
التعریة  في اثناء الري
Irrigation Erosion

الوحدة التعلیمیة السادسة



ألھـــدافا

بعد االنتھاء من دراسة ھذه الوحدة یجب أن یكون        
:الطالب قادرا على

.ـ التعرف على مسببات التعریة أثناء الري ١
.األضرار المختلفة لحدوث التعریة بسبب الريادراك ـ  ٢
.ـ ذكر العوامل المؤثرة في التعریة بالري ٣
.ر الظواھر التي تنتج عن التعریة بالريیفستـ  ٤



العنـــاصر

.ماذا تعني التعریة أثناء الريـ  ١
.ـ أضرار التعریة بالري ٢
.ـ العوامل المؤثرة في التعریة بالري ٣



التعریة في أثناء الري
Irrigation Erosion

ونعني بھذا النوع من أنواع التعریة تلك التي تسببھا       
میاه الري السطحي عند سقي الحقول نتیجة انطالق الماء  

.داخل الحقل بسرعة تفوق السرعة الحرجة



.تقلیل مساحة األراضي الزراعیة ألنھا تكون خنادق كبیرة في بعض الحاالت•
جرف البذور إلي نھایة الحقل مما یسبب عدم تجانس توزیع النباتات في •

.  الحقل
انعزال حبیبات التربة ودقائقھا، فالصغري تتجھ  إلي آخر الحقل وتبقي •

.الخشنة في البدایة
مما یؤدي إلي تشجیع عملیة تكون القشرة وخاصة في المناطق التي تتجمع •

بھا الحبیبات الناعمة 
كذلك فإن قسمًا من الحبیبات الناعمة یتجمع في المنخفضات مما یؤدي إلي •

.الحقل) تبقع(

وھذا النوع من أنواع التعریة المائیة خطر حدًا ألنھا     
:تسبب األضرار اآلتیة











منشأ المیاه في الجداول
 تكون فعندما السطحي والجریان األرضي الماء انسیاب ھو            

 وسعة الماء تسرب سعة من ذلك یقلل صحیحة غیر الزراعیة  العملیات
 جریان لھ یحدث المطر ماء من كبیر قدر یجعل مما التربة داخل الترشیح
 بعض یحتاج التربة یدخل الذي الماء أن نعلم وكما . بسرعة الجداول ویدخل
 یمكن بھذا بھذا مباشرة بصورة للجدول والدخول األرض في للمرور الوقت

 ، طویلة لفترة بسیطة لفیضانات یؤدیا أن والتسرب األرضي الماء النسیاب
 حدوث لھذا .السریعة الفیضانات عن مسئول السطحي للجریان یكون حین علي

 مناطق تغطي وال قصیرة فترة في تحدث الشتاء فصل في المطریة العواصف
      .واسعة

  :ھما فیضان أي لتقلیل التربة صیانة في المحددتین والفائدتین
               . السطحي الخزن زیادة -١
.الزائدة الترسیبات من الحمایة -٢
ھذا یجعل جداول المیاه تجري بسعتھا الكلیة ویسمح بمعدالت جریان عالیة قبل       

.انتشار المیاه في األراضي المجاورة المنخفضة



في بعض المناطق قد تكون الفیضانات مفیدة ألنھا تضیف لسھل  في بعض المناطق قد تكون الفیضانات مفیدة ألنھا تضیف لسھل  
الفیضان تربة ذات قوام ناعم بھا عناصر غذائیة إال أنھ بصفة عامة  الفیضان تربة ذات قوام ناعم بھا عناصر غذائیة إال أنھ بصفة عامة  

::تسبب الفیضانات أضرارًا منھا تسبب الفیضانات أضرارًا منھا 
تسبب أضرار كبیرة نتیجة ترسب التربة الخشنة علي تربة جیدة تسبب أضرار كبیرة نتیجة ترسب التربة الخشنة علي تربة جیدة   --١١

.  .  مما یفقر ھذه األراضيمما یفقر ھذه األراضي
إذا غطي الماء التربة لفترة طویلة یؤدي ھذا لضیاع  المحصول   إذا غطي الماء التربة لفترة طویلة یؤدي ھذا لضیاع  المحصول     --٢٢

نتیجة خنق النباتات وكنتیجة لتقلیل األحیاء الدقیقة خاصة إذا حدث  نتیجة خنق النباتات وكنتیجة لتقلیل األحیاء الدقیقة خاصة إذا حدث  
..الفیضان في فصل النموالفیضان في فصل النمو

    ..یسبب أضرار بمنازل السكان والمنشآت الصناعیة بالمنطقةیسبب أضرار بمنازل السكان والمنشآت الصناعیة بالمنطقة  --٣٣

أضرار الفیضاناتأضرار الفیضانات



اجراءات السیطرة على الفیضان باإلضافة إلي  
:إجراءات صیانة التربة المتبعة

١- إنشاء الحواجز
   

 جزء في النھر ماء فیضان لحصر األنھار بجانب توضع وھي 
 ومن الغمر من منھا البقیة ولحمایة المجاورة األرض من محدود

.الترسیبات



٢-  إنشاء السدود
        

 مثل أخري أغراض یخدم ما ومنھا الفائض الماء جریان لتقلیل تستخدم        
 وللسیاحة وللري الكھربیة الطاقة ولتولید وللصناعة المدن في الماء خزن

  .والتنزه
 الفیضانات لمقاومة خاصة بصورة السدود تصمم المناطق بعض وفي      
Dry –جافة سدود وتبني Dams - خاللھا الجریان النھر لماء یسمح حیث 
 الماء ویخزن جزئیًا األبواب تغلق الفیضان وخالل العادیة المراحل في وذلك
 المتوقعة السعة ویراعي الفیضان مقاومة علي السدود وتعمل السد خلف الزائد
  . فیضان ألقصي
 استغالل خالل من اقتصادي عائد تعطي المتعددة األغراض ذات والسدود       
 ببطء یتحرك السد خلف والماء. أخري استعماالت أو الكھربیة الطاقة أو الماء
 وإلبقاء .الخزن سعة من یقلل مما خلفھ تترسب الحمولة أغلب فإن ولذا شدید
 فیھ میاھھا تصرف التي للمنطقة التعریة تقلیل یجب مفید للفیضان المقام السد
.األدني للحد



٣-  برك المزرعة

  حیث عدیدة ألغراض الجریان ماء لخزن المزرعة برك تشید         
  وتربیة الحریق من والحمایة بالري المواشي لسقي الماء یستخدم
.والتجدیف والسیاحة واألسماء الطیور


