    مؤقتةمؤقتة  أوأو  PermanentPermanent  مستدیمةمستدیمة  الريالري  قناةقناة  تكونتكون
TemporaryTemporary  تستخدمتستخدم  حیثحیث  واحدواحد  نظامنظام  فيفي  بینھابینھا  یجمعیجمع  وقدوقد  

FarmFarm  للمزرعةللمزرعة  الريالري  مأخذمأخذ  منمن  المیاهالمیاه  لحمللحمل  المستدیمةالمستدیمة  القناةالقناة
turnoutturnout  الحقولالحقول  إلىإلى  وتوصیلھاوتوصیلھا  FieldsFields  توزعتوزع  ثمثم  ومنومن    
    بمیولبمیول  منھامنھا  كلكل  أنشاءأنشاء  ویجبویجب  المؤقتةالمؤقتة  القنواتالقنوات  فيفي  بتوصیلھابتوصیلھا
    منمن  المطلوبالمطلوب  القدرالقدر  بحملبحمل  تسمحتسمح  قویةقویة  وجسوروجسور  ثابتةثابتة  مناسبةمناسبة
..بأمانبأمان  الريالري  میاهمیاه



  ConcreteConcrete  الخرسانةالخرسانة  تستخدمتستخدم  بالرشحبالرشح  الماءالماء  فواقدفواقد  ولتقلیلولتقلیل••
  معمع  البالستیكالبالستیك  أوأو  األسفلتاألسفلت  یستخدمیستخدم  كماكما  سمسم٥٥  عنعن  یقلیقل  الال  بسمكبسمك
    یتعذریتعذر  وحیثوحیث  الخرسانةالخرسانة  منمن  للتلفللتلف  عرضةعرضة  أكثرأكثر  بأنھابأنھا  العلمالعلم

    قاعقاع  تبطینتبطین  الرشحالرشح  منمن  یقللیقلل  فقدفقد  الموادالمواد  ھذهھذه  بمثلبمثل  التبطینالتبطین
  تعلوھاتعلوھا  سمسم١٥١٥--١٠١٠  بسمكبسمك  الطینالطین  منمن  بطبقةبطبقة  وجوانبھاوجوانبھا  المروىالمروى
..الحصىالحصى  أوأو  الرملالرمل  منمن  طبقةطبقة

  فواقدفواقد  منمن  یقللیقلل  أنھأنھ  بجانببجانب  الريالري  قنواتقنوات  تبطینتبطین  أنأن  ویالحظویالحظ  ••
..أیضاأیضا  الحشائشالحشائش  نمونمو  منمن  یقللیقلل  فإنھفإنھ  بالرشحبالرشح  الماءالماء

  ترویھاترویھا  التيالتي  المساحةالمساحة  معمع  الريالري  قناةقناة  سعةسعة  تتناسبتتناسب  أنأن  ویجبویجب••
  التاليالتالي  البیانيالبیاني  الشكلالشكل  منمن  یتضحیتضح  كماكما  األرضاألرض  منمن



سعة قناة الري الرئیسیة تبعا للمساحة المرویةسعة قناة الري الرئیسیة تبعا للمساحة المرویة  
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أنماط مختلفة لقنوات الري أنماط مختلفة لقنوات الري 



نظام قنوات الري المغلقةنظام قنوات الري المغلقة  --٢٢
  العالیةالعالیة  الكفاءةالكفاءة  ذاتذات  الطرقالطرق  منمن  بأنھابأنھا  الطریقةالطریقة  ھذهھذه  تمتازتمتاز      

    والبخروالبخر  بالرشحبالرشح  الفقدالفقد  ینعدمینعدم  حیثحیث  الريالري  میاهمیاه  وتوزیعوتوزیع  لتوصیللتوصیل
  الريالري  میاهمیاه  علىعلى  السیطرةالسیطرة  وتزدادوتزداد  الصیانةالصیانة  تكالیفتكالیف  وتقلوتقل

    منمن  وبالرغموبالرغم  بالجسوربالجسور  النامیةالنامیة  الحشائشالحشائش  مشاكلمشاكل  وتستبعدوتستبعد
    السنویةالسنویة  الكلیةالكلیة  التكالیفالتكالیف  أنأن  إالإال  األولىاألولى  اإلنشاءاإلنشاء  تكالیفتكالیف  ارتفاعارتفاع
    تبلغتبلغ  األرضاألرض  فيفي  توفیرتوفیر  علىعلى  عالوةعالوة  ھذاھذا  أقلأقل  تكونتكون  ماما  عادةعادة
    مواسیرمواسیر  خطوطخطوط  علىعلى  النظامالنظام  ھذاھذا  یشتملیشتمل  وقدوقد  %%٥٥--٢٢  نسبتھنسبتھ

