االحتياجات المائية وري المحاصيل

تعتبرردرا اد ررسراال ررتماكراللررات رلت برراترااترأدلةررسراتتمررااةسر ةررثرت ررللرلحرراادرالعاتررارلررنرالل مر لرطبحررارلت ت ررسرال رراةرلررنر
اللةاهرالل تمت سرف راإل تاجر ثةدارلارة نرداارالعاللردر رالل رااراليتةرادرالل مر لر يامرسرفر ر الرسر رادةرلمراادراللةراه ر رألرارفر ر
السرت فدراللةاهرفانرال اجسرت نرلا سرلتد ةارا تغالمار ال ارلنراإل دافرفر را رتعلالمار ر ت ةرارلعدفرسراال رتماكراللرات رفر رت اةرار
لةسراللةاهرالت رة تاجمارال باتر اللداارت مةتمارلنريالر ب اترالدي ر
امتصاص النبات لممياه:
العوامل التي تؤثر في امتصاص النبات لمماء
-1
-

عوامل التربة :وهذه تتمثل ب

الل ت ىرالدط ب رلتتدبس:رةزااارالتماصرال باترلتلاءر تلار ا تردط بسرالتدبسرتدةبسرلنرال عسرال حتةسر  Field Capacetyر

ادجسر اددةرالتدبس  :را ي اضرادجسر اددةرالتدبسرتدةبرالم درةزةارلز جسراللاءرللارةحتلرااللتماصر؟ ر
تد ةزررل ت لرالتدبسر:رزةااةرتد ةزرااللاحرف رالتدبسرةحتلرلنرالتماصراللاءرب ببرزةااةرالجماراالزل زيرلتتدبسر ر

ادجسرتم ةسرالتدبسر :رتم ةسرالتدبسر داثتمارةزةارلنر اطراال ةاءراللجمدةسرف رلعا سراللااةرالعض ةسرف رالتدبسر زةااةرجادزةسر

الع امدراللعا ةسرفةمار بالتال رزةااةرف ر اءةرا تعلالراللاء ر
-2

العوامل الخاصة بالنبات

ريماتصرالجا در رطبةعسرا ت اددا:رالجا درال تاةسرا ثدرتعلقرف رالتدبسرلنرالجا درالتة ةسر ر-رتادةرال عةداترالجادةسرعتىرااللتماصراللاء:رتارت ببرإمابسرال باترباأللداضرا رال

داترالجادةسرتدايرالتماصر

اللاءرلنرتبلرال عةداترال ط ةسر ر
-رلعالرالتبيدرب ا طسرال تحرلنرتبلراال داقر:رلعرزةااةرلعالرال تحرةزااارالتماصراللاء ر

تقسم النباتات من حيث الوسط المائي التي تعيش فيو الجذور إلى :

أ .نباتات مائية  Hydrophytes :وىي تعيش يف ادلاء أو تربة مشبعة بادلاء ويساعد الرتكيب التشرحيي ذلذه النباتات على مواءمتها
للبيئة.

أ .نباتات وسطية  Mesophytes :وىي النباتات اليت تعيش يف وسط متزن من ادلاء واألكسجني.

ج .نباتات الجفافية  Xerophytes :وىي تعيش يف البيئة الصحراوية حيث ندرة ادلاء .وتتميز بأن إمتصاصها من الرطوبة األرضية
كبري وفقدىا من ادلاء يف عملية النتح قليل وىذه النباتات موائمة تشرحيياً وفسيولوجياً ذلذه الظروف الصعبة.
التبخر -نتح Evapotranspiration
التبخر:

د رفحاراللاءرعتىرم دةربيادرلنرال طحراللعدضرلتل ةطر(ر باترا رتدبسر) ر

النتح:

د رعلتةسريد جراللراءرالل جر ارفر ر رةنرال براترإلرىرالجر رالل رةطرعترىر ر لربيرادر دراارال حرارة رتنرلرنريرالرثغر درمرغةدةر

ل جر اةرعترىر دترسرال برراترلرنريالمرارت حرارالغررازاتر بيرادراللراءر ت رلىردرراهرالثغر دربرStomataر ر ةعبردرعرنر لةررسراللةراهرالرايرت حررار
بال تحرلنر اةرال ط حرف ر اةرالزلنربررمعدل النتح ر

