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تمهيد

تعترب الثورة اخل�ضراء التي �شهدتها دولة الإمارات العربية املتحدة خالل الثالثة عقود املا�ضية �إعجازا بيئيا يف حتويل الأرا�ضي اجلرداء
�إىل واحات وجنان خ�ضراء يرتع فيها الطري واحليوان ونزهة وراحة بال لكل من يعي�ش على هذه الأر�ض الطيبة وقد حتقق هذا االجناز
بتوجيهات املغفور له ب�إذن اهلل ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان طيب اهلل ثراه واملتابعة امل�ستمرة من قبل ال�شيخ خليفة بن زايد رئي�س
الدولة .و�شملت هذه االجنازات �إن�شاء املزارع املنتجة والغابات وامل�سطحات اخل�ضراء وبناء القدرات وتنمية املوارد الب�شرية املحلية .ومت
الرتكيز على تر�سيخ الأمن الغذائي يف خدمة الأمن القومي و�أعطى للزراعة قيمتها ومكانتها احلقيقية بتوفري بيئة زراعية منا�سبة وب�سط
الب�ساط الأخ�ضر على م�ساحات وا�سعة من �صحاري الدولة.
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المقدمة

يت�صف مناخ دولة االمارات العربية املتحدة باملناخ ال�صحراوي و�شبه ال�صحراوي وبقلة �سقوط الأمطار والتي ال تزيد عن 100ملم�/سنويا،
ومن املالحظ �إزدياد الطلب على املياه للأغرا�ض الزراعية وال�صناعية والإ�ستخدامات املنزلية وغريها مما �أوجد حالة من عدم التكاف�ؤ
بني الطلب على املياه واملتوفر واملتجدد منها  ،وخا�صة املياه اجلوفية ،علم ًا ب�أن حوايل �أكرث من  %75من املياه املتوفرة ت�ستخدم لأغرا�ض
الزراعة ونتيجة لزيادة امل�ساحات املزروعة وعدم الرت�شيد يف �إ�ستهالك املياه وال�سحب اجلائر من امل�صادر اجلوفية �أدى اىل �إ�ستنزاف
املياه املخزونة واالخالل يف م�ستويات الطلب واملتوفر ،كما �أ�شارت درا�سة هيئة البيئة �أبوظبي ال�صادرة عام  2009ب�أن الطلب على املاء
�سيزداد اىل  12.647مليار مرت مكعب عام  2015مقارنة مب�ستويات الطلب عام  2002والتي كانت  3.647مليار مرت مكعب  ،و�أن معظم
الزيادة يف احلاجات الب�شرية وال�صناعية كانت هي املحدد الأكرب لزيادة الطلب على املياه ب�إمارة �أبوظبي  .كما �أن �ضعف م�ستويات
التجدد يف املياه اجلوفية وزيادة الإ�ستهالك منها �أدى اىل تدهور �صالحية معظم املتبقي للأغرا�ض الزراعية مما يدفع �إىل التفكري
العميق يف احلفاظ على امل�صادر املائية املتوفرة منها وذلك من خالل الإ�ستخدام الأمثل للمياه للو�صول �إىل وقف الهدر امل�ستمر لهذه املياه
من �أجل ت�أمني مفهوم الزراعة امل�ستدامة مع اال�شارة اىل �أن م�شكلة املياه �أ�صبحت عاملية  ،وميكن �أن ت�ؤدي �إىل م�شاكل عديدة و�إىل �إحتمال
حدوث �صراعات حقيقية على م�صادر املياه يف العامل  ،كذلك تعترب الطرق العلمية يف تر�شيد �إ�ستخدام املياه يف الزراعة وفق احلاجه
الفعليه للنبات هي الطريق ال�سليم ل�ضمان الزراعة امل�ستدامة ،ويهدف هذا الدليل �إىل تطوير الوعي ب�أهمية املياه و�أف�ضل الو�سائل لرت�شيد
�إ�ستخدامها يف القطاع الزراعي ويتطرق اىل �إدارة �شبكات الري احلقلي مبا ي�ضمن حتقيق �أعلى كفاءة يف �إدارة مياه املزرعة.
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التعاريف:

