تصوين نظام الزي و الصزف و إدارة االهذاد الوائي باستخذام النوذجت الزياضيت

د.برهان جبور
 Ina- parisدكتور فً إدارة الموارد المائٌة
الهٌئة العامة للبحوث العلمٌة الزراعٌة

ها هو الوشزوع ؟ ها هٌ هزاحل اًجاس الوشارٍغ

 -1تحدٍد األهداف هي الوشزوع
 -2هزحلح االػداد للوشزوع
 -3هزحلح تقََن الوشزوع

أهداف المشروع:

تحقٌق المنفعة هو الهدف األساسً ألي مشروع سواء تحقق ربح من قٌام هذا المشروع أو لم ٌتحقق ،فالمنفعة قد تكون ربحٌة و
قد تكون عامة ال تهتم اطالقا بالربح و انما تسعى لتحقٌق أهداف أخرى :
:

اجتماعٌة بٌئٌة -تنموٌة .

الربح الذي ٌسعى إلٌه المشروع هو الفرق بٌن حصٌلة المبٌعات وتكالٌف اإلنتاج ،وٌندرج فً تكالٌف اإلنتاج بهذا المفهوم كل النفقات التً ٌتحملها
المشروع.

مرحلة إعداد المشروع
 -دراسة مختلف جوانب المشروع  -فنٌا  -واقتصادٌا  -ومالٌا،

 العوامل المؤثرة فً المشروع وأثره بالمقابل على البٌئة المحٌطة وتحدٌد المخاطر ومدى قدرته على مواجهة الظروف غٌر المواتٌة -إدارة المشروع والنتائج المتوقعة وعمره االفتراضً .

دراسة الجدوى
القانونية

دراسة الجدوى
التسويقية.

دراسة الجدوى
االجتماعية

دراسة الجدوى
الفنية

دراسة الجدوى
البيئية

دراسة الجدوى
المالية

دراسة الجدوى
االقتصادية

ػلي الصؼَد الشراػٌ
العناصر المحددة لشكل و نجاح المشروع الزراعً :

 توفر المٌاه نوعٌة المٌاه...
...
...
 خصائص التربة  :خصوبتها و قدرتها على االحتفاظ بالرطوبة و نفاذٌتها العوامل المناخٌة  :الهطوالت المطرٌة  ,درجات الحرارة و السطوع الشمسً -انتشار اآلفات

 -توفر مستلزمات العمل

نظام الري الجٌد هو النظام الذي ٌسمح برفع كفاءة استخدام المٌاه مع اقل ضرر ممكن للبٌئة و اكبر عائد اقتصادي و أقل النفقات
الهدف من تصمٌم نظام الري هو :
 تزوٌد الكمٌة الالزمة من الماء لتحقٌق نمو أمثل رفع كفاءة استخدام المٌاه المتاحة التخفٌف من خطر انجراف التربة التخفٌف من تلوث التربة و المٌاه الجوفٌة إدارة االمالح فً منطقة انتشار الجذور إدارة المناخ الموضعً (الهواء و التربة و النبات )كفاءة استخدام الري ٌعتمد على مجموعة من العوامل و التً تتضمن :
 -اختٌار نظام الري األكثر مالئمة

 -تحدٌد جدول مواعٌد و كمٌات الري الالزمة

ٌجب ان ٌؤمن نظام الري المستخدم تصرٌف جٌد للتربة لمنع تجمع المٌاه على سطح التربة و منع الجرٌان السطحً

قبل اختٌار نظام الري ٌجب:
 - 1اجراء مسح لكامل ارض المشروع تبٌن :
 االرتفاعات و االنخفاضات المناطق المحتملة لتجمٌع المٌاه المناطق األكثر او األقل خصوبة -المناطق التً قد تعانً من مشكلة الملوحة

 -2تحدٌد المساحة المروٌة بحسب كمٌة المٌاه المتوفرة
 ري المناطق األكثر خصوبة أوال حٌث ان ري المناطق قلٌلة الخصوبة سٌؤدي الى استهالك كمٌة كبٌرة من الماء مع عائد اقتصادي اقلArea = irrigation water available÷ annual crop water requirement x irrigation system efficiency

 -3حساب كمٌة المٌاه المتوقعة للري والتاكد من القدرة على االستجابة لمتطلبات اإلنتاج طٌلة فترة العمل
 -4التأكد من الترابط بٌن نظام الري و الصرف
 -5التحقق من التطابق فً كفاءة استخدام الري على ارض الواقع و تحقٌق التطابق مع الدراسة النظرٌة
 - 6االخذ بعٌن االعتبار االستفادة من كمٌة مٌاه الري الزائدة عن الحاجة

ٌتوقف اختٌار نظام الري على مجموعة من العوامل منها :
 نفاذٌة التربة و مقدرتها على االحتفاظ بالماء. طبوغرافٌة األرض من حٌث االستواء واالنحدار. الظروف الجوٌة بالمنطقة. كمٌة الماء التً ٌحتاج لها النبات ومدى سهولة الحصول علٌه. نوع النباتات المزروعة.فترات الري – قصٌرة أم طوٌلة.

flooding irrigation الري بالغمر
Sprinklers irrigation الري الرذاذي
Drip Irrigation

الري بالتنقٌط

Sub Surface Irrigation ًالري تحت السطح

الري بالغمر flooding irrigation
المزاٌا:
قلٌلة التكالٌف
العٌوب:
كفاءة قلٌلة فً استخدام مٌاه الري
تبخر عالً و قد تساهم فً زٌادة تدهور التربالمالحة

 -2الري بالغمر بالشرائح

 -1الري بالغمر باألحواض

 -3الري بالغمر بالخطوط

مقارنة بٌن أنواع الري بالغمر
الري باألحواض
انحدار األرض

الري بالغمر
الري بالشرائح

الري بالخطوط

قلٌلة االنحدار أقل من % 0.1

أكبر من % 0.1

أكبر من % 0.1

نفوذٌة منخفضة والمتوسطة

نفوذٌة منخفضة والمتوسطة

نفوذٌة منخفضة والمتوسطة

شكل الحقل

حقول غٌر منتظم

الحقول المستطٌلة

الحقول المستطٌلة

المحاصٌل

المحاصٌل المغروزة كاألرز

المحاصٌل الكثٌفة

المحاصٌل الكثٌفة

القوى العاملة

أٌدي عاملة قلٌلة

أٌدي عاملة كثٌرة

أٌدي عاملة كثٌرة

نفوذٌة التربة

الري الرذاذي Sprinklers irrigation
ٌستخدم فً الظروف التالٌة :
 -1فً األراضً الرملٌة المسامٌة السرٌعة النفاذ للمٌاه.
 )2فً األراضً المنحدرة وغٌر المنتظمة.
 )3األراضً الضحلة
 )4فً األراضً غٌر الملحٌة.

المزاٌا :
 )5المتطلبات الموسمٌة من المٌاه لٌست عالٌة – االقتصاد فً مٌاه الري.
 )6تنظٌم مواعٌد ومرات وكمٌات الري.

مكونات نظام الري بالرش :
المضخة
الخط الرئٌس
الخطوط الفرعٌة
الرشاشات

الري بالتنقٌط

(Drip) Irrigation

ٌستخدم فً الظروف التالٌة :
 -1فً األراضً الرملٌة المسامٌة السرٌعة النفاذ للمٌاه.
 )2فً األراضً المنحدرة وغٌر المنتظمة.
 )3األراضً الضحلة

المزاٌا:
 االستخدام االقتصادي للماء. تنظٌم تدفق الماء فً موقع نمو النباتات وحسب حاجة النباتات فً فترات حٌاتها المختلفة وتوفٌر رطوبة أرضٌة ثابتة. تأمٌن تهوٌة جٌدة للتربة نتٌجة عدم اغداق التربة بشكل كامل . تبخر أقل لمٌاه الري مقارنة مع الري السطحً الحد من نمو الحشائش على األطارٌف و بٌن خطوط الزراعة. -إمكانٌة إضافة األسمدة الذائبة لماء الري وكذلك المبٌدات.

مكونات نظام الري بالتنقٌط:
المضخة.
مركز التحكم:
مقٌاس الضغط
منظم الضغط
منظم التصرٌف
خزان األسمدة ومضخة األسمدة والكٌماوٌات
المرشحات (الفالتر)
الن َقاطات

الري تحت السطحً

subsurface Irrigation

ٌتم امرار المٌاه خالل خنادق تحت ارضٌة او قنوات جانبٌة محفورة على مسافات تتراوح بٌن  15الى  30متر .
ــ امداد المٌاه تحت سطح األرض لتأمٌن مستوى ماء أرضً اصطناعً .
ــ تتحرك الرطوبة صاعدة نحو سطح األرض بالخاصٌة الشعرٌة لتلبٌة متطلبات المحصول .

مزاٌا طرٌقة الرى تحت السطحى
ٌ – 1وفر احتٌاجات مائٌة مع انتاجٌة عالٌة المحاصٌل .
 – 2ادنى فواقد بخر وترشٌح عمٌق .
 – 3اكثر الطرق االقتصادٌة للرى .
 – 4ال ٌوجد فقد باالنجراف
 – 5ال ٌحدث تداخل او اعاقة فى حرٌة تنقل الماكٌنات الزراعٌة .
ٌ – 6مكن تنفٌذ العملٌات الزراعٌة بدون ارتباط بفترات الرى .

عٌوب الرى تحت السطحى
 – 1طرٌقة مكلفة جدا .
 – 2امكانٌة حدوث اختناقات فى المواسٌر تحت سطح االرض .
 – 3هناك خطورة من حدوث تغدق للتربة .
 – 4نظرا الن هذه الطرٌقة تتطلب توافر شروط طبٌعٌة خاصة فانها تكون مناسبة لمناطق محدودة

اختَار ًظام الزً تحسة طثَؼح التزتح
نمط التربة

نظام الري المالئم

مواصفات التربة

الرملٌة

 إمكانٌة انجراف التربة -قدرة ضعٌفة على حفظ الرطوبة

الري بالتنقٌط او بالرذاذ

السلتٌة

 خصبة -تخزٌن رطوبً عالً

مناسبة لكل األنظمة

 تخزٌن رطوبً عالً مشاكل الملوحة عند ارتفاع الماء الجوفً القل من2م
الترب العمٌقة المتجانسة الطٌنٌة اللومٌة ذات النفاذٌة العالٌة فانها
 مشاكل الصرفتروى بطرٌقة الغمر بشرائح او على خطوط
الترب الثقٌلة منخفضة النفاذٌة  :طرٌقة الري تحت السطحً

الطٌنٌة

كفاءة نظام الزي الوستخذم

ٌمكن زٌادة كفاءة نظام الري المستخدم من خالل :
تحقٌق التجانس فً توزٌع مٌاه الري وذلك حسب نظام الري المتبع :عند الري بالغمر ٌتم:
 -تسوٌة األرض قبل الزراعة

 تحسٌن قوام التربة من خالل إضافة الرمل او المادة العضوٌةفً الري الرذاذي او بالتنقٌط ٌتم ضبط المسافة بٌن النقاطات او الرذاذات و بٌن المضخة مما سٌحدد التوزٌع المتجانس فً مٌاه الري

ثانيا  :تحديد االحتياجات المائية وبرمجة الري على مستوى المزرعة
ٌتم تقدٌر االحتٌاج المائً

:

 تجرٌبٌا من خالل المشاهدة البسٌطة حٌث تبدي النباتات اعراض العطش و الذبول المؤقت تجرٌبٌا من خالل أجهزة دقٌقة نسبٌا : -قٌاس الرطوبة الحجمٌة للتربة أجهزة انعكاس اإلشارة TDR

-

قٌاس قوة شد حبٌبات التربة للرطوبة

Tensiomètre

 قٌاس الرطوبة الوزنٌة عٌنات التجفٌف GravimètreLysimètre
 -قٌاس الرطوبة الوزنٌة

TDR

 -حسابٌا من خالل النمذجة الرٌاضٌة

Cases-lysimètres

Tensiomètre

ثانيا  :تحديد االحتياجات المائية وبرمجة الري على مستوى المزرعة
االحتٌاج المائً هى كويت الوياه عذا الهطىالث الوطزيت الطبيعيت الىاجب اضافتها لتاهين نوى هثالي للنباتاث
النقطة األساسٌة فً حساب االحتٌاج المائً هو كمٌة التبخر -نتح الحقٌقً الٌومً لنظام متعدد (تربة – نبات –مناخ) بناء على معطٌات مناخٌة ٌومٌة



 k . LAI j

تث ز ا



.1 e

virtuelle
plante, j

+ ET

ا الٌثاتٌ الَوهٌ

 k . LAI j

virtuelle
sol, j

.e

ET



تث ز التزتح الَوهٌ

(P + Irr) =  ETR + ΔS +  Dr
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ثانيا  :تحديد االحتياجات المائية وبرمجة الري على مستوى المزرعة
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تربة رطبة فً حالتها
االبتدائٌة مساوٌة للسعة
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infilitrabilité
–Green
Ampte
Loi de Darcy
La résolution
السٌول
numériqueالتسرب فً التربة
de l’équation
de Richard

 ETplanteتبخر الغطاء النباتً
Zh

Rs, R0, LAI

 Etsolتبخر التربة

Zm

)(Ks, θ r, θ s,Ψ

t

j

 ET

االمتصاص الجذري

0

A  f  s , H i , ha , ras 

افق التربة
2

توازن هٌدرٌكً بٌن الطبقات

Zrmax

t

a0   EPj
))

0

Rmax  Rmin

( Ri  Rmin )  (1  exp( 
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حساب التبخر االعظمً باستخدام معادلة مونتٌٌه  1965والمعدلة بحسب المقاومة االٌرودٌنامٌكٌة لسطح الغطاء النباتً و لخشونة سطح التربة
 -2جانب متعلق
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 -3جانب متعلق بمقاومة سطح االنتشار
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هثا  :ت ثَق الٌوذجح لحساب الوَشاى الوائٌ
 -1تحدٌد رطوبة التربة
تغٌر المحتوى الرطوبً فً 1م من تربة مزروعة بالشعٌر
100

y = 1.0109x
R² = 0.9585
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المحتوى الرطوبً فً التربة بحسب TDR
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المحتوى الرطوبً فً التربة بحسب النموذج
LAI
المحتوى الرطوبً المحسوب

150
gravimetries

TDR

هطوالت

الري

المحتوى الرطوبً mm

و مسطح ورقً  mmو هطوالتmmري

80
350

هثا  :ت ثَق الٌوذجح لحساب الوَشاى الوائٌ
 -2تحدٌد نمو الغطاء النباتً

است دام الٌوذجح لتحقَق اإلًتاج األهثل ػلي هستوى الوشرػح
تغٌر كمٌة المٌاه المتبخرة من نظام تربة – غطاء نباتً بحسب موعد الزراعة

mmتغٌر تبخر التربة بحسب المحصول المزروع و بنفس ظروف التربة و المناخ
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0
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شعٌرEts

Ets mm

300

ت ثَقاخ است دام الٌوذجح لتحقَق اإلدارجالوثلي ػلي هستوى الوشرػح
 اختٌار المحصول الحالً +المحصول الالحق
 اختٌار موعد الزراعةالكثافة الزراعٌة عدد او
وزن البذور
اختٌار الصنف

العملٌات الزراعٌة  :طرٌقة
الزراعة – عمق الحراثة

حساب االحتٌاج المائً و
تحدٌد كمٌة و عدد الرٌات

 تحدٌد موعد القطاف اوإزالة المحصول

 حساب نقات االنتاج( مستلزمات انتاج و عمالة)

حساب اإلنتاجٌة

مكافحة اآلفات  :اعشاب و
امراض

تحدٌد العائد االقتصادي

التوصيات

 تأسٌس وتطوٌر قاعدة معلومات مناخٌة وزراعٌة شاملة من اجلاستخدامها فً إدارة وبرمجة الري فً المناطق المروٌة .

−

 االعتماد على النمذجة الرٌاضٌة الشتقاق نماذج ومعادالت رٌاضٌةقادرة على حساب االحتٌاجات المائٌة للمحاصٌل الزراعٌة وتأسٌس
برنامج ري للمحاصٌل األساسٌة المزروعة.

−

 نقل تكنولوجٌا برمجة الري للمزارعٌن والباحثٌن من خالل (تدرٌبالعاملٌن فً مجال اإلرشاد الزراعً على كٌفٌة استخدام هذه المعلومات
وإٌصالها للمزارعٌن.
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−

شكرا الهتمامكم
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