العوامل التي تؤثر في معدل التبخر و النتح

 -1العوامل البيئية وتشملر:رالدط بسرالج ةسر Humidityر ر د سرالدةاحر رادجسرال اددةر راإل عاعر ر اةراإلضاءة

-

العوامل النباتية  :وتشمل  :عرال باتر،رل اد لرال ل ،رال بسربةنراللجل عرالجاديرالىراللجل عراليضدير،ر

ل ا سرال دتس،رتد ةبرال دتسر،ر از ةسرال دتس،ر رالل ت ىراللات رلت دتس ر
ر
استخدام النبات لمماء:
-1

االحتياج المائي  ( Water requirementالمقنن المائي )

اال تةاجراللات رلت باترد ر لةسراللةاهرالت رة تاجمارال باترلتغطةسرا تةاجاتهرلنرال تحر التبيدر ال ل راليضدير الجادير ر

الثلدي ر
-2

االستهالك المائي Consumptive use

-

اللةاهرالل ح اةرعنرطدةقرالتبيد ر

د رلجل عرلارة تمت هرال باترف رب اءرأجزاءهر لارة حارلنراللاءرالىرالل ةطر ة للر :ر
-

-3

اللةاهرالل ح اةرعنرطدةقرال تح ر
اللةاهرالل ج اةرف رأ جسرال باتر ر
اللةاهرالل ح اةر تةجسرالت دبرالىرباطنراألدض ر
كفاءة استعمال الماء Water use efficiency

ةحماربمار لةسراللااةرالجافسرالل تجسربال ةت رغدامرل لر اةرلنراللاءرباللتدرالل عبرت تعللرف رالتبيدر تحريالرالل م ر

ررررررررررررررررررررررررررررال املرالبةت ج ر(ر غمر/ردرر)ر
كفاءة استعمال الماء = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كمية مياه الري ( م / 3هـ )

العوامل التي تؤثر عمى كفاءة االستعمال المائي هي:

أ الر:رالع اللرالج ةسرأ رالل ايةسر(رال ابحسرالا در) ر
ثا ةار:رالع اللرال باتةسر(رال ابحسرالا در) ر

ثالثار:رالع اللرإاادةسرر د رالع اللرالت رتؤثدرعتىرلاىرالتماصرال باترلتلةاهرلثلر عةسراللةاهر رطدتسرالدير ر عرالتدبسر

يماتممار رالل ت ىراللات رالتدبسررsoil moistur

ر لارت للرع اللرزداعةسرلثلرال داثسر–رتغطةسرالتدبسر–راأل لاةراللضافسر ر

أثر نقص الماء عمى النبات

 -1تأثير الماء عمى العمميات الفسيولوجية:رلثلراإل بات،رالتماصر ا تحالراللاءر الع امدرالغااتةس،رادت اعرلعالرالت س،ر
ا ي اضراةضرالبد تة اتر زةااةرالت تلراللات ر،را ي اضرلعالرالتلثةلرالض ت ر

 -2تاثةدراللاءرعتىرال ل ر اال تاجر
 -3تاثةدرف ر عةسرالل تنرالزداع

ر

الفترة الحرجة الحتياج النبات لمماء

د رال تدةرلنر ةاةرال باترالت رةتأثدربمار ل هرب حصرا رزةااةراللاءربادجسر بةدةر ةيتتفرلةعاارداهرال تدةرلنر باترإلىرآيدر
لثالرالكرف رل م لرال طسر الادةرالم داءر ف لرالم ةارت نرداهرال تدةرلد تسراإلزدادر اإليمابربة لارف رف تقرال حلرفترافقرداهر
ال تدةرلةعاارت ةنراللمالةزر الحد ات ر
صور الماء األرضي:

-1

سعة احتفاظ التربة بالماء ( درجة التشبع ) Saturation percentage

-2

السعة الحقمية Field capacity

-3

نقطة الذبول الدائم Permanent wilting point

تلثلرال بسراللت ةسرلدط بسرالتدبسرع الارتلتتئرجلةعرالل الاترباللاءر(ت ةرال ار1.1ربادر) ر
تلثلر بسردط بسرالتدبسربعارمدفرلاءرالجابراألدض ر(ت ةرال ار3/1ربادر)ر ر
بسردط بسرالتدبسرالت رالرةل نرلت باترالتماصرا تةاجهرلنراللاءرالازمرلتعلتةاترال ة ةسرلثلرال ل ر ال تحر(رت ةرال ار15ر

بادر)رللارة ببراب لر ل ترال باتر ر
-4

نقطة الذبول المؤقت Temporary wilting point

ف رداهراللد تسرت نر لةسراللاءرالللتمسرغةدر افةسرلل از سرعلتةسرال تحرف رال مادرللارة ببراب لرال باتر مادار ال ا ةسر

ا تعااةر ل هربعارا ي اضرلعالرال تحرف رالتةل ر
-5

الماء الهيكروسكوبي Hygroscopic water

د راللاءرالل ج ارف رالتدبسرف رم دةرأغ ةسردتةحسر لر بةباترالتدبسريم مارالغد ةسرل مار الجافسرد اتةار ةت اد حر ل مار

لنر15ر–ر21رجزئر الح ةراللل كربمارا بدرلنر31رباد ر د رغةدرجادزرلالتماص ر
أوال  :التقسيم الفيزيائي:

-1

الماء الحر (ماء الجذب األرضي) ويسمى ايضا الماء الفائض

د رعبادةرعنراللاءرالزاتارعنرال عسرال حتةسر الايرالرت تطةعر بةباترالتدبسراال ت اظربهر ةت دكراايلرالتدبسربتأثةدرالجاابةسر

األدضةسر د رلدتبطربالتدبسربح ةر ارضعة سرتت اد حرلنر1.1ر–ر1.5رباد ر
-2

الماء الشعري  Capillary Waterويسمى أيضا الماء الميسر Available water

د رلحاادراللاءرالل ج ارف رالتدبسر اللل كربةنرال عسرال حتةسر حطسرالاب لرالااتمر ةثرةل كربالتدبسربح ةرلحااددار1.1ر–ر

31رباد ر
-3

الماء الهيكروسكوبي ويسمى الماء غير الميسر An available water

طرق ري المحاصيل الحقمية:
تيتتفرطدقرالدير

الظد فرالج ةسر عرالتدبس ر

برت فدراللةاهرلت باتر لةتمار تارتتغةدر لةسراللةاهراللضافسرتبعاًرل عرالل م لراللزد عر لد تسر ل هر

-1

الديرال ط

-2

الديرت ترال ط

-4

الديربالدش:رةتمرالديرب لردااارلطديرب ا سرآالترالدشرالل دةسرا رالثابتس

-3

ر:ر دةانرلةاهرالديرعتىرال طحر ر
:ر دةانرلةاهرالديرت تر طحرالتدبسرب ا طسرا ابةب

الديربالت حةط:رديرالل امةلرب لرتطداترلنرا ابةبرتدبراللجل عرالجادير

الجفاف Drought :
يعرف اجلفاف بأنو نقص ادلاء ادلتيسر للنبات والذي يسبب توقف النمو  ،وتتخلف النباتات يف قدرهتا على حتمل اجلفاف
فهناك نباتات تتحمل اجلفاف مثل النباتات الصحراوية.
ويف ما يلي أىم مواصفات النباتات الصحراوية ادلقاومة للجفاف :
 -1يقلل النتح عن طريق زيادة مسك األدمي أو غلق الثغور أو وضعها داخل جتاويف أو تغطية سطح األوراق بشعريات أو أن الثغور
تفتح ليالً أو أن مساحة األوراق صغرية (تصغري ادلساحة اخلضراء) وذات أوراق أبرية وتتحور باقي األوراق إىل شويكات لتقليل النتح.
 -2زيادة كمية ادلاء ادلمتص بزيادة حجم اجلذور سواء اجلذور الوتدية كالبقول أو العرضية يف النباتات النجيلية.
 -3زيادة تركيز زلتويات اخللية النباتية وذلك من خالل انتاج مركبات كيميائية وخزهنا داخل الفجوة مما يسبب زياة يف اجلهد االموزي
داخل اخللية  ،او من خالل امتصاص بعض االمالح من الرتبة وتركيزىا داخل النبات مثل بعض النباتات ادللحية .
 -4التفاف االوراق لتقليل شدة االشعاع الساقط على الورقة مما يقلل من عملية النتح.
تأثير نقص الماء على النبات :
الذبول ادلؤقت أو الدائم
-1
بطء العمليات احليوية خاصة البناء الضوئي ومع زيادة النقص تغلق الثغور يف الورقة نتيجة تناقص ضغط االمتالء يف
-2
اخلاليا احلارسة وبالتايل توقف عملية التمثيل الضوئي
التبكري يف النضج مما يؤدي نقص يف االنتاج
-3
نقص يف جودة ادلنتج
-4
توقف عملية النتح من الورقة مما يؤدي الرتفاع درجة حرارهتا.
-5
أىم الوسائل المتبعة لمقاومة انخفاض الرطوبة :
 -1تقليل كثافة النباتات لكي يزداد نصيب النبات الواحد من الرطوبة األرضية وذلك يف حالة األمطار .أما يف حالة الزراعة اإلروائية
تقلل ادلسافة من النباتات فتزداد عدد النباتات يف ادلساحة وتضلل بعضها بعض ويقل البخرنتح.
 -2زيادة مصدات الرياح لتقيل سرعة مرور الرياح وبالتايل تقليل البخر.

 -3زراعة زلصول غطائي بني األشجار لرفع نسبة الرطوبة اجلوية وتقليل البخر.
 -4إتباع وسائل حفظ الرطوبة – مثل تقليل احلرارة وإتباع دورات زراعية مناسبة .
 -5اختيار احملاصيل ادلناسبة مثل الدخن الشعري والذرة الرفيعة والشعري يف احلبوب واليت تتحمل اجلفاف والنخيل والزيتون والتني.
تأثير زيادة نسبة الرطوبة عن الحد الالزم :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

يؤدي زيادة ادلاء الالزم عن احلد إىل شغل الفراغات البينية بني احلبيبات وبالتايل تقيل األكسجني يف الرتبة .كما يزداد نسبة ثاين
أكسيد الكربون الناتج من التنفس وتؤدي إىل تنشيط التحلل الالىوائي وينتج عنو غاز ادليثان السام وبالتايل موت النباتات.
يؤدي زيادة ادلاء إىل حدوث نقص يف نفاذية األغشية البالزمية داخل خاليا الشعريات اجلذرية فيقلل االمتصاص وحيدث الذبول
الذي يعرف باسم الذبول الفسيولوجي.
بطء العمليات احليوية يف النبات
تؤدي زيادة الرطوبة إىل ضرورة صرف ىذه ادلياه الزائدة وزيادة تكاليف اإلنتاج ورفع مستوى ادلاء األرضي.
زيادة نسبة اإلصابة باألمراض.
حتول النرتات إىل نرتيت.
تتسبب يف صرف االمالح وادلواد الغذائية من الرتبة.
ختتلف النباتات يف حتملها للرطوبة الزائدة ومن احملاصيل احلساسة القمح – الشعري – فول الصويا ومن احملاصيل اليت
تتحمل الرطوبة الزائدة :األرز – الذرة الرفيعة – النخيل.
نوعية مياه الري :
مصادر مياه الري ىي األهنار أو البحريات أو ادلياه اجلوفية ويتوقف مدى صالحية ادلياه على الري على زلتواىا من األمالح
الذائبة .ويعرب عن األمالح الذائبة يف ادلياه مبقايس عدة منها درجة التوصيل الكهربائي  (dsimas) mm hos/cmأو
تركيز األمالح  ppmكمية األمالح رلم لكل لرت.
 641 = 1 mmhosجزء يف ادلليون ppm

أنظمة الري المختمفة

ل لر ظامرلنرأ ظلسرالديرلزاةار عة بر ل نرةعتبدرالعاللراالتتماايرد رأ اسرالل اضتسرع ارايتةادر ظامرالدي ر

العناصر األساسية التي تؤخذ في االعتبار عند اختيار طرق الري

 لاىر فدةر ادةراللةاه ر-

عةسرلةاهر األلاحرالااتبس ر

 -ط بغدافةسرالل طحسراللطت بردةما ر

 بعارا رتدبراللةاهرالج فةسرعنر طحراألدض ر الع اللرالل ايةسربالل طحس ر الل امةلراللدااردةما ر-

عرالتدبسر

بسراأللاح ر

ر

الري السطحي:ر ر

د رالطدةحسرالتحتةاةسر الت رةتمرفمارإةمالراللاءرال ر طحرالتدبسربلعالرأعتىرلنرالت دبرال ط

رلتلةاه ر ر

د ارةجبرلداعاتربعضرال حاطراللملسرلثلراتجاهراليط طر رط لراليطر ررتحتةلرا جدافرالتدبسر رايتزانراللةاهر لرالجا در
رتحتةلراللةاهرالل ح اة ر
مميزات الري السطحي:

 ا ي اضرالت الةفراأل لةس ر -ا ي اضرت الةفرالمةا س ر

 -إضافسر لةاتر بةدةرلنرلةاهرالديرة اعارف ري ضر لةاتراأللاحرالل ج اةرف رالتدبسرال ط ةس ر

عيوب الري السطحي:
-

ا ثرا جدافرف رالتدبسرااتراال اادرالعال ر

 ت تاجربعضراألداض رإلىرت ةسر ر ا ي اضر اءةرالدي ر -عامرتجا سرالت زةع ر

 ا تماكر لةسر بةدةرلنراللةاه رر

الري بالرشاشات

ةثرةتمردشراللاءرف رالم اءرل رة حطرعتىر رطحرالتدبرسر ال براترلثرلراللطردر ة راثرالركرلرنريرالرضرغطراللراءر يد جرهر

لررنرثح ر برمررغةدةر ةل ررنرال م ر لرعتررىردرراارالضررغطرلررنري رالرضررلراللةرراهر عررنرطدةررقرااليتة ررادرالرراتةقر الل ررمرأل جررامرف درراتر

الد ا اتر ضغطرالت غةلر ل رافاترالد ا راتر رةل رنرلرنريرالرالرديربرالدشرالرت مرفر ر لةرسراللةراهراللضرافسر ةجربرانرة ر نرلعرالر
لةاترالتمدةفراتلرلنرلعالرت دبراللةاهرف رالتدبس ر
أنرطدقرالديربرالدشرالرتت ا ربرلرعراأل ادضر رالثحةترسرالتر ربمرار Infiltration rateراترلرلرنر4رلترم/رفر رال راعسرفمر رتت ا ربر

أ ثدرلعراألداض رالدلتةسرا نرال اجسرلعلتةاترت ةسرلتتدبس ر
للةزاترطدةحسرالديربالدشر :ر
-

ت فةدر بةدرف ر لةاترلةاهرالديرةملرالىر%75رلنرلةاهرالديرال ط
تحتةلردصرالتدبسر زةااةرل الةتما
ت

ةنرف رجادزةسرالع امدرالغااتةسر عامرغ تمارلنرالتدبس

زةااةر اءةرالت لةار تحتةلرت الةفردشراال لاةر
تحتةلرت الةفرالعلل ر
عيوب الري بالرشاشات
 -ع ارا تعلالرلةاهرااتر عةسرداةتسرت ت يرعت رألاحرتؤايرإلىرأتافراللجل عراليضدير الثلدي ر

 -ت رراعارالدط بررسرال ازترراةرعتررىرال برراترإلررىرا ت ررادراأللررداض:رأنرالدط بررسرال ازترراةرعتررىرأ داقرال برراترد ر ر ررطرجةررارل لرر ر

ال طدةاتر ر
الل اطق ر

 ت اعارف را ت ادراألع اب:رانرالديربالد ا اترةغط رجلةعراألدضراللزد عسر لراارفرانر لر راألع رابرةظمردرفر رجلةرعر ادت اعرالت ت سراأل لةس ر -التأثدربالدةاح ر

 ة تاجرالىرت ةرل دكرعالةسر بةراً رر
ر
الري بالتنقيط

الديربالت حةطرد رتز ةاراللةاهرلنريالرال حاطراترعترىر جرهرالتدبرسرتردبرال براتر درااراللبراأرةل رنرت حةحرهرلرنريرالر( حاطرات)ر

ف داترت حةطرااترلب ىرياصرتل مارلنرتز ةار لةاترتتةتسرعنرطدةقريط طرلةاهر بةردةر ربةاًرب ةرثرت ر نر لةراترالتمردةفراترلرلرنر
لعررالرت رردبراللةرراهرف ر رالتدبررس رعرراارال حاطرراتراللد بررسرف ر رال حررلر ر عرف دررسرالت حررةطرةتعتررقرباال تةاجرراتراليامررسرل ررلرل م ر لر ر عر

التدبس ر
للةزاترالديربالت حةطر ر
-

رم لسرالعلررلر رتر فةدرفر راألةرايرالعالتررس:رف ظررامرالررديربررالت حةطرالرة تراجرالررىرأةررايرعالتررسرب ر لر بةرردرفر رالت ررغةلر لررنر

اللل نرالعللرف رلجالرآيدرأث اءرالدي ر

 -الررت مرفر راللةرراهراللضررافسر تر فةدرلةرراه:رالررديربررالت حةطردر رإضررافسراللةرراهررفر رل طحررسرل ررا اةر ر لرجررا درال برراترفحررطر الر

تاجرإلىرديرالل ا سرالبعةاةرعنرالجا درلاارفإنر لةسراللةاهراللضافسرت نرتتةتس ر

 -ر ال ررةطدةرعت ر رإضررافسرالع امررد:رلررنرللة رزاترالررديربررالت حةطرإضررافسراأل ررلاةر ر لرالجررا در ةررثرة ر نرالتمرراصردرراهر

الع امدرب لرلبا درلنرل طحسرالجا د ر

 -تحتةلر ل راألع ابر تاةسرال بات:ر تةجسرلل ا ابسرالل طحسراللد ةسر لرالجا درفإنر لر راألع رابرإاار جرارة مردرفر ر

داهرالل طحس،ر الكرتحتةلر طحرالبيدرة اعارف رتحتةلر ل رال طدةات ر

 -ةل ررنرا ررتياامراللةرراهراللال ررسر رربةاً:رفر ر ظررامرالررديربررالت حةطرتعطر ر لةرراترتتةتررسرلررنراللةرراهر فر رفترداترلتحادبررسر لرراارفررإنر

التدبسرت نر دطبسرب لرل تلدرللارةحتلرلنرزةااةرالضغطراال ل زيرف رل طحسرالجا درت فةدرف رالت الةفرالت غةتةس ر

 -لاءلتمارل ااةسرالتدبس:رف ر ظامرالديربالت حةطرت نر لةاتراللةاهراليادجسرلنرف دسرال حاطاترأترلرلرنر ااةرسرالتدبرسر لمراار

الرة اثرجدةانر ط

رلتلةاه ر

 اليط طرالل تيالسرااترأ جامرمغةدة ر الرة تاجرالىرت ةسراألدض ر-

ر

اءةرت زةعراللةاه ر

عيوب الري بالتنقيط

 -ت الةفرعالةسرع ارالتد ةب ر

 -ا رااارالل حطرات :ر ةررثرانرال حاطراترلمرارف درراترمرغةدرفررإنراللر اارالعالحرسر اللر اارال ةلةاتةرسراللتد ربسرتعلررلرعترىرإغرراقر

داهرال ت اترجزتةارأ ر تةاً ر

 -زةااةرف رتد ةزراأللاحر لرل طحسرالجا د:ر تةجسرل ج ار بسرلنراأللاحرفر رلةراهرالردير رالكرإضرافسراأل رلاةرلت براتر

لررعرلةرراهرالررديرفررانراأللرراحرتتد ررزرف ر رالل طحررسر ر لرجررا درال برراتر الرركرالنرال برراترةلررتصرجررزءرلررنرالع امرردرالل ج ر اةرف ر راأل ررلاةرر