ماء الرتبة :هو جزيئات املاء املوجودة يف الفراغات البينية للرتبة ويكون حمتفظ به يف م�سامات الرتبة على �شكل �أغ�شية حتيط حبيبات
الرتبة ،وعلى �شكل ماء �شعري مم�سوك يف امل�سامات الرفيعة وعلى �شكل ماء حر.
املاء الهيجرو�سكوبي :هو جزء من ماء الرتبة علي �شكل �أغ�شية رقيقة حول حبيباتها ،ويكون مرتبط ًا ب�أ�سطح هذه احلبيبات بقوة
كهرو�ستاتيكية وبوا�سطة قوى الرتابط بني جزيئات املاء ذاتها وبقوة كبرية جد ًا حتول دون قدرة اجلاذبية االر�ضية على حتريكه �إىل �أ�سفل
ودون �أن متت�صه جذور النبات .
املاء ال�شعري :هو جزء من املاء املحتفظ بة يف الرتبة و خا�صة يف امل�سام الرفيعة ويكون مم�سوك ًا يف هذه امل�سام بقوة ترت�أوح بني – 1/3
� 31ضغطا جويا وحتول دون قوة اجلاذبية االر�ضية على ت�سريبة اىل اال�سفل ويكون جاهز�آ للإمت�صا�ص بوا�سطه جذور النباتات ،ويكون
املاء ال�شعري جزءا منه مي�سرا لتمت�صه جذور النبات واما اجلزء االخر فيكون مم�سوكا بقوة �شد �أكرب يعجز النبات عن �إمت�صا�صه (ماء
غري مي�سر).
درجة التو�صيل الكهربائي :هي درجة التو�صيل الكهربائي للمياه ( )ECويعزى اىل الرتكيز الكلي للأمالح الذائبة يف املياه ويعرب عنها
بامليليموز�/سم �أو د�سمينز/م.
اال�ستهالك املائي :وهو كمية املاء امل�ستهلك يف عملية البخر والفاقد يف عملية النتح وامل�ستهلك داخل النبات للعمليات البيولوجية/
احليوية طوال مو�سم النمو (جممل التبخر والنتح والإ�ستهالك البيولوجي يف النبات باال�ضافة للماء الرا�شح يف �أعماق الرتبة وبالتايل فهو
جمموع ما ي�ستهلكه النبات ويفقده من املاء.
الإحتياجات املائية للمح�صول :هي كمية املاء امل�ستهلك بالبخر -نتح وذلك لإنتاج وحده الوزن من املادة اجلافة للنبات وتختلف
الإحتياجات املائية بني �أنواع املحا�صيل املختلفة وبني �أ�صناف النوع الواحد تبعا لكثري من العوامل التي تتعلق باملح�صول نف�سه والظروف
اجلوية وظروف الرتبة.
التبخر :هي عملية فيزيائية وتعرف على انها املاء الذي يتبخر من الرتبة بفعل عوامل البيئه من احلراره والرياح ويحدث التبخر من
ال�سطوح املائية �أو من �سطوح �أوراق النباتات التي يتواجد املاء عليها من النتح �أو الندى �أو من �سقوط الأمطار والري بالر�ش.
النتـح  :هي عملية حيوية يتم خاللها خروج املاء على �شكل بخار عن طريق الطبقات اخلارجية خلاليا الب�شرة �أو من خالل فتحات الثغور،
وغالبا يكون هذا املاء زائد ًا عن حاجة النبات كما يقوم ماء النتح باملحافظة على درجة حرارة النبات ،ويزداد النتح بارتفاع حرارة اجلو
وزيادة �سرعة الرياح.
الإ�ستهالك البيولوجي :هو املاء الذي يدخل من جذور النبات وي�ستعمل يف بناء ن�سيج النبات �أو الت�سلل من خالل �أوراق النبات �إىل
اجلو
الـــــري  :هو �إي�صال املاء للرتبة لغر�ض تزويدها بالرطوبة الالزمة لنمو النباتات و�/أو الي غر�ض من االغرا�ض التاليه:
•ت�أمني وحماية للنبات خالل فرتات اجلفاف.
•تربيد الرتبة واجلو املحيط بالنبات لتكون البيئة �أكرث مالئمة لنمو النبات.
•غ�سل الرتبة لإزالة الأمالح منها وبالتحديد عن منطقة اجلذور
•التقليل من خطر ال�صقيع.
طريقة الري املثلى :هي تلك الو�سيلة �أو ذلك النظام الذي يزود الرتبة بالكمية املنا�سبة من مياه الري التي حتتفظ بها لإمداد املح�صول
ب�إحتياجاته املائية ال�ضرورية لنموه وب�أقل كمية من الفقد مع الأخذ يف االعتبار التكلفة االقت�صادية.
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الري بالغمر :هو عبارة عن �سريان املياه عرب اخلطوط �أو الأحوا�ض تبع ًا ملن�سوب وميالن الأر�ض ويتم بهذه الطريقة ري كامل الأحوا�ض
�أو اخلطوط وتكون كمية هدر املياه كبريه يف هذا النظام
الري ال�ضغطي (بالتنقيط �أو الر�شا�شات) احلديث :هو عبارة عن نظام ري حديث من خالله ميكن من �إعطاء كميات حمددة من
املياه للنبات وفق ًا لإحتياجاته املائيه.
رطوبة الرتبة :هي الن�سبة املئوية لوزن املاء املفقود �إىل وزن الرتبة اجلاف
ال�سعة احلقلية :يق�صد بها ما تبقى من ماء يف الفراغات البينية للرتبة بعد ت�سرب املاء الزائد �إىل �أ�سفل الرتبة نتيجة للجاذبية
الأر�ضية ،ويف هذه احلالة حتاط كل حبيبات الرتبة باملاء مع بقاء جزء و�سط الفراغات البينية خال من املاء ويحتوي على هواء.
نقطة الذبول :هي م�ستوى الرطوبة املوجودة يف الرتبة التي ال تكفي الإحتياجات الكلية للنبات عندها يذبل النبات ،لأن كمية املاء التي
ت�ستطيع جذور النبات �أخذها �أقل من الكمية التي يفقدها بوا�سطة النتح والفعاليات البيولوجية.
الذبول امل�ؤقت :يح�صل عند �إ�شتداد احلرارة �أثناء وجود الرياح ال�ساخنة  ،حيث يحدث �إختالل يف التوازن املائي نتيجة لزيادة النتح من
النبات عن مقدار الكمية املمت�صة منه ،فيذبل النبات �إال �أنه يعود �إىل حالته الطبيعية مبجرد �إنخفا�ض درجة احلرارة و�إ�ضافة املاء.
الذبول الدائم :يحدث الذبول الدائم للنبات ب�سبب قلة املاء الأر�ضي ويعقبه اجلفاف  ،وال يعود النبات �إىل حالته الطبيعية مهما روي �أو
زال عنه العامل اجلوي امل�سبب بل ميوت.
املاء املي�سر (املتاح) :هو القدر من املاء الذي ي�ستطيع �أن ي�ستفيد منه النبات ب�سهولة وهو ما يجب �أن يكون متوفر ًا للنبات با�ستمرار.
وغالب ًا ما يعرب عنه باملاء ال�شعري املم�سوك بوا�سطة حبيبات الرتبة بقوى ال�شد ال�سطحي �ضد اجلاذبية الأر�ضية وميلأ امل�ساحات �أو
الفراغات البينية ويتحرك ح�سب اخلا�صية ال�شعرية للأعلى.
املاء غري املي�سر :هو املاء الذي يكون مم�سوك يف م�سامات الرتبة بقوة �شد اكرب مما ي�ستطيع النبات �إمت�صا�صه.
جدولة الري :يق�صد بها توقيت وحتديد ميعاد الري الذي عنده يجب �إ�ضافة ماء الري للرتبة لكي يح�صل النبات على �إحتياجاته املائية
يف الوقت املنا�سب.

8

دليل اإلستخدام األمثل ملياه الري
العوامل التي تحدد كمية مياه الري :

 -1العوامل المناخية :وت�شمل درجة احلرارة ،الرطوبة اجلوية� ،شدة الإ�شعاع ال�شم�سي و�سرعة الرياح....الخ .تتنا�سب كمية مياه الري
واملمت�صة من قبل النبات طردي ًا مع كمية املاء الفاقد بالنتح لذا ف�إن زيادة مع ّدل النتح يزيد من معدل الإمت�صا�ص خا�صة عند توفر ماء
الرتبة.
 -2العوامل النباتية :وت�شمل نوع النبات ،مرحلة النمو ،طول فرتة النمو ،قوة منو املجوع اجلذري و طبيعة النمو من حيث �إرتفاع
النبات ،م�ساحة الأوراق� ،شكل الورقة  ...الخ  ،وتختلف الإحتياجات املائية وقدرة النباتات على �إمت�صا�ص املاء من الرتبة باختالف
ال�صفات املورفولوجية والف�سيولوجية للنبات  .من �أهم تلك ال�صفات امل�ؤثرة مايلي -:
 1-2نوع النبات ومرحلة منوه:

تختلف الإحتياجات املائية للنبات من نوع �إىل �آخر كما تختلف يف النوع الواحد ح�سب مراحل منوه املختلفة  ،فمث ًال �إحتياجات النبات من
املاء يف طور البادرة تختلف عنها يف طور الإزهار وت ّكون الثمار ،وهناك �إعتقاد خاطئ �أنه كلما زادت كميات مياه الري �أدى هذا �إىل زيادة
منو و�إنتاج النباتات .
 1-1-2ت�أثري الري الزائد على النبات:
•ي�سبب ذبو ًال م�ؤقت ًا �أو دائم ًا للنباتات نتيجة لتقليل كمية الأوك�سجني يف منطقة اجلذور و�صعوبة تنف�سها نتيجة �إحالل املاء حمل
الهواء يف الفراغات البينية حلبيبات الرتبة وبالتايل عدم مقدرتها على �إمت�صا�ص املاء .
•يبطئ العمليات احليوية داخل النبات مثل عملية التمثيل ال�ضوئي والتنف�س .
•يت�سبب يف �صرف بع�ض العنا�صر الغذائية  ،وعدم تي�سرها للإمت�صا�ص من قبل النبات وذلك ل�ضعف مقدرة اجلذور على
�إمت�صا�صها ب�سبب زيادة املاء يف منطقة اجلذور وقلة التهوية مما يت�سبب عنه ظهور �أعرا�ض م�شابهه العرا�ض نق�ص بع�ض
العنا�صر على �أوراق النباتات كاال�صفرار.
 2-1-2ت�أثري نق�ص مياه الري على النباتات :
•ي�سبب تعطي�ش النباتات ذبو ًال م�ؤقت ًا �أو دائم ًا وبالتايل جفاف النبات وموته.
•يبطئ العمليات احليوية داخل النبات وبالتايل �ضعف منو النبات.
� 3-1-2صفات املجموع اجلذري:
وت�شمل تعمق اجلذور وانت�شارها ،واختالف قابليتها للإمت�صا�ص ومقاومتها للظروف البيئية املحيطة.
�صفات املجموع اخل�ضري وخا�صة م�ساحة ال�سطح اخل�ضري الذي ميثل �سطح الفقد بوا�سطة عملية النتح وهذا بدوره يزيد من قدرة
النبات على �إمت�صا�ص ماء الرتبة  .وعموم ًا تزداد �سرعة �إمت�صا�ص النبات للماء بزيادة م�ساحته الورقية ون�سبة املجموع اجلذري
للمجموع اخل�ضري.
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 2-2عوامل الرتبه:

ت�شمل تركيب الرتبة من حيث مكوناتها من الطني والرمل  ،وتزداد قدرة الرتبة على م�سك املاء بزيادة ن�سبة الطني وبذلك ي�ساعد يف زيادة
فرتة توفر املاء للنبات  ،كما �أن طوبوغرافية الرتبة لها الأثر يف توزع املياه يف االر�ض املروية  ،كما �أن وفرة املادة الع�ضوية ت�ساعد يف م�سك
املاء ليكون جاهز ًا للإمت�صا�ص من قبل اجلذور  ،وكل من هذه العوامل له دور يف الت�أثري على جاهزية املاء للإمت�صا�ص كالتايل:
ا .توفر ماء الرتبة :وخا�صة تلك الكمية التي حتتويها الرتبة والتي تكون بني �سعتها احلقلية ونقطة الذبول :حيث يزداد الإمت�صا�ص
�ضمن هذا امل�ستوى � ،أما �إذانق�ص املاء عن تلك احلدود فقد ي�صعب على اجلذور �إمت�صا�صه وال�سيما عند و�صوله �إىل نقطة
الذبول وهذا يختلف ح�سب نوعية الرتبة والنبات.
ب .تركيز حملول الرتبة :حيث ينخف�ض مع ّدل �إمت�صا�ص املاء كلما زاد تركيز الأمالح يف الرتبة نتيجة لزيادة ال�ضغط اال�سموزي
ملحلول الرتبة مما ي�سبب نق�ص يف اجلهد املائي الكلي وبالتايل قلة حركة املاء باجتاه اجلذور و�صعوبة �إمت�صا�صه مما قد ي�سبب
ذبول النبات وعلى العموم تختلف النباتات يف قدرتها على التغلب على هذه اال�سموزية وذلك ح�سب تركيبها الوراثي فالنباتات
امللحية ت�ستطيع �إمت�صا�ص املاء حتى يف تراكيز ملحية عالية.
ج .تهوية الرتبة :حيث تزداد �سرعة �إمت�صا�ص املاء يف الأرا�ضي اجليدة ال�صرف �إال �أنه عند زيادة تغدق الرتبة باملاء نتيجة للري
الزائد ف�إن ذلك ي�ؤدي �إىل نق�ص الأك�سجني وتراكم ثاين �أك�سيد الكربون مما ي�سبب �سوء التهوية حول اجلذور النباتية والذي
ي�ؤدي اىل موت اجلذور وبالتايل �إعاقة الإمت�صا�ص .لذا ف�إن �إمت�صا�ص املاء يكون �أ�سرع يف الرتبة جيدة التهوية مقارنة بالرتبة
رديئة التهوية.
د .درجة حرارة الرتبة :تزداد �سرعة �إمت�صا�ص املاء بزيادة درجة حرارة الرتبة� ،أما عند �إنخفا�ضها ف�إن ذلك يقلل من �سرعة
الإمت�صا�ص.
هـ�	.إنت�شار املاء يف الرتبة :وهذا يختلف باختالف نوعية الرتبة وخا�صة القوام والبناء  ،فاالنت�شار الرطوبي للرتب الرملية �أقل منها
يف الأنواع الأخرى .وت�ؤثر حركة املاء يف الرتبة على �سرعة �إمداد اجلذور باملاء من املناطق البعيدة عن �سطح االمت�صا�ص.
نوعية مياه الري:

� -1صالحية املاء امل�ستخدم يف الري:

يجب الأخذ بعني االعتبار النقاط التالية عند احلكم على �صالحية و مالئمة املياه للري:
 1-1درجة امللوحة :ويراعى فيها ما يلي:
�أ .درجة حتمل النباتات للملوحه� :إذاكانت النباتات املزروعة ح�سا�سة لإرتفاع درجة امللوحة يف مياه الري فيجب �إ�ستعمال مياه ن�سبة
امللوحة فيها بالقدر الذي ال ت�ؤثر فيه �سلبا على النباتات وعموما ف�إن درجة امللوحة يف املياه امل�ستخدمة للري ح�سب ح�سا�سية معظم
النباتات للملوحة هي �أقل من  4000جزء باملليون ،و ترتفع يف بع�ض النباتات �إىل م�ستويات �أعلى.
ب .طريقة الري :يف حالة الري بالتنقيط يف املياه عالية امللوحة تزاد كميات الري لغ�سل الرتبة من االمالح املرتاكمة يف الرتبة ويف
حالة الري بالر�ش يجب �أن تكون ن�سبة ملوحة املياه منخف�ضة ،بحيث ال ت�ؤدي زيادتها �إىل تراكم الأمالح يف الرتبة �أو على �سطح
�أوراق النبات.
ج .عند �إ�ستعمال مياه الري املاحلة يف الزراعة وللو�صول �إىل �أف�ضل و�سيلة لنمو للنباتات يجب �إتباع الآتي:
 حت�سني ن�سبة ال�صوديوم والبيكربونات يف املياه وتعديل القلوية عن طريق �إ�ضافة بع�ض الأحما�ض مثل حم�ض النرتيك.�	-إختيار النباتات املقاومة للأمالح.
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	�إختيار نظام الري املنا�سب.	�إختيار برنامج ت�سميد منا�سب.� 2-1سالمه مياه الري :ال ت�ستعمل املياه امللوثة �أو مياه ال�صرف ال�صحي غري املعاجلة حر�ص ًا على ال�صحة العامة ،ومن ال�ضروري الت�أكد
قبل �إ�ستخدام املياه يف الري من �صالحيتها ومالءمتها لإ�ستعمالها يف عملية الري.
 -2ت�صميم �شبكة الري:

�أهم جزء يف احلفاظ على املياه هو ت�صميم �شبكات الري و�أن تكون منا�سبة لنوع املحا�صيل املراد زراعتها وذات �صرف مائي ح�سب
املقننات املائية للمح�صول وهي �أحد ركائز الرت�شيد يف �إ�ستهالك املياه.
الأمور الواجب مراعاتها عند ت�صميم ال�شبكة:

.1
.2
.3
.4
.5

�أن تكون �أقطار الأنابيب يف اخلطوط املتتالية متنا�سبة مع �أق�صى �إ�ستعمال لل�شبكة يف وقت الذروة.
�أن يكون ت�صريف امل�ضخة �أعلى من �أق�صى �إحتياج للم�ساحة املراد ريها يف وقت واحد .
مراعاة الإحتياجات املائية لكل حم�صول.
�إجراء تقييم دوري لكفاءة �شبكة الري بوا�سطة متخ�ص�صني لإ�صالح �أوجه الق�صور يف الوقت املنا�سب.
يف�ضل ربط جممل �شبكة الري باملزرعة ب�أجهزة حتكم للت�شغيل واالغالق وحتديد فرتات الري تبعا لكل حم�صول

 -3املكونات العامه ل�شبكة الري:

�أ .م�صدر مياه الري (الآبار – مياه التحلية) ويجب جتميعها يف خزان كبري وربط �شبكة الري بهذا اخلزان.
ب .م�ضخة الري ( وهي وحدة �ضخ مياه الري الغاط�سه وتعمل بنظام الطرد املركزي وم�ضخات ال�سحب بفعل تخلخل ال�ضغط والتي
تعمل بالديزل �أو الكهرباء )
ج .وحدة التحكم املركزي ( )control Headوهي تتكون من:
 حمب�س للتحكم يف ت�صريف امل�ضخة ( )Gate Valveهو املحب�س الذي يركب بعد امل�ضخة. حمب�س لإ�ضافة املخ�صبات �إيل مياه الري( )Fertigationهو املحب�س الذي يركب قبل حتويلة ال�سماد. حمب�س لعدم ال�سماح بعودة املياه للم�ضخة هو املحب�س الذي يركب بعد امل�ضخة ل�ضمان عدم عودة املياه �إليها. �صمامات املياه للتخل�ص من الفقاعات الهوائية تركب على خطوط الري مب�سافات ثابتة (.)Air Valves �صمام �أمان ي�شري اىل حالة املحاب�س عند بدء الت�شغيل. -4جمموعة العدادات:

�أ .عدادات قيا�س ال�ضغط �أحدهما قبل الفلرت والآخر بعده للت�أكد من �ضغط ال�شبكة.
ب .عداد قيا�س الت�صريف ملعرفة كمية املياه امل�ستخدمة.
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 -5وحدات الت�سميد:

�إن الت�سميد يعمل بنظام �إيجاد فرق يف ال�ضغط بني مدخل اخلزان وخمرجه ل�سحب ال�سماد �إىل خطوط الري �أو يدفع ال�سماد املذاب يف
املاء بوا�سطة دافع  Dozerينظم كمية ال�سماد املدفوع لتيار ماء الري.
 -6وحدة الفالتر:

تعترب التنقيه من العمليات الهامة للحفاظ على ال�شبكة من الإن�سداد وهي عدة �أنواع:
•فلرت �شبكي (.)Screen Filter
• فلرت رملي (.)Sand Media Filter
• فلرت حلقي (.)Ring Filter
 -7اخلطوط الرئي�سية:

هي اخلطوط التي تنقل املياه من م�صدر الري الداخلي للمزرعة وتتفرع اىل عدة تفريعات تبعا حلجم املزرعة ،تتوقف �أقطار االنابيب على
م�ساحة املزرعة ونوع املح�صول والإحتياجات املائية الق�صوى للمح�صول ،وهي غالبا م�صنوعة من مادة . P-V-C
 -8اخلطوط حتت الرئي�سية:

هي خطوط تتفرع من اخلطوط الرئي�سية وتكون �أقطارها ما بني  75-63ملم وهي م�صنوعة من مادة

.P-V-C

 -9اخلطوط الفرعية:

هي اخلطوط التي تركب عليها النقاطات �أوالر�شا�شات �أو النوافري وهي م�صنوعة من البويل �إيثييلني يف حالة النقاطات والنوافري  ،ومن
الغلفنايز يف حالة الر�شا�شات الثابتة و�أقطارها ما بني  13/ 12ملم  ،ويف الغالب هو  16ملم وتتحمل � 4ضغط جوي.
� -10صيانة �شبكة الري:

�إن �إجراء ال�صيانة لأنظمة �شبكات الري املختلفة تعترب من الأمور الهامة للمحافظة على ال�شبكة يف حالة جيدة  ،وبالتايل �إطالة عمرها
مع املحافظة على م�ستوى �إداء جيد ل�شبكة الري كما �أن ال�صيانة ت�شمل جميع �أجزاء ال�شبكة ابتداء من م�صدر املياه وامل�ضخة وخطوط
الأنابيب املختلفة من الر�شا�شات واالنابيب والقطارات ويف�ضل عمل �صيانة لكل ال�شبكة قبل الزراعة لتاليف �أية م�شكالت الحقة.
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ومن الأمور الفنية الواجب مراعاتها يف ال�صيانة:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

متابعة نظافة الفالتر من خالل متابعة ال�ضغط عند املدخل وعند املخرج و�إذا لوحظ فرق يف ال�ضغط فيجب تنظيف الفالتر.
فح�ص �صمام االمان عند بدء الت�شغيل جتنبا لأ�ضرار �إرتفاع ال�ضغط.
املحافظة على نظافة الر�شا�شات والنقاطات باتباع �أ�ساليب الت�سليك احلديثة من خالل �إ�ستخدام الأحما�ض لت�سليك اخلطوط
والر�شا�شات والنقاطات مثل حم�ض النرتيك التجاري  %55مبعدل �20سم1 / 3م 3تتكررمرة �أ�سبوعيا ملدة �شهر ،حيث يعمل احلم�ض
على �إذابة ال�شوائب وي�ستخدم ك�سماد.
�إتباع الطرق واال�ساليب التي من �ش�أنها زيادة ن�سبة ذوبان الأ�سمدة التي تتميز بقلة ذوبانها يف املاء مثل (�سلفات البوتا�سيوم) ويتم
توزيع ال�سماد املراد �إ�ستعماله اىل دفعات �صغرية.
الت�سليك امليكانيكي للنقاطات والر�شا�شات �إذالزم الأمر.
تغيري الأجزاء املت�آكلة والتالفة من ال�شبكة �أوال ب�أول.
قيا�س ت�صريف الر�شا�ش والنقاطة ومقارنتها بالقيم املعروفة بتحديد كفائتها.

الري بالقنوات (اخلوابيب)

الري بالأحوا�ض
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أنظمة الري المستخدمة :

تعترب طريقة الري �أ�سا�سا هام ًا يف حتديد مواعيد وكميات مياه الري للنباتات .وميكن ت�صنيف طرق الري املتبعة ب�شكل عام �إىل نوعني :
 – 1الري التقليدي:

هو غمر الرتبة باملاء بطرق خمتلفة �أو باالن�سياب حيث يتدفق ماء الري على �سطح الأر�ض ويغطي بع�ض �أجزاء الرتبة فقط’ ومن �أهم
�أ�ساليب الري التقليدية وال�شائعه الإ�ستخدام يف دوله االمارات العربيه املتحده:
•الري بالأحوا�ض.
•الري بالقنوات ( اخلوابيب ).
ويعاب على الري التقليدي الهدر ال�شديد ملياه الري امل�ستخدمة حيث ي�ضيع معظمه ب�سبب التبخر ال�سطحي وكذلك يف �سرعة نفاذه
يف الر�شح العايل للرتبة الرملية ،وال تتج�أوز كفاءة �إ�ستخدام املياه يف الظروف البيئية واملناخية يف دولة االمارات العربية املتحدة
لن�سبة  %10من املياه امل�ستخدمة ب�إتباع هذه الأ�ساليب .
 – 2الري احلديث:

�إن وجود �شبكة ري حديثة يف املزارع بات �أمر ًا ال بد منه يف الظروف املناخية احلالية القا�سية من حرارة وتربة رملية ذات الر�شح العايل
وندرة املوارد املائية املتاحة يف الدولة  ،وذلك للو�صول �إىل �أعلى كفاءة �إ�ستخدام ممكنة من مياه الري املتوفرة وهذه ال�شبكات ذات فوائد
عديدة �أهمها:
•احلد من هدر مياه الري وتوفري ما ال يقل عن  %50من مياه الري امل�ستخدمة ب�أ�سلوب الري التقليدي .
•توفري كمية مياه مت�س�أوية جلميع النباتات داخل املزرعة.
•توزيع الأ�سمدة الكيميائية واملبيدات الزراعية �إذالزم االمر من خالل هذه ال�شبكة وبذلك ي�ضمن التوزيع املتجان�س لكل قطاع من
قطاعات ال�شبكة.
•احلد من التبخر ال�سطحي للرتبة وحركه املياه يف باطن الأر�ض.
•تقليل فر�ص منو الأدغال.
•توفري الأيدي العاملة.
أنواع شبكات الري الحديث المناسبة للمحاصيل المزروعة:

توجد جمموعه من �شبكات الري والتي تنا�سب �أنواع املحا�صيل املختلفة كالتايل:
 -1الري بالرش:

يتم يف هذه الطريقة دفع املياه للجو حتت �ضغط من خالل فتحات �أو ر�شا�شات يف �صورة رذاذ حيث يت�ساقط على �سطح الرتبة حماكيا
ت�ساقط الأمطار لي�صل مبنطقة اجلذور �إىل املحتوى الرطوبي املنا�سب .وهذا النظام �صالح ملعظم املحا�صيل الزراعية نظر ًا ل�سهولة
ت�صميمه ومرونته الكبرية و�إمكانية التحكم يف ت�شغيله كما �أنه يوفر يف م�ساحة الأر�ض املزروعة ويف �إ�ستخدام الأيدي العاملة� ،أي�ضا ميكن
�إ�ستخدامه يف برامج الت�سميد لتوفري �إحتياجات النبات من العنا�صر الغذائية عن طريق الر�ش على الأوراق .ومن �أنواع �أنظمه الر�ش:
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 1-1الري بالر�ش التناقلي:

�إ.
ب.
ج.
د.

الري بالر�ش املتحرك على عجالت متدحرجة ويتم بهذه الطريقة نقل اخلطوط الفرعية يدويا.
الري بالر�ش التناقلي على عجل متدحرج
الري بالر�ش املتحرك بوا�سطة املدفع املتنقل ويحتوي اخلط بهذه الطريقة على ر�شا�ش واحد.
الري بالر�ش التناقلي باملدفع

الري بالر�ش التناقلي على عجل متدحرج

الري بالر�ش التناقلي باملدفع
الري بالر�ش دائم احلركة:

-1

2

�إ .الري بالر�ش املحوري العادي وهي ر�شا�شات مثبتة على
خط رئي�سي يتحرك على عجالت.
ب .الري بالر�ش دائم احلركة.
ج .الري بالر�ش املحوري (الليبا) :ر�شا�شات مثبتة يف
�أطراف خراطيم متدلية وقريبة من �سطح الأر�ض،
وذلك للحد من �أثر الرياح على عملية الري.

الري بالر�ش دائم احلركة
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 3-1الري بالر�شا�شات الثابتة:

هذه ال�شبكة ثابتة موزعة على م�ساف ــات يتم حتـ ــديدها ح�سـ ــب
الطلب وح�سب كمية املاء املتوفر يف املزرعة وغالبا ما تكون
امل�سافات بينها ( )9x9مرت �أو ( )12x12مرت �أو ( )15x15مرت
�أو ( )18x18مرت وغريها.

الري بالر�ش الثابت

الري بالنوافري
 4-1الري بالنوافري ( بابلر):

ت�ستخدم هذه الطريقة لري �أ�شجار النخيل والفاكهة وم�صدات الرياح والأ�شجار احلرجية وتكون كمية التدفق من هذه النوافري بح�سب
الإحتياجات املائية الفعلية لكل حم�صول.
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 5-1مميزات الري بالر�ش:

�أ .ي�ستخدم هذا النظام بكفاءة عالية يف الرتبة ذات النفاذية العالية والتي ال ميكن فيها �ضمان التوزيع اجليد للمياه بطريقة الري
بالغمر (منا�سب للأر�ض الرملية وملحا�صيل الأعالف).
ب .يوفر كمية مياه حيث ت�صل كفاءته اىل ن�سبته تزيد عن  %75مقارنة مع الري بالغمر
ج .ميكن ري الأر�ض غري املتجان�سة ب�سهولة حيث ال حتتاج الأر�ض للت�سوية الدقيقة.
د .يوفر العمالة.
هـ .ميكن �أن ت�ضاف الأ�سمدة واملبيدات مع مياه الري الغرا�ض الت�سميد ومكافحة الآفات �إذا لزم الأمر ب�سرعة و�سهولة وكفاءة.
و .ميكن �إ�ستخدام م�صدر مائي ذو ت�صريف منخف�ض وم�ستمر بكفاءة عالية.
ز .ميكن التخل�ص من م�شاكل اجلريان ال�سطحي.
ح .ميكن احل�صول على ريات خفيفة متكررة بكفاءة عالية.
ط� .سهولة �أخذ العينات املائية من الري بالر�ش وحتديد مواقع الر�شا�شات التالفة وكذلك تعديل الأخطاء يف الت�صميم.
ي .تنظيم درجة احلرارة املحيطة بالنبات وذلك يف حالة �إرتفاع درجات احلرارة �أو �إنخفا�ضها قريبا" من ال�صفر املئوي و خالل
فرتات ال�صقيع  ،وكذلك التحكم بالرطوبة اجلوية املحيطة بالنباتات.
ك	.ال ي�ؤدي �إىل فقد يف العنا�صر الغذائية بفعل حركتها يف �أعماق الرتبة.
 6-1عيوب الري بالر�ش:

�أ .يحتاج عمالة فنية مدربة .
ب	.ال تتنا�سب مع مياه الري عالية امللوحة والعكورة (ذات حمتوى طيني عايل)  ،حيث ت�ؤدي �إىل �إحرتاقات لأوراق النباتات و�إن�سداد
ال�شبكة.
ج .ينتج عن �إ�ستخدامها تركيز الأمالح بالطبقة ال�سطحية ما مل يتم �إجراء عمليات غ�سيل دورية للرتبة.
د� .إرتفاع تكاليف �إن�شاء ال�شبكة و كذلك تكاليف الطاقة امل�ستخدمة.
هـ .تنخف�ض كفاءة عملية الري يف حالة هبوب رياح �شديدة �أو �إرتفاع درجات احلرارة.
و .حتتاج كميات مياه �أكرث من الري بالتنقيط.
ز .زيادة الرطوبة حول النباتات قد ت�ؤدي يف بع�ض الأحيان �إىل الت�سبب بالأمرا�ض الفطرية و الت�أثري على جودة املح�صول.
� 7-1أنواع الر�شا�شات :تختلف الر�شا�شات ح�سب كمية تدفق املياه من كل منها وت�صنف الر�شا�شات وفق ًا ملا يلي:
 1-7-1وفق تركيبها وطريقة عملها :

�أ .املر�شات ذات الر�أ�س الدوار :وت�شمل املر�شات ذات �سرعة الدوران البطيئة واملر�شات ذات �سرعة الدوران العالية واملر�شات التي
تعمل ب�شكل متقطع.
ب .املر�شات ذات الر�أ�س الثابت.
ج .املر�شات الأنبوبية :وت�شمل الأنابيب الهزازة والأنابيب الثابتة واملثقبة بتوزيع معني ي�ؤمن التوزيع اجليد للمياه.
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 2-7-1وفق قطر فوهة الر�ش :يف حالة املر�شات متعددة الفوهات ي�ؤخذ بعني االعتبار فوهة الر�ش الرئي�سة:

�أ .مر�شات ذات فوهة �صغرية حيث يكون قطر فوهة الر�ش الرئي�سة بني ( )7- 3ملم.
ب .مر�شات ذات فوهة متو�سطة ويكون قطر فوهة الر�ش بني ( )17-8ملم.
ج .مر�شات ذات فوهة ر�ش كبرية ويكون قطر فوهة الر�ش بني ( ) 50-17ملم.
 3-7-1ح�سب �ضغط الت�شغيل :حيث ت�صنف املر�شات ح�سب �ضغط الت�شغيل �إىل:
مر�شات ذات �ضغط ت�شغيل منخف�ض حيث يكون �ضغط الت�شغيل للمر�ش �أقل من .Megapascal 0.25

�أ.
ب .مر�شات ذات �ضغط ت�شغيل متو�سط ويكون �ضغط الت�شغيل فيها بني  Megapascal 0.25و .Megapascal 0.50
ج .مر�شات ذات �ضغط ت�شغيل مرتفع ويكون �ضغط الت�شغيل فيها �أكرب من .Megapascal 0.50
 4-7-1ح�سب ن�صف قطر الر�ش:

�أ .مر�شات ق�صرية املدى ويكون ن�صف قطر الر�ش فيها �أقل من 20م.
ب .مر�شات متو�سطة املدى ويكون ن�صف قطر الر�ش فيها بني ( ) 40-20م وتق�سم بدورها �إىل مر�شات متو�سطة وق�صرية املدى
ويكون ن�صف قطر الر�ش فيها بني  30-20م  .ومر�شات متو�سطة بعيدة املدى يكون ن�صف قطر الر�ش فيها بني (  ) 40-30م.
ج .مر�شات بعيدة املدى ويكون ن�صف قطر الر�ش فيها �أكرب من  40م.
 5-7-1ح�سب تدفق الر�ش حيث تق�سم املر�شات �إىل:

�أ .مر�شات ذات تدفق ر�ش منخف�ض ويكون تدفق الر�ش فيها �أقل من  6مرت مكعب�/ساعة.
ب .مر�شات ذات تدفق ر�ش متو�سط وبكون تدفق الر�ش فيها من (  ) 16 -6مرت مكعب�/ساعة.
ج .مر�شات ذات تدفق ر�ش كبري وتكون تدفق الر�ش فيها �أكرب من  16مرت مكعب � /ساعة.
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 -2شبكات الري بالتنقيط:

هي �أحد �أهم �أنظمة الري احلديث  ،وفيها ت�ضاف املياه يف هذا النظام للنبات على �شكل قطرات بجانب النبات مبا�شرة وحتت �ضغط
منخف�ض ،وتختلف النقاطات بال�شكل واحلجم والتدفق الذي يرتاوح ما بني � 2إىل  6لرت �/ساعة وهناك �أنواع ي�صل تدفقها اىل  45لرت/
�ساعة ،وت�شبه هذه الطريقة نظام الري بالر�ش من حيث خطوط الري الرئي�سة والفرعية.

منوذج عام ل�شبكة ري بالتنقيط

الري بالتنقيط
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 1-2مميزات وعيوب الري بالتنقيط:
 1-1-2مميزات الري بالتنقيط:

�أ.
ب.
ج.
د.
هـ.
و.
ز.
ح.

ت�ؤدي �إىل تخفي�ض كمياة الري امل�ستخدمة وزيادة
كفاءتها.
زيادة الإنتاجية.
توفري الأيدي العاملة.
متكن من �إ�ستخدام مياه ري ذات ملوحة مرتفعة
ن�سبي ًا.
تنا�سب جميع املحا�صيل احلقلية ذات اجلذور ال�سطحية
والليفية وال�شجريات وخالل جميع فرتات منو النباتات
كما ي�صلح يف جميع �أنواع الرتب.
من �أف�ضل الطرق يف تر�شيد �إ�ستهالك املياه.
ت�سهيل �إ�ضافة املخ�صبات الزراعية مع مياه الري.
يحد من �إنت�شار احل�شائ�ش حول النباتات.

 2-1-2عيوب الري بالتنقيط :

�أ.
ب.
ج.
د.

ان�سداد النقاطات يف بع�ض الأحيان ب�سبب متلح مياه الري.
تراكم الأمالح يف حميط النقاطات.
احلاجة �إىل �أيدي عاملة مدربة.
احلاجة �إىل �صيانة دورية.

 -3الري تحت السطحي:

يتم يف هذه الطريقة تزويد الرتبة باملاء حتت ال�سطح مبا�شرة مع التحكم يف م�ستوى املاء الأر�ضي ح�سب عمق اجلذور  ،ومن ال�شروط
الالزمة لنجاح هذا النظام هي:
�أ .جتان�س الأر�ض يف القوام.
ب .خلو الأر�ض وماء الري من الأمالح �إىل حد ما.
ج .الأخذ بعني االعتبار معرفة طبيعة منو جذور املحا�صيل املزروعة وكذلك �إحتياجاتها املائية عند ت�صميم ال�شبكة.
 1-3توزيع �شبكة املياه حتت �سطح الرتبة :

�أ�	.أنابيب فخارية �أو بال�ستيكيه م�سامية �أو بها فتحات على م�ستوى واحد.
ب .يجري املاء يف الأنابيب حتت �ضغط مرتفع فري�شح املاء من خمتلف االجتاهات.
ج .عمل م�سارات يف الرتبة.
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 2-3من �أهم مميزات الري حتت ال�سطحي

�أ .توفري املاء والعمالة.
ب� .سهولة �إجراء عمليات اخلدمة الزراعية.
ج .التقليل من فقد املاء ب�سبب عملية البخر.
 3-3من �أهم عيوب الري حتت ال�سطحي:

�أ.
ب.
ج.
د.

�إرتفاع تكاليف الإن�شاء والت�شغيل.
�إحتياج �شبكة الري �إىل ال�صيانة امل�ستمرة.
�إحتمال زيادة ن�سبة الأمالح يف الرتبة مما ي�سبب �أ�ضرار للنبات و�أنابيب الري.
�إحتمال �إن�سداد ال�شبكة بفعل جتمع اجلذور حول �أنابيب الري.

التطبيقات الحقليه في ترشيد إستهالك الماء:

نظر ًا للظروف املناخيــة لدولة الإمـ ــارات العربية املتحدة من حيـ ــث � ،إرتفاع درجة احلرارة ال�شديدة لأكرث من خم�سة �أ�شهر خالل ال�سنة
 ،وانخفا�ض معدل الأمطار لأقل من  100ملم يف ال�سنة ،وعدم وجود م�صــادر مائية �سطحية �إال من خالل امليــاه اجلوفية ،فقد �إعتمدت
اخلطط الزراعية ب�شكل كامل على هذه امل�صادر والذي �أدى �إىل ا�ستنزافها ب�شكل كبري و�إرتفاع ن�سبة امللوحة يف املياه اجلوفية املتبقية
خا�صة ب�سبب التو�سع الكبري يف امل�ساحات املزروعة وعدم االهتمام يف �إدارة مياه الري املتوفرة من حيث تقنني �إ�ستخدامها ح�سب حاجة
النبات وكذلك توزيع املحا�صيل املزروعة ح�سب نوعية املياه املتاحة.
ومن �أهم التطبيقات احلقلية يف تر�شيد �إ�ستهالك املياه مايلي :
 -1مواصفات التربة:

تت�صف تربة دولة الإمارات العربــية املتحدة بعدم �إحتوائهاعلى امل ــادة الع�ضوية وغالبية الأرا�ضي املتاحة عبارة عن رمال �صحراوية
�شديدة النفاذية للمي ــاه و�سرعة تبخر املياه ال�سطحــية منها نتيجة �إىل معدالت درجات احلرارة املرتفعة وبالتايل �سرعـة متلح �سطح
الرتبة نتيجة التبــخر ال�شديـد .لذلك ف�إن الو�صــول بهذه الرتبــة �إىل احلدود املتو�سطة �أو الق�صوى لل�سعة احلقلية واالبتعاد ما �أمكن عن
نقطة الذبول تعترب من التحديات الأ�سا�سية يف العمليات الزراعية املختلفة.
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 -2التطبيقات العملية:

 1-2املحا�صيل املزروعة :

بوجود الظروف املناخية ال�سائدة ونوعية الرتبة الرملية الزراعية يكون عام ــلي توفـ ــر ونوعية ميــاه الري املتاح ــة هو الأ�سـا�س العملي
لتحديد املحا�ص ــيل املزروعة ،وميكن �أن ت�صنف هذه املحا�صي ــل يف جمموعات خمتلفة تبعا لدرجة ح�سا�سيتها وحتملها مللوحة مياه الري
وكميات املياه املتوفرة يف الإمارة للو�صول �إىل �أعلى درجات الإنتاج املمكنة .وميكن حتديد نوع املحا�صيل املالئمة لنوعية املياه وح�سب
م�ستويات امللوحه كما يف اجلدول التايل:

�أقل من 2000
نوع املح�صول

ت�صنيف املحا�صيل وفق ًا لرتكيز االمالح يف مياه الري باجلزء يف املليون
من  6000ف�أكرث
 4000لأقل من 6000
 2000لأقل من 4000

اخليار -البطيخ -ال�شمام-
الكو�سا -الفقو�س-
الفا�صوليا -الفلفل
احللو -اللوبياء -البازالء-
الفول -اخل�س -القرع الع�سلي

الطماطم – الفلفل احلار –
البطاط�س – اجلزر – الذرة
ال�سكرية� -أ�شجار الفاكهة:
احلم�ضيات – ال�سدر

الباذجنان – امللفوف – اللفت
– ال�شمندر -الزهرة – الفجل
– ال�سبانخ – البقدون�س –
الكزيرة – ال�شبت – امللوخية –
اجلرجري -ال�سلق  -اخلبيزة.

حما�صيل الأعالف:الرود�س-
البانيكم -الأ�سبوروبوال�س
 الدي�ستكل�س-النايبا الفواكه:النخيل الأ�شجار وال�شجريات
احلرجية  :الداما�س – النيم–
الرغل (الأتربلك�س )– الأكا�سيا

 2-2فرتات الري للمحا�صيل املختلفة:

تختلف املحا�صيل يف �إحتياجاتها اليومية للري ح�سب مو�سم الزراعة  ،وعادة تكون مواعيد الري املنا�سبه يف ال�صباح �أو قرب امل�ساء وميكن
االعتماد على جم�سات الرطوبه االلكرتونيه لتحديد وقت الري.
 3-2الت�سميد الع�ضوي وحافظات املاء الطبيعية:

�إن زيادة املعدالت امل�ضافة من الأ�سمدة الع�ضوية واملواد احلافظة للرطوبة ذات امل�صادر الطبيعية لرتبة املحا�صيل املزروعة ت�ؤدي �إىل:
�أ .حت�سني خوا�ص الرتبة من الناحية الفيزيائية والع�ضوية ومن العنا�صر الغذائية املتاحة.
ب .تخفي�ض كميات مياه الري امل�ستخدمة واحلفاظ على ال�سعة احلقلية يف حميط اجلذور لفرتات �أطول.
 4-2الكثافة النباتية:

�إن زيادة الكثافة النباتية يف وحدة امل�ساحة بالن�سبة ملحا�صيل اخل�ضار والأعالف اىل احلد الأق�صى ي�ؤدي �إىل زيادة كفاءة �إ�ستخدام مياه
الري بالن�سبة للم�ساحة املزروعة  ،بحيث ي�ؤدي �إىل تقليل فر�ص وجود منطقة متلح بني اخلطوط ب�سبب عملية التبخر وبالتايل �إىل احلفاظ
على الرطوبة يف منطقة اجلذور اىل �أطول فرتة زمنية ممكنة .
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 5-2الزراعة املحمية:

�إن طريقة الزراعة املحمية �سواء يف البيوت املربدة �أو يف البيوت البال�ستيكية العادية ميكن �أن ت�ؤدي اىل توفري كمية كبرية من مياه الري
مقارنة باحلقل املك�شوف  ،مما ي�ؤدي �إىل زيادة كفاءة �إ�ستخدام مياه الري امل�ستخدمة وذلك ب�سبب :
�أ .تقليل معدل التبخر من الرتبة وعملية النتح من �أوراق النباتات ما ي�ؤدي �إىل زيادة كفاءة �إ�ستخدام مياه الري يف وحدة
امل�ساحة.
ب .زيادة الكثافة النباتية يف وحدة امل�ساحة.
 6-2الزراعة يف بدائل الرتبة :

�إن �إ�ستخدام بدائل الرتبة يف الزراعة ي�ؤدي �إىل زيادة كفاءة مياه الري �أي�ض ًا وذلك ب�صورة كبرية ف�ض ًال عن زيادة معدل الإنتاج يف وحدة
امل�ساحة.
ومن �أهم تطبيقات الزراعه بدون تربه هي:
�أ .الزراعة املائية .
ب .الزراعة الهوائية.
ج .الزراعة يف ال�صوف ال�صخري وال�صوف الزجاجي.
د .الزراعة يف بدائل اخرى طبيعية مثل البرياليت وغريه.
هـ .الزراعة يف �أكيا�س ذاتية التحلل والتي حتتوي على املواد احليوية التي ت�ؤدي �إىل حت�سني وتطوير املحتوى اخل�صوبي للرتبة
الزراعية.
 3تدوير المياه في المزرعة:

�إن عملية تدوير املياه من العمليات املهمة الواجب تطبيقها يف الظروف املحلية �إذا �أن هذه الأنظمة ميكن تطبيقها يف بع�ض املزارع وحماولة
�إعادة �إ�ستخدامها يف ري حما�صيل �أخرى �أكرث حتم ًال مللوحة مياه الري .علم�آ ب�أن هذه الطريقة معتمدة يف �أغلب دول العامل مثل كندا رغم
�إمتالكها الكرب �إحتياطي مائي يف العامل.
� 1-3آلية تطبيق تدوير املياه:

توجد عده طرق ميكن تنفيذ عمليات تدوير مياه الري الزائدة عن حاجة النبات ومنها:
 1-1-3زراعات احلقل املك�شوف والأ�شجار املثمرة:
تنفذ طريقه تدوير املياه يف الرتبة الطينية والرملية الطينية وذلك عن طريق :
�أ .ت�سوية �أر�ض املزرعة ككل بحيث تكون ذات �إنحدار �إن�سيابي طويل بواقع انحدار % 3-2
ب .تتم ت�سوية قطاع املزرعة العر�ضي من اليمني والي�سار �إىل منت�صف املزرعة بنف�س م�ستوى االنحدار ال�سابق.
ج .يتم و�ضع �أنابيب  PVCخم�ص�صة لتجميع املياه الزائدة عن حاجة الري واملرت�شحة من الرتبة على عمق منا�سب من �سطح
الرتبة لكي تت�صل ببع�ضها لتتجمع يف �أحوا�ض خم�ص�صة لذلك بهدف �إعادة �إ�ستخدامها.
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 2-1-3البيوت املحمية:

�أ .ت�ضاف املياه الناجتة عن عملية التربيد �إىل �أحوا�ض تدوير املياه ال�سابقة.
ب�	.إن املياه املعاد تدويرها يف املزارع ميكن �إ�ستغاللها ب�شكل منوذجي �سوا ًء يف �إعادة �إ�ستعمالها يف ري نف�س املحا�صيل املزروعة� ،أو
يف ري حما�صيل �أخرى �أكرث حتم ًال للملوحة وذلك بعد الت�أكد من نوعية املياه املح�صودة.
 -4استخدام مياه ذات نوعية متدنية في الري:

يق�صد باملياه املتدنية هي مياه ال�صرف ال�صحي املعامل واملياه ذات امللوحة املرتفعة ن�سبي�آ  ،ومن املعلوم ب�أن جميع �أنواع الرتبة حتتوي
على �أمالح مذابة يف حملول الرتبة وبن�سب خمتلفه ،يعترب بع�ضها حيويا للنبات� .أما الت�أثري ال�سلبي لأمالح الرتبة على النبات فينتج عن
طريق عاملني �أ�سا�سيني:
 1-4الت�أثري اال�سموزي :حيث ي�ؤثر على قدرة �إمت�صا�ص النباتات للماء.
 2-4الت�سمم من عنا�صر معينة :كالكلوريد والبورون وال�صوديوم التي تتجمع عادة يف النبات م�ؤدية �إىل �إحرتاق الأوراق و�سقوطها.
ميكن �أي�ضا �أن تت�ضرر النباتات ب�شكل غري مبا�شر نتيجة تراكم ال�صوديوم يف الرتبة ،حيث ي�ؤثر ذلك على خا�صية �سريان املاء
وحدوث م�شاكل يف تهوية الرتبة.
�إن معرفة مدى جودة املياه املتاحة للري ملنع �أثارها ال�ضارة على النباتات تعتمد على تطبيق املعايري الأ�سا�سية لتحديد جودة مياه الري
عليها ،وميكن تلخي�ص هذه املعايري فيما يلى:
�أ .املحتويات العامة من الأمالح.
ب .تركيز �أمالح ال�صوديوم وم�ستواه بالن�سبة لأمالح الأخرى (مثل الكال�سيوم واملغني�سيوم).
ج .تركيز العنا�صر الأخرى ذات الت�أثري ال�ضار.
مواجهة مشكلة الملوحة نتيجة الري بمياه متدنية النوعية:

ميكن مواجهة م�شكلة امللوحة باتخاذ عدة �إجراءات منها:
 -1مراقبة جودة مياه الري :

ت�ؤدى متابعة تركيز الأمالح والعنا�صر ال�ضارة يف مياه الري �إىل حتديد امل�شاكل ومعاجلتها قبل �إ�ستفحالها  ،كما �أن فح�ص تركيز العنا�صر
الغذائية يف الري ت�ؤدى �إىل معرفة مدى احلاجة �إىل الت�سميد من عدمه ،كذلك ف�إن الفح�ص مرة واحدة يف بداية مو�سم الري ميكن �أن
يقودنا �إىل �إ�ستنتاج خاطئ عن تركيز الأمالح والعنا�صر ال�ضارة والعنا�صر الغذائية يف مياه الري  .لذا يو�صى ب�إجراء الفح�ص عدة مرات
خالل فرتة منو املح�صول.
 -2تغيري نظام الري :

ي�ؤدى التغيري يف نظام الري ( الفرتات  -الكميات ) �إىل تخفيف حدة م�شكلة امللوحة وت�أثريها ال�سلبي على املح�صول.

24

دليل اإلستخدام األمثل ملياه الري
 -3الفوا�صل بني الريات:

تقل كمية املياه يف الرتبة يف الفرتة ما بني ريه و�أخرى  ،نتيجة التبخر من �سطح الرتبة و�إ�ستهالك النباتات  ،ونتيجة لذلك يزداد تركيز
معظم الأمالح يف حملول الرتبة مبنطقة اجلذور  ،وعندئذ ي�صعب على النبات بفعل ال�ضغط اال�سموزي �إمت�صا�ص املياه  ،وبالتايل يتعر�ض
النبات للعط�ش  .ولتقليل مدة العط�ش و�شدته يو�صى عند �إ�ستخدام املياه املاحلة �أو مياه ال�صرف ال�صحي �أن تتم املحافظة على حمتوى
عال من الرطوبة الأر�ضية يف منطقة اجلذور خالل مو�سم الري  .كما يتم تقليل الفرتات الزمنية بني الريات يف الرتبة اخلفيفة �أو جيدة
ال�صرف �أكرث مما هو متبع عند ريها مبياه عذبة.
وجدير ًا بالذكر ف�إن الري املكثف �أكرث من الالزم (ري بكميات مياه قليلة ن�سبيا على فرتات ق�صرية) ميكن �أن ي�ؤدى �إىل التملح ؛ ب�سبب
العجز يف �إبعاد الأمالح من منطقة اجلذور �إ�ضافة �إىل البخر من �سطح الرتبة� .أما يف الرتبة الثقيلة �أو الرتبة رديئة ال�صرف فانه يجب
احلذر قبل �أن يقرر تقليل الفرتات الزمنية بني الريات خ�شية �أن ي�ؤدى ذلك �إىل رداءة التهوية لفرتات طويلة ن�سبيا خالل دورة الري.
 -4كمية املياه وغ�سيل الأمالح:

يجب غ�سل الرتبة خالل فرتة زمنية حمددة �أو ب�صورة م�ستمرة ؛ للتخل�ص من الأمالح املرتاكمة يف الرتبة مبنطقة اجلذور  ،حيث يتم
يف احلالة الأوىل غ�سل الرتبة باملاء مرة كل فرتة حمددة ح�سب نتائج حتليل الرتبة� ،أو متابعة الو�ضع عن طريق فح�ص حماليل الرتبة ؛
للوقوف على مدى جتاوز كمية املياه لإحتياجات النبات� .أما يف احلالة الثانية فان غ�سل الرتبة ب�صورة م�ستمرة يتم عن طريق الري بكميات
زائدة من املياه للمحافظة على تركيز خفيف من الأمالح طوال مو�سم الري .
وعند �إختيار طريقة الغ�سيل يجب مراعاة ما يلي:
�أ .تركيز ن�سبة الأمالح يف مياه الري.
ب .ماهية احلد الأعلى للملوحة الذي يت�ضرر به النبات ب�صورة حم�سو�سة.
ج .الرتكيب الفيزيائي للرتبة ومدى ت�صريفه للمياه.
د .الفرتة الزمنية بني الريات.
طرق ترشيد اإلستهالك المائي:

 -1طرق وراثية :

وتتم عن طريق التح�سني واالنتخاب لنباتات ذات تراكيب وراثية لها املقدرة على التقليل من كمية الإ�ستهالك املائي وت�شمل -:
 1-1انتخاب �أ�صناف مقاومة للجفاف وهذا يعتمد على تطوير ف�سيولوجيا النبات مثل ق�صر دورة احلياة �أو �أن تكون للنبات املهجن القدرة
على �سحب املاء املم�سوك بقوة عالية من الرتبة.
 2-1انتخاب �أ�صناف ذات كفاءة �إ�ستخدام مائية عالية ويق�صد بهذا قدرة النبات على ت�صنيع كمية من املادة اجلافة احليوية الناجتة
من �إ�ستهالك وحدة واحدة من املاء ويعرب عنها غم مادة جافة  /كغم ماء.
 -2طرق زراعية وت�شمل :

�أ�	.إختيار ميعاد الزراعة املنا�سب.
ب�	.إختيار الكثافة الزراعية املالئمة.
ج .الت�سميد اجليد واملنا�سب.
د .مقاومة احل�شائ�ش والآفات.
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� -3إ�ستخدام مياه ال�صرف ال�صحي املعالج يف ري بع�ض املحا�صيل الزراعية:

وهي طريقة ت�ستخدم للتقليل من االعتماد على املوارد املائية التقليدية  ،وميكن �إ�ستخدام مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة وفق القوانني
املعتمدة يف �إمارة �أبوظبي.
 -4اختيار طريقة الري املنا�سبة (نظام الري):

هناك طرق عديدة للري ميكن للمزارع �إختيار �أي منها �إال �أن الطريقة املثلى هي تلك التي ت�ؤدي �إىل حت�سني كفاءة ا�ستغالل املياه .ومن
العنا�صر الأ�سا�سية التي يعتمد عليها عند �إختيار نظام ري معني مايلي-:
�أ .مدى توفر مياه الري.
ب .طبوغرافية الأر�ض املراد زراعتها.
ج .بعد �أو قرب املاء الأر�ضي من �سطح الأر�ض.
د .العوامل املناخية باملنطقة.
هـ .نوع الرتبة ون�سبة الأمالح بها.
و .نوع املحا�صيل املراد زراعتها.
 -5جدولة الري :

وهي �إ�ضافة مياه الري للنبات على �أ�س�س علمية ت�أخذ يف االعتبار العوامل الثالثة التي �سبق ذكرها وهي العوامل املناخية ونوعية الرتبة
ونوع النباتات املزروعة وذلك بهدف تقنني وتر�شيد �إ�ستخدام مياه الري للح�صول على �إنتاجية عالية ب�أقل كمية من املياه مما يزيد من
كفاءة �إ�ستخدام املياه وي�ضمن املحافظة على املوارد املائية املحدودة على املدى الطويل ,واملق�صود باجلدولة هو حتديد ميعاد الري وكمية
املياه امل�ضافة يف كل رية بناء على �أ�س�س علمية دقيقة.
إرشادات وتوصيات عامة

-1
-2
-3
-4
-5
-6

�إن ح�سن �إدارة املوارد الطبيعية املتاحة يف املجال الزراعي ومنها �إداره مياه الري هو املفتاح الأ�سا�سي والأهم يف جناح العملية
الزراعية مهما �إختلفت الظروف باختالف املحا�صيل املزروعة.
�إن اال�سرت�شاد بهذا الدليل يف مزارع الدولة ميكن �أن ي�ؤدي اىل التوفري يف مياه الري امل�ستخدمة حاليا وخا�صة �أن الزراعة يف دولة
الإمارات العربية املتحدة ت�ستهلك  % 75-70من املياه املتاحة ،كذلك ت�ستخدم مياه حمطات التحلية ذات التكاليف الباهظة وذات
الأثر ال�ضار على البيئة.
البد من حتديد الإحتياجات املائية ب�صورة دقيقة وح�سب حاجة املحا�صيل املختلفة باختالف الرتبة املزروعة وباختالف املو�سم
الزراعي وطريقة الزراعة وكذلك �إ�ستخدام نظام ال�صرف الزراعي والتدوير املائي.
�إن معدل التجدد يف املياه اجلوفية يف دولة االمارات العربية املتحدة ال يزيد عن � %4سنوي ًا لذلك ف�إن تر�شيد الإ�ستهالك املائي يعترب
�ضرورة ملحة ال�ستدامة الزراعة واحلياة يف دولة االمارات العربية املتحدة.
ميكن �إعتماد جم�سات رطوبة الرتبة لتحديد كمية ومواعيد ال�سقي وفق ًا لنوع املحا�صيل املزروعة ووفق ًا للإحتياجات املائية ،وذلك
لرت�شيد �إ�ستهالك املياه .
�إ�ستخدام مياه ال�صرف ال�صحي يف امل�سطحات اخل�ضراء والغابات.
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