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 المحاضرة األولى: مفهوم الري

 Irrigation                           تعريف الري:

الّريُّ هو العلم الذي يهتم بتزويد المساااااالزلا الزراليي بللميلم الالزمي لالسااااااتعداملا الزراليي ب ري ي مزسااااااوبي 

مداد التربي بللملل يزل.  للأ مزتوو الر وبي الالزم ل مو  بادةاي للأ اساااااااااااااالر الم الب وال بوررا.يال و بيعاي التربيل وا 

 األرراض األتيي:ال بلا، ويغسل التربي من األمالح 

 تجهيز الر وبي الضروريي ل مو ال بلال -1

 ضملن إ تلج المزصول .ي .تراا الجفلف ال صيرة بين .تراا س و  االم لرل -2

 التربي والجو من عالل جعل المزي  اكثر مالئمي ل مو المزصولل تر يب -3

 لت ليل معل ر اال جملدل -4

 رسل او تعفيف تركيز االمالح .ي التربيل -5

 لوتصلب ال شرة الس زيي  ر زدوث التش  لا .ي التربيت ليل معل -6

 تسهيل العمليلا الزراليي المعتلفي لعدمي المزصولل -7

 علم الري:

وهو يبزث .ي مصااااااااالدر ميلم الري و رب التزكم بهل واساااااااااتغاللهل وايصاااااااااللهل للز ول الزراليي ويشااااااااامل للأ 

ي ودراسااااي  رب إضاااال.تهل وازتساااالب االزتيلجلا الملئي)التع ي  وتصااااميم وت فيذ م شااااوة الري و  ل وتوزيل ميلم الري 

لل يلا من عالل دراساااااي العالةي بين الملل وال بلا والتربي والم لب بل ضااااال.ي إلأ دراساااااي المشااااالكل المتعل ي ب ضااااال.ي 

 الميلم كمشلكل التملح والبزل واستصالح الترب(ل وه للك بعض المهملا التي يهتم بهل للم الري وهي:

 يلم بو شلل السدود للأ مجلري اال هلرلتعزين الم -1

   ل وتوزيل الميلم من مصلدرهل ال بيعيي إلأ الز ول الزرالييل -2

 إضل.ي الميلم للز ول الزراليي بلل رب الم لسبيل -3

 استغالل ال لةي الملئيي .ي توليد ال لةي الكهربلئييل -4
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 للا الري الم لسبي وةلبليي التربي للأ مسك الملتزديد لمب الملل الم لسب والواجب إضل.ته لل بلا و.ترا -5

                       Total Irrigationالري الكلي:  
يع ي تو.ير جميل االزتيلجلا الملئيي للمزصااااااااول لن  ريب الري وي تشاااااااار للدة .ي الم ل ب الجل.ي التي ال 

عالل جميل او بعض اجزال .ترة  مو يمكن األم االر السااااااااااااااالة ااي لوزاادهاال تجهيز االزتياالجاالا الماالئيااي والضااااااااااااااروريااي 

 المزصول كمل .ي ج وب العرابل

 Irrigation Supplemental  الري التكميلي:                    

هو ال لل المزلصااايل التي تعتمد .ي  موهل بللدرجي األولأ للأ سااا و  األم لر بعض الريلا ا ضااال.يي .ي 

   م لر لضملن ا  تلج األمثل وال وليي الجيدةل .تراا الجفلف ال صيرة التي تزدث بين س و  األ

 :والعراق انتشار الري في العالم
الزرالاي االروائياي باللادرجاي األولأ .ي الم ال ب الجل.ي وشاااااااااااااابي الجل.ي التي تكون زوالي ثلث مساااااااااااااالزي تتركز 

ج وبل ، ويزداد  41 – 11شااااااملال  و 41 – 11األراضااااااي .ي العللم وارلب هذم األراضااااااي ت ل بين ع ي لرض من 

األراضي الزراليي .ي العللم من مسلزي  %01ن إالجفلف بصورة للمي كلمل ابتعد ل لن سوازل البزلر ويمكن ال ول 

هي اراضاااي مرويي وان عمساااي دول هي )الصاااين، اله د، بلكساااتلن، روسااايل، الواليلا المتزدة االمريكيي( تمتلك اكبر 

من المسااااالزلا االروائيي العللمييل بي مل تمثل األراضاااااي المرويي .ي العراب  %80المسااااالزلا .ي العللم والتي تعلدل 

 مليون هكتلرل 12من مسلزي األراضي ال لبلي للزرالي اذ تبلغ مسلزي األراضي الزراليي المرويي  %25زوالي 

 The water cycle in nature                   دورة الماء في الطبيعة: 
ل اث لل لمليي %6.78الكرة األرضاااااااااايي توجد .ي البزلر والمزي لا والتي تكون زوالي ان اكبر كميي من ملل 

التبعر يصل بعلر الملل إلأ الغ لل الجوي ويعود ثل يي إلأ األرض للأ شكل س و  )ام لر، ثلوج،  دو لللللللل( 

 جداولل كللأ شاااااااااااااوهذا بدورم امل ان يدعل إلأ بل ن األرض ليكون الملل الجو.ي او يجري .وب سااااااااااااا ح األرض 

المصدر الرئيسي لل بلتلا ال بيعيي والمزلصيل الزراليي هو الملل السلة  وا هلر ليعود ثل يي إلأ البزلر والمزي لال 

وبذلك يزيد من المزتوو الملئي للمزي  الجوي لدة مراا اي  3بليون م 44070ملم اي  001من الجو ويبلغ ساااااااا ويل  
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الجوي يجب اللدتهل بلساتمرار .ي زللي تجدد مساتمر من عالل التبعرل والشاكل  ان كميي الملل الموجودة .ي المزي 

 ( يمثل دورة الملل .ي ال بيعيل1)

 
 في الطبيعة مخطط دورة الماء( 1شكل )

 معادلة الموازنة المائية للمخطط اعاله هي:

P+I = ET +R+∆W+DP +In ……………………(1) 

 اذ ان:

P     التسلة ل :I    كميي ملل الريل :TEتحل        -: تبعر R    السيحل :W∆ الملل المعزون .ي التربيل : 

 PD    الملل الغلئض لأللملبل :nIالملل المعترضل : 

        The course of irrigationمصادر مياه الري:      
 وتشمل المصلدر األتيي:

  Surface waterالمياه السطحية:     -1

ميلم   علا وت سم هذم الميلم زسب زركتهل إلأمجلري الميلم ال بيعيي واالص  لليي والبزيراا والمست وتشامل 

جلريي وميلم سااالك يل الميلم الجلريي السااا زيي تشااامل )الجداول، األ هلر، ال  واا( بكل.ي ا والهل، امل السااالك ي .تشااامل 
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السااا زي الجلري وت هر .ي اساااتعملل الميلم المتد. ي )البزيراا، المسااات  علا(، ه للك زللي علصاااي الساااتغالل الملل 

ساااااريعل  من المرتفعلا لري الم ل ب الم بسااااا ي المجلورة بهذم ال ري ي يوجه الملل المتجمل .ي زوض التغذيي الواسااااال 

إلأ المسااالزلا االروائيي الصاااغيرة المتجلورة وتبلغ ال سااابي للدة بين المسااالزلا المرويي إلأ مسااالزلا زوض التغذيي 

 ل وللدة  مل يتم امداد الميلم الس زيي بللمصلدر اآلتيي:2551 هي

 Precipitationالسقيط :     -أ

 لكي يكون الس ي  اكثر .لئدة ي بغي ان يملك العصلئص التلليي:

 الفترة التكرارييل  -4شدة الس و ل           -3.ترة الس و ل               -2الكمييل               -1

  Atmospheric waterجوي عدا السقيط:   الماء ال -ب

ي صد به ال دو والضبلب .ي بعض م ل ب العللم يكون لهذا المصدر اهميي بللغي لسد زلجي ال بلا للر وبي 

الضروريي ل موم .في اجزال ررب استراليل يكون ال دو كل.يل    تلج مرالي جيدة و.ي صزرال ال  ب ج وب البزر الميا 

 مسؤوال  بشكل واسل لن  مو الكرومل.ي .لس ين يكون ال دو 

 Flooding waterماء الفيضان:     -ج

يشكل رمر األراضي الزراليي بميلم الفيضلن بعض  رب الري الس زي ولك ه يعتلف ل هل بو ه ال يجهز من 

 ةبل اال سلن .ي بعض الم ل ب يعتمد ا  تلج الزرالي كليل  للأ ملل الفيضلن كمل .ي ري االزواض .ي مصرل

 الثلوج:    -د

ي تج ل ه كميي من  2كم 1سم للأ مسلزي  11يمكن للثلوج ان تسلهم .ي لمليي الري .مثال  س و  الثلج بسمك 

 مل 1هكتلر وبعمب  11الملل يمك هل ان تملئ عزان س زي مسلزته 

 Ground water and water tableالمياه الجوفية والماء األرضي:   -2

يل تتكون الميلم الجو.يي من الجزل المتعلل .ي الساااااا ي  ومن الميلم يمكن اساااااتعدام الميلم الجو.يي ألرراض الر 

والتي امل  (Impervious layer)الساااااااااااا زيي إلأ  ب لا األرض العمي ي والتي تتجمل .وب  ب ي رير  فلذة تدلأ 

تكون للأ شاكل  ب ي  ي يي متملساكي او  ب ي صاعريي صاملل، امل الملل األرضي .يعرف بو ه الملل الموجود تزا 

س ح التربي والذي يملئ المسل.لا الموجودة بين دةلئب التربي وللأ هذا األسلر تعتبر الزركي العلويي للملل األرضي 
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مصدر اسلر ا مو ال بلا عصوصل  ل دمل تكون إلأ م   ي الجذور  (Capillary rise)بواسا ي العلصيي الشعريي 

 وليي جيدة واساااافل م   ي الجذور، امل اذا كلن مسااااتوو الملل األرضااااي ةربيل  من ساااا ح التربي ول د الم   ي الجذريي 

ل الميلم ويمكن استغال ل(Water logging).سوف يكون معي ل  ل مو ال بلا وتعل ي التربي وال بلا من  لهرة التغدب 

 الجو.يي لن  ريب:

 اآلبار: -أ

ت لب كلمي بئر للأ الفتزي العموديي المزفورة اصااا  لليل  للزصاااول للأ الميلم الجو.يي، ويمكن ت سااايم اآلبلر 

الضازلي  سابيل  وذاا ال  ر الواسل والبئر المث وب العميب  (Dug well)التملدا  للأ  وع الزفر إلأ البئر المزفور 

(Drilled well) اماال من  االزيااي عروج الماالل من البئر .يمكن التمييز بين اآلباالر االرتوازيااي التي يعرج م هاال الماالل ،

واآلبلر التي تزتلج إلأ مضعلا لسزب الملل م هل تدلأ  (Flowing wells)تل لئيل  وتسمأ ازيل ل  بلآلبلر المتد. ي 

 81المزفورة .ي بعض الم ل ب إلأ اكثر من ويصااااال لمب اآلبلر  (non-Flowing wells)بلآلبلر رير المتد. ي 

 سم وهي األكثر ا تشلرا  .ي الوةا الزلضرل 111م وب  ر 

  Springs            الينابيع: -ب 

عروج الملل الجو.ي .ي موضااااااال مزدد إلأ سااااااا ح األرض او إلأ داعل كهف يدلأ  بل )لين( وت سااااااام إلأ 

  لبيل الدائميي اكثر ل للا ل الي لبيل الدائميي والي لبيل المؤةتي وتكون الي

 Saline and sewage waterالمياه المالحة ومياه المجاري:   -3

ان اسااااتعملل الميلم المللزي للري يرتب  ةبل كل شاااايل بللتربي والمزصااااول المزروع وبكميي الميلم الجلهزة للري 

ي الملل معتلفي لتعفيف تركيز االمالح الذائبي .و.ي ارلب األزيلن تمزج الميلم المللزي بللميلم العذبي ال  يي ب ساااااااااااااب 

وجعله اكثر صالزيي للري، امل ميلم المجلري .غللبل  مل يتم معلملتهل بمعلمالا علصي للتعلص من المواد الضلرة من 

 عالل استعدام )الت  يلا ال بلتيي، الت  يي بلل ل و، استعدام الميلم الممغ  ي(ل
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 المطر الصناعي:  -4

ي مواد تعمل ك واة لتجمل ة راا الم ر ول دمل يصل ة ر ة رة الم ر إلأ الزجم الم ر او وزن هي إضل.

معين .و هل تس   للأ س ح األرض ومن هذم المواد يوديد الفضي وثل ي اوكسيد الكلربون الجلف وترش هذم المواد 

 ري ي:ال  مبعض الشرو  لهذ بلل لئراا بلل رب من الغيوم وبللتللي تؤدي إلأ زدوث الم ر الص للي وه للك

 سرلي الريلح ةليليل -1

 الغيوم كبيرة الزجمل -2

 ارتفلع الر وبي ال سبييل -3

 ))واجب(( أسئلة عن المحاضرة األولى:

  هل وجود ال دو ي لل من زلجي ال بلا للمللل -1

  مل هي  سبي المسلزي المرويي .ي العراب من مجموع المسلزلا ال لبلي للزراليل -2

 كيف تميز بين الميلم الجو.يي الضزلي والعمي يل -3

 مل هي اهميي الميلم الجو.ييل -4

 تعل ي مع م األراضي .ي الم   ي الج وبيي  .ي العراب من ارتفلع مستوو الملل األرضيل -5

 مل هي  رب ت  يي الميلم المللزي لكي تكون صللزي للزراليل -6

 

 

 

 

 

 