البات رةتد زرف رالل طحسر لرالجا در الكر تةجسرلتبيدرلنرالل طحسراللد ةسرةزةرارلرنررتد ةرزراأللراحر بمراارةرزااارتد ةرزراأللراحرلرعر
لررد درالررزلنرللررارةر ايرلزةررااةرالضررغطراال ررل زير دررااربررا دهرةررؤايرالر رعررامرتررادةرال برراتراللتمرراصراللةرراهر الع امرردرالغااتةررسر ةظمرردر
الاب لرعتىرال باتردغمر ج اراللةاهرف رل طحسرالجا در داارة ايرإلىرضعفرال ل ر تتسراإل تاجر ر
-

ل رالجا درب لرل ا ا:رانر ل رالجا درة نر ةرثرت جراراللةراهر الع امردرالغااتةرسر ةرثرانرالل طحرسراللد ةرسرل را اةر

فإنر ل رالجا درة نرل ا ااًربماهرالل طحس
 -اعاتسرالعلتةاترالزداعةس ر

الري تحت السطحي:

د رطدةحسرإلرااارال براترباللةراهربإضرافسراللةراهرت رتر رطحرالتدبرسرلبا ردةر ر دراارةتطتربرت ظرةمرل رت ىراللةراهراألدضرةسراللاتلرسر

للحابتسراال تةاجاتراللاتةسرلت باتر ف ر سرال تترت لحر السرالمدفربا ت ادرالجا در ل رال باتر ل ارطبةعةاً ر ر
ال د طرالت رةجبرانرتت فدرلضلانر جاحرالديرت ترال ط
 -ا ت اءرل

بر طحراألدض ر

 انرت نراألدضرلتجا سرالح امر عالةسرال ااةس ر -عامرتدبرالطبحسرالملاءرلنر طحراألدض ر

:ر

 -يت راللةاهرالل تيالسر التدبسرلنراأللاح ر

 انرة لحر ظامرالمدفرب دعسرا ي اضرل ت ىراللةاهراألدضةسر غ لراأللاح ر ت ظةمرل ت يراللاءراألدض رتبعارلل مرال ل رر

مميزات الري تحت السطحي

 -ت فةدرالعلالس ر

 ا تياامراللةاهرب اءةرعالةس ر-

م لسرإجداءرعلتةاتراليالسرالزداعةس ر

 تتسرال حارال اتنرب ببرالبيد رر

عيوب الري تحت السطحي
 -ادت اعرالت الةف ر

 -ا ااارالل حطات ر

 ا تلالرزةااةراأللاح رر

تقسيم الري تحت السطحي

 -1الديرت ترال ط

 -2الديرت ترال ط
ر

رالطبةع ر
رالم اع ر

ر
الصرف

طرق الصرف
-1

الصرف الطبيعي

ةت دبراللاءراألدض رإلىرأ لرب علرالجاابةسراألدضةسرإلىرأنرةملرإلىرطبحسرل الةسرا ردلتةسر ر
ر

-2

الصرف السطحي

-3

الصرف الجوفي

تتيتصراألدضرلنراللاءرالزاتارف رالمدفرال ط

رب حتسرإلىراللمدفرا نررانرةتيتلرتطاعراألدضر ر

ةت دبرلاءرالديربحطاعرالتدبسرالىرأ لرب علرالجاابةسراألدضةسرثمرةت دكرجا بارالىراللمادفر ر
ر

أنواع المصارف الحقمية

-1

المصارف المكشوفة

د ر ب سراأليااةارالللتاةربالتدبسرلتيتةممارلنرلاءرالمدف ر
ر

-2

المصارف المغطاة

-3

المصارف العمياء

-4

المصارف الرأسية

د ر ب سرلنرالل ا ةدرا راأل ابةبرالللتاةربالتدبسرلتيتةممارلنرلاءرالمدفر ر

اللمدفراألعلىرد رأيا ارة قراألدضرطدفاهرل ا اانر الرةتملرأيرل ملاربلمدفرعل ل ر

ةت نرلنربتدرةتعلقرالىرطبحسرال مىر الدللرالي نرف رباطنراألدضر
ر
ر