..متنقلةمتنقلة  أوأو  متنقلةمتنقلة  نصفنصف  أوأو  مستدیمةمستدیمة
..أساسیینأساسیین  قسمینقسمین  إليإلي  المغلقةالمغلقة  الريالري  قنواتقنوات  نظامنظام  وینقسموینقسم      



نظام خطوط مواسیر ذات الضغط المنخفضنظام خطوط مواسیر ذات الضغط المنخفض  أأ--
    داخلیةداخلیة  بضغوطبضغوط  یتمیتم  تشغیلھتشغیلھ  فإنفإن  النظامالنظام  اسماسم  منمن  یستدلیستدل  كماكما

LowLow  منخفضةمنخفضة internalinternal pressurepressure  ٥٥..٨٨  حواليحوالي    
    HeadHead  الماءالماء  ضاغطضاغط  إرتفاعإرتفاع  یزیدیزید  فالفال  مربعةمربعة  بوصةبوصة//رطلرطل
مترمتر  ٥٥..٢٢  عنعن

المرتفعالمرتفعنظام خطوط مواسیر ذات الضغط نظام خطوط مواسیر ذات الضغط   - - بب  
  الريالري  حالةحالة  فيفي  عالیةعالیة  بكفاءةبكفاءة  المیاهالمیاه  لتوصیللتوصیل  النظامالنظام  ھذاھذا  یستخدمیستخدم    

    المحاصیلالمحاصیل  لريلري  المستخدمةالمستخدمة  الرشاشاتالرشاشات  معظممعظم  بالرشبالرش
    المربعةالمربعة  البوصةالبوصة  علىعلى  رطالرطال  ٤٠٤٠  قدرهقدره  ضغطضغط  فیلزمھافیلزمھا  الزراعیةالزراعیة

  المیاهالمیاه  ھذهھذه  توصیلتوصیل  نظامنظام  تصمیمتصمیم  عندعند  ذلكذلك  مراعاةمراعاة  یجبیجب  لذالذا



نظام قنوات الري المغلقةنظام قنوات الري المغلقة



طرق توزیع میاه الري بالمزرعةطرق توزیع میاه الري بالمزرعة

qqالسیفوناتالسیفونات  SiphonSiphon tubestubes
  ماسورةماسورة  عنعن  عبارةعبارة  السیفونالسیفون  

  أوأو  البالستیكالبالستیك  منمن  إماإما  مصنوعةمصنوعة
    أوأو  دیددیدــــححالال  منمن  أوأو  اوتشوكاوتشوكــــــــــــــالكالك
  مناسبمناسب  وانحناءوانحناء  بطولبطول  لومنیوملومنیوماألاأل

  مروىمروى  منمن  الماءالماء  بنقلبنقل  یسمحیسمح
والشرائحوالشرائح  الريالري  خطوطخطوط  إلىإلى  الحقلالحقل

  بھذهبھذه  تدفقھتدفقھ  فيفي  الماءالماء  ویستمرویستمر  
  الماءالماء  سطحسطح  كانكان  طالماطالما  الطریقةالطریقة

  الماءالماء  سطحسطح  منمن  أعالأعال  المروىالمروى  فيفي
  الشرائحالشرائح  أوأو  بالخطوطبالخطوط



qq   األنابیب األنابیبSpilesSpiles
  المیاهالمیاه  لتوزیعلتوزیع  النوعالنوع  ھذاھذا  یستخدمیستخدم••

  إلىإلى  الريالري  قناةقناة  منمن  بتوصیلھابتوصیلھا
..الشرائحالشرائح  أوأو  الخطوطالخطوط

  بحیثبحیث  المروىالمروى  بجسربجسر  فتوضعفتوضع••
  بالمروىبالمروى  طرفیھاطرفیھا  أحدأحد  یبقىیبقى

  األرضاألرض  سطحسطح  علىعلى  واآلخرواآلخر
..المرویةالمرویة

  عنعن  األنابیباألنابیب  طریقةطریقة  وتمتازوتمتاز••
  تصرفتصرف  بضمانبضمان  السیفوناتالسیفونات

  لتذبذبلتذبذب  نتیجةنتیجة  ینقطعینقطع  الال  مستمرمستمر
  فتحتھافتحتھا  فوقفوق  الماءالماء  مستوىمستوى
  ھذاھذا  معدلمعدل  تأثرتأثر  وأنوأن  بالمروىبالمروى
..التصرفالتصرف



qq   البوابات البواباتGatesGates
  یركبیركب  ماما  البواباتالبوابات  أنواعأنواع  منمن  

  بذلكبذلك  لیوصللیوصل  المروىالمروى  بجسوربجسور
  األرضاألرض  سطحسطح  إلىإلى  منھمنھ  الماءالماء

  بمواسیربمواسیر  یركبیركب  ماما  ومنھاومنھا  ..المرویةالمرویة
  خطوطخطوط  نظامنظام  فيفي  كماكما  الماءالماء  حملحمل

  ..المنخفضالمنخفض  الضغطالضغط  ذاتذات  المواسیرالمواسیر
  البوابةالبوابة  فتحةفتحة  فيفي  التحكمالتحكم  ویمكنویمكن
  إعطائھإعطائھ  المطلوبالمطلوب  التصرفالتصرف  لتحدیدلتحدید
  المركبةالمركبة  البواباتالبوابات  وتمتازوتمتاز  للحقلللحقل

  بسھولةبسھولة  الماءالماء  حملحمل  بمواسیربمواسیر
  بتحریكبتحریك  التصرفالتصرف  فيفي  التحكمالتحكم
  لیعطىلیعطى  المنزلقالمنزلق  البوابةالبوابة  غطاءغطاء

    ..المطلوبالمطلوب  التصرفالتصرف



qq   المحابس المحابسValvesValves
    الضغطالضغط  بمواسیربمواسیر  الصماماتالصمامات  أوأو  المحابسالمحابس  ھذهھذه  تركبتركب      

    مسافاتمسافات  توجدتوجد  حیثحیث  منھامنھا  الماءالماء  توزیعتوزیع  لتنظیملتنظیم  المنخفضالمنخفض
    غطاءغطاء  بتحریكبتحریك  معدلھمعدلھ  تنظیمتنظیم  بعدبعد  الماءالماء  منھامنھا  لیتسربلیتسرب  متقاربةمتقاربة
    مواسیرمواسیر  المحبسالمحبس  موضعموضع  یركبیركب  أوأو  المناسبالمناسب  بالقدربالقدر  المحبسالمحبس
  الريالري  حالةحالة  فيفي  أماأما  ..للخطوطللخطوط  الماءالماء  بتوزیعبتوزیع  تقومتقوم    ببواباتببوابات
  مسافاتمسافات  علىعلى  المحابسالمحابس  ھذهھذه  فتوجدفتوجد  اإلنحداراإلنحدار  ذاتذات  بالشرائحبالشرائح

..شریحةشریحة  لكللكل  منھامنھا  واحدةواحدة  لوجودلوجود  تكفيتكفي
qq  رشاشات رشاشات الالSprinklersSprinklers  
    الضغطالضغط  بمواسیربمواسیر  المنقولالمنقول  الريالري  میاهمیاه  بتوزیعبتوزیع  الرشاشاتالرشاشات  تقومتقوم      

  الفوھاتالفوھات  ذاتذات  الرشاشاتالرشاشات  أنواعأنواع  منمن  العدیدالعدید  وھناكوھناك  المرتفعالمرتفع
مختلفةمختلفة  تصرفاتتصرفات  بذلكبذلك  لتعطيلتعطي  فتحاتھافتحاتھا  أقطارأقطار  فيفي  المختلفةالمختلفة



قیاس میاه الريقیاس میاه الري
Measuring irrigation waterMeasuring irrigation water

  فيفي  خصوصاخصوصا  الريالري  میاهمیاه  توفیرتوفیر  إلىإلى  الحاجةالحاجة  تدعوتدعو••
  ھذهھذه  وأولوأول  استخدامھااستخدامھا  فيفي  نقصنقص  منمن  تعانيتعاني  التيالتي  المناطقالمناطق
  حسبحسب  المعطاهالمعطاه  المیاهالمیاه  كمیاتكمیات  قیاسقیاس  ھوھو  الوسائلالوسائل

    عدالةعدالة  فقطفقط  لیسلیس  بذلكبذلك  لتضمنلتضمن  لھالھا  الفعلیةالفعلیة  اإلحتیاجاتاإلحتیاجات
  بلوغبلوغ  علىعلى  لتساعدلتساعد  ولكنولكن  اإلحتیاجاتاإلحتیاجات  حسبحسب  التوزیعالتوزیع
ممكنممكن  محصوليمحصولي  إنتاجإنتاج  أقصىأقصى

رئیسیةرئیسیة  طرقطرق  لثالثلثالث  الريالري  میاهمیاه  قیاسقیاس  طرقطرق  تقسیمتقسیم  یمكنیمكن••



 Direct methods Direct methodsالطرق المباشرة الطرق المباشرة   - - ١١
  سعةسعة  ذاذا  وعاءوعاء  استخداماستخدام  التصرفالتصرف  قیاسقیاس  طرقطرق  أبسطأبسط  منمن••

    معدلمعدل  تقدیرتقدیر  یمكنیمكن  ثمثم  ومنومن  لملئةلملئة  الالزمالالزم  الزمنالزمن  لتقدیرلتقدیر  معروفةمعروفة
    التسربالتسرب  معدلمعدل  إلیجادإلیجاد  التقدیرالتقدیر  ھذاھذا  منمن  ویستفادویستفاد  التصرفالتصرف
..الخطيالخطي

    التصرفالتصرف  معدلمعدل  تعیینتعیین  فیمكنفیمكن  مائيمائي  خزانخزان  ھناكھناك  كانكان  ماما  إذاإذا••
    زمنزمن  فيفي  الخزانالخزان  بھذابھذا  الماءالماء  سطحسطح  مستوىمستوى  فيفي  التغیرالتغیر  بمقداربمقدار
    وعدموعدم  المائيالمائي  الخزانالخزان  ھذاھذا  ألبعادألبعاد  معرتنامعرتنا  فرضفرض  علىعلى  معینمعین
    فیجبفیجب  وإالوإال  الخزانالخزان  منمن  الرشحالرشح  أوأو  بالصرفبالصرف  للماءللماء  فقدفقد  حدوثحدوث
    ..اإلعتباراإلعتبار  فيفي  العاملالعامل  ھذاھذا  أخذأخذ



المساحةالمساحة    ى قیاس السرعةى قیاس السرعةللالطرق المعتمدة عالطرق المعتمدة ع  - - ٢٢

  مسارمسار  خطخط  فيفي  معینةمعینة  نقطةنقطة  عندعند  التصرفالتصرف  معدلمعدل  یقدریقدر••
  وذلكوذلك  المواسیرالمواسیر  أوأو  المفتوحةالمفتوحة  القنواتالقنوات  فيفي  سواءسواء  الماءالماء
  المقطعالمقطع    مساحةمساحة  فيفي  وضربھاوضربھا  السرعةالسرعة  متوسطمتوسط  بقیاسبقیاس
  الطریقةالطریقة  ھذهھذه  وترجعوترجع  الماءالماء  لسریانلسریان  العموديالعمودي  لالتجاهلالتجاه

  إلىإلى  نقطةنقطة  منمن  القنواتالقنوات  بمعظمبمعظم  السرعةالسرعة  اختالفاختالف  إلىإلى
  فیسھلفیسھل  المقطعالمقطع  مساحةمساحة  إماإما  المقطع،المقطع،  بنفسبنفس  أخرىأخرى
  وجوانبوجوانب  قاعقاع  فيفي  االنتظاماالنتظام  عدمعدم  لوحظلوحظ  ماما  إذاإذا  تقدیرھاتقدیرھا
..المروىالمروى



الطرق المستخدمة كعوائق بمجرى الماءالطرق المستخدمة كعوائق بمجرى الماء  - - ٣٣
qq   الھدارات الھداراتWeirsWeirs
  لقیاسلقیاس  المستخدمالمستخدم  الھدارالھدار  یعرفیعرف••

  الشكلالشكل  منتظمةمنتظمة  فتحةفتحة  بأنھبأنھ  الماءالماء
  العموديالعمودي  االتجاهاالتجاه  یعترضیعترض  بحاجزبحاجز
الماءالماء  لمجرىلمجرى

  نتائجھانتائجھا  بدقةبدقة  الھداراتالھدارات  وتمتازوتمتاز••
  وعدموعدم  تركیبھاتركیبھا  وسھولةوسھولة  وبساطتھاوبساطتھا
  علىعلى  الطافیةالطافیة  للموادللمواد  اعتراضھااعتراضھا

  منمن  تعطلتعطل  بحثبحث  الماءالماء  سطحسطح
  تحملھاتحملھا  علىعلى  عالوةعالوة  ھذاھذا  وظیفتھاوظیفتھا
..طویلةطویلة  لفترةلفترة  العملالعمل  لظروفلظروف



qq   الـ الـParshall flumeParshall flume
  الصغیرةالصغیرة  األجھزةاألجھزة  وتناسبوتناسب••

  بالمزرعةبالمزرعة  الماءالماء  قیاسقیاس  الحجمالحجم
  فيفي  بدقةبدقة  وذلكوذلك  الريالري  وخطوطوخطوط
  خاصةخاصة  أبعادأبعاد  وھناكوھناك  %%٥٥  حدودحدود
  جداولجداول  وكذلكوكذلك  الجھازالجھاز  بأجزاءبأجزاء
  بالضاغطبالضاغط  التصرفالتصرف  عالقةعالقة  تبینتبین
  التصرفالتصرف  ویقدرویقدر  الجھازالجھاز  وعنقوعنق
,Hb,Hb  منمن  كلكل  بقیاسبقیاس HaHa  والتيوالتي  
  دخولھدخولھ  عندعند  الماءالماء  ارتفاعارتفاع  تمثلتمثل

  منمن  بالقرببالقرب  الماءالماء  وارتفاعوارتفاع  الجھازالجھاز
العنقالعنق  نھایةنھایة



qqالعداداتالعدادات
    أكثرأكثر  منمن  العداداتالعدادات  وتعتبروتعتبر••

  التصرفالتصرف  قیاسقیاس  طرقطرق
    عليعلي  تعتمدتعتمد  وھيوھي  دقةدقة  المائيالمائي
    كمیاتكمیات  قیاسقیاس  فكرةفكرة  نفسنفس
    حیثحیث  للمنازلللمنازل  الداخلةالداخلة  الماءالماء
  للمزرعةللمزرعة  الداخلالداخل  الماءالماء  یمریمر
  بقیاسھبقیاسھ  لیقوملیقوم  العدادالعداد  عليعلي
..باللترباللتر

    مالئممالئم  عدادعداد  اختیاراختیار  ویراعيویراعي••
  الداخلةالداخلة  الماءالماء  لكمیةلكمیة

    یراعيیراعي  كماكما  للمزرعةللمزرعة
قیاسقیاس  كلكل  قبلقبل  معایرتھمعایرتھ



المقننات المائیةالمقننات المائیة

    منمن  والنتحوالنتح  والبخروالبخر  البناءالبناء  فيفي  النباتالنبات  یستھلكھایستھلكھا  التيالتي  المیاهالمیاه  كمیةكمیة••
  فدانفدان  قدرھاقدرھا  مساحةمساحة  فيفي  یشغلھایشغلھا  التيالتي  األرضاألرض  وسطحوسطح  النباتالنبات
    المقننالمقنن  علیھاعلیھا  ویطلقویطلق  للنباتللنبات  الفعليالفعلي  المائيالمائي  اإلحتیاجاإلحتیاج  عنعن  تعبرتعبر

    ..النظريالنظري
    بالمتربالمتر  للفدانللفدان  إعطائھاإعطائھا  الالزمةالالزمة  الريالري  میاهمیاه  كمیةكمیة  تعرفتعرف  حینحین  فيفي••

    الفعليالفعلي  المقننالمقنن  أوأو  الريالري  باحتیاجاتباحتیاجات  ..الواحدةالواحدة  الریةالریة  فيفي  المكعبالمكعب
  إلیھإلیھ  مضافمضاف  النظريالنظري  المقننالمقنن  یساويیساوي  العمليالعملي  المقننالمقنن  أنأن  أيأي

السطحيالسطحي  والفائضوالفائض  والتبخروالتبخر  التسربالتسرب  طریقطریق  عنعن  الفواقدالفواقد



qq  ویمكن حساب المقنن المائي طبقا للمعادالت التالیةویمكن حساب المقنن المائي طبقا للمعادالت التالیة::

RC =RC = Rf x Rf x 11..11
RC/ =RC/ = Rf x Rf x 11..22

    حیث أنحیث أن••
••RfRf   = = یومیوم//فدانفدان//٣٣مم((مقنن الحقل مقنن الحقل.(.(
••RCRC   = = یومیوم//فدانفدان//٣٣مم((مقنن ترع التوزیع مقنن ترع التوزیع((
••RC/RC/   = = یومیوم//فدانفدان//٣٣مم((مقنن الترعة الفرعیة أو الرئیسیة مقنن الترعة الفرعیة أو الرئیسیة((
••QiwQiw   = = في الریة الواحدةفي الریة الواحدة) ) فدانفدان//٣٣مم((إحتیاجات الري إحتیاجات الري..
••aa   = =مساحة المحصول المنزرع لجزء أو نسبة مئویة من الزماممساحة المحصول المنزرع لجزء أو نسبة مئویة من الزمام  .  .
••LL   = =دور العمالة في المناوبة بالیومدور العمالة في المناوبة بالیوم  .  .
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أثر وجود األرز في الدورة الزراعیة علي كمیة المقنن المائيأثر وجود األرز في الدورة الزراعیة علي كمیة المقنن المائي
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في حالة  وجود أرز في حالة عدم وجود أرز


