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ورقة عمل مقدمة من هيئة الري والصرف /إدارة الري /قسم املياه والرتبة
ملركز التطوير مبحافظة األحساء – دورة يف جمال ( طرق الري احلديثة)
خالل الفرتة من 2231/23/32هـ وملدة أسبوعني

مصادر املياه باململكة ودورها يف اختيار نظام الري

تقديم
املا أ د ااو امل الابي اة املتملا امل اوية علااا اضب  .ودمهملا ا مل ا كمركااك كملما ه اال ها ا ف ةكممل ا
امللجاالية علااا ا اضب ااه سهااان ئ ا س ا اةااائن .يقااوب ااي اململ ا اةكلااه يف كلكااك اضب
حبلايل  0631لمل ب م 6بئاا  %79ملا ةا يف اةاحا ب وايمل ا  %6ملا ع با يف رالب تاوية
 .واململ امل ة متثل املصوب اةر ملاه ةلمملا اةت با وكةان عاي رياو اةاووبة اوملوبوةلجملا ةلما أ .يل ملا ي ارار
ي اةا لح امل مل الايل  598لملا ب م 6وحتار اةريا ح اوالاأ اةر اك املتااب ب ةارا ب كن د ا كي د ار كا
رابة ئرهض و كثف رة د ر وياقط علا شكل د ا ب وهلالو ويتال با ةن ا ا أ اةا ياا نلك
اإلسا ن.
ت ين دغلك ئ و اةل ي اةتريب ي سوبة اململا باااك وعلعنا يف املئ قا ا فا وشاا ا فا اي اةكارة
اضبضمل  ،و ع اةئمل اةااك ين فانن كاكل اةئاوبة ها عي ة اياو اة لاك علاا اململا ومت او املكاكل كن سلعملا
اململ اةيت حلل كن مل غري را ة ةال ا روام .وة قاملي اةلضاع املا ه ةلاوول ياا روم شار ( اةكا
امل ا ه ) ااي عااال ملس ا اض ااي امل حااوة .و اااك ا ا املتمل ا ب ي ا ي قا املي ا اال ا ح ااي امل الابي امل مل ا
امل اوية ( ملا اض ا ب ،اضهنا ب  ،واململا ا لفملا امل اوية ) يف اةاائ ةلووةا علاا عاوي اةااك ن وب ة ا يل
ي ي حتويو سصملك اةهري ي اململ  .و قاي اةوول اك كةن ك آليت:
 0111-0111رت كتك ةلهري ئلي قالل.
رت كتك ةلهري ئلي – سوبة اململ دو و اةهقر امل ه.
< 0111
رت كتك ةلهري ئلي – سوبة لق .
< 811
و صاائف مجملااع يول ا ل املج كااوول ن ا سااوبة مل ا لق ا مل ا ي ارتاوح سص املك اةهااري ااي  088اارت
كتك ةلهري ئلي كما يف اةااتليي كن  356ارت كتاك ائلي كما يف ع ار .علما بابن امل ل اط اةتا مله
ةئصاملك اةهااري ااي اململا يقااوب حبالايل  9051اارت كتااك اائلي يف ق باال  6811اارت كتااك اائلي ةقا بة
آ مل و  773رت كتك ئلي ةلوول اةتربمل .
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تنقسم مصادر املياه إىل قسمني رئيسني.:
 / 2مصادر املياه التقليدية
 1-1المياه الجوفية

 2-1المياه السطحية

/3مصادر املياه غري التقليدية
 1-2مياه التحلية
 2-2المياه العادمه المعالجة ( صرف صحي – صرف صناعي )
 3-2مياه الصرف الزراعي

 2 -2املياه اجلوفية
هييي المييياه الم تز يية فييي الطة يياع المافييية من ي ع ي

ف م ي السييني  .وتتميييز الطة يياع تسييما ت ا وامت ي ادها الجفرافييي.

( سمك الرسوتياع الرف العرتي المنط ة الشرقية يصل إلى  5.5لم ) .و ظراً لوجود المملكة الحار الجافة وتالتيالي عي و وجيود
ار دافمية في ا الميياه الجوفيية المسيت رجة مي اآلتيار والعييوا ا يا المصي ر الرفيسيي لتيكمي

افية ا تتياجياع و ماليا تي م

معظم اتتياجاع الزراعة وجزء ةير م اتتياجاع الشرب ( .شكل رقم )1

( شكل رقم ) 1
م طع جيولوجي يوضح ال رع العرتي والطة اع الرسوتية الحاملة للمياه تالمملكة
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ويتوفر نوعان من املياه اجلوفية.:
( أ ) املياه اجلوفية املتجددة:
وهي التي يتم تف يت ا مةاشر م مياه األمطار والسيول .وتوج في األودية والطة اع الضحلة في المنياق

الفرتيية والجنوتيية

الفرتية م المملكة وي ر م زو ا م المياه تحوالي  48تليوا و 3والتف ية السنوية ل ا تحوالي  1211مليوا و 3سنوياً.

( ب ) املياه اجلوفية غري املتجددة:
وهيي الميياه الم تز يية تكميياع ةييير فيي التكوينيياع الجيولوجيية الم تلفية وتملييل الم يزوا ا سييتراتيجي للميياه تالمملكيية –
وتعتةر تف يت ا م األمطار قليلة ولي ا ف يي قاتلية لنضيوب إما ليم ييتم اسيت ام ا تترشيي .تتيوفر الميياه الجوفيية تالمملكية فيي 21
قة ة تاملة للمياه من ا  9قة اع رفيسية والةاقي قة اع ثا وية

والطبقات الرئيسية من األقدم لألحدث هي -:
• تكيوي الوجي

 -:يست ل في منط ة وادي ال واسر – جنوب غرب الرتع ال الي

• تكيوي الساق  -:يستفل في مناق ال صيم – ا سياح – تيماء -العال -تةوك-تافل
• تكيوي تةوك  -:يستفل في منط ة تةوك والجزء الشرقي م ال صيم
• تكيوي المنجور  -:يستفل تمنط ة الرياض -األفالج-الوشم -س ير-ال رج
• تكيوي الةياض  -:يستفل في الرياض-ال رج -تعض مناق األفالج
• تكيوي الوسيع  -:يستفل في خريص – ش قم -ت ي  -مياه الشرب للرياض  -شرق ال رج
• تكوي و الرضمة  -:يستفل في الظ راا – ال ماو -ش قم  -ترض – توت رية -وادي المياه -األتساء
• تك يوي ال ماو  -:يستفل في ال طيف – ال ةر – ال ماو -ت ي – األتساء
• تكيوي النيوجي  -:يستفل في األتساء – عريعر – تفر الةاق ..
وتع ي المييياه الجوفييية غييير المتج ي د ( العمي يية) هييم مييورد للمييياه فييي المملكيية لتلةييية ا تتياجيياع الزراعييية والةل ييية وغيرهييا
وقي رع خطية التنميية اللامنية مييية الميياه المسيت مة والتيي تييم ضي ا مي الطة ياع تحييوالي (  )12811ملييوا متير مكعيي فييي
عاو 2118و
( 1825/1828هي ).
تييم م ي خييالل ال راسيياع التييي جرت ييا ومار الزراعيية والمييياه سييات اً ت ي ير تجييم الم ييزوا الجييوفي فييي الطة يياع الرفيسييية فييي

المملكة .ويوضح الج ول رقم  .. 1تلك الت يراع التي تعتةر ق يمة تيث ا معظم ا جري قةل لر مي عشيري عامياً وت يوو
ومار المياه تالياً تتح يث تلك ال راساع.
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ال زاا الجوفي

تجم الم زوا الجوفي

(مليوا متر مكعي)

تجم الم زوا المتاح
(مليوا متر مكعي)

الساق

254811

113301

تةوك

235511

95111

الجوف – سكا ا

119411

83921

منجور – ضرما

58111

34841

الوسيع-الةياض

151311

111381

و الرضمة

00011

33311

ال ماو

0111

3111

اإلجم ي ييالي

923011

824811



الت يراع لعم  311متر

ج ول رقم  1الم زوا الجوفي في ال زا اع الرفيسية في المملكة

 3 -2املياه السطحية
وهي المياه الناتجة ع جرياا األودية والشعاب تع هطول األمطار والتي يمك تجميع يا ت شياء السي ود وت زين يا

فيي تحييراع خلييف السي

ميا يمكي ا تتجميع ميياه األمطييار فيي من فضياع قةيعييية و صيناعية عليى سييطح األرض.

تستفل المياه السطحية تشكل رفيسي فيي المنط ية الفرتيية والجنوتيية الفرتيية ظيراً لفيزار األمطيار التيي يصيل معي ل ا إليى

توالي 011ملم في المرتفعاع الجنوتية الفرتية .ويةلغ المع ل العاو ل طول األمطار تالمملكة توالي 111ملم .وتعتةر
المياه السطحية المص ر الرفيسي لتف ية المياه الجوفية ما تست و لزراعة مساتاع ةير في مناق ال رع العرتي.

وألهمييية المييياه السييطحية تييم إ شيياء شييةكة واسييعة مي السي ود لالسييتفاد مي تلييك المييياه لكافيية األغيراض الشييرب

والري وتف ية المياه الجوفية و الحماية م خطر السيول .ويوج تالمملكة تالياً 223س اً م تلفة األغراض واألتجاو
تةلييغ قاقت ييا الت زينييية تييوالي  430مليييوا متيير مكعييي .مييا يجييرع العمييل فييي  15س ي اً تطاقيية (  )941مليييوا متيير

مكعي وهناك(  )15س اً خرع في قري ا للتنفي .

 585عام

-5-

 3مصادر املياه غري التقليدية
 2 -3مياه التحلية
تحتل المملكة المر ز األول عالمياً م تيث قاقة التحلية تيث تلفا مية المياه المحال المنتجة تالياً توالي ()2.9
مليوا متر مكعي يومياً م توالي  31محطة تحليه مومعة على سواتل المملكة ما توفر محطاع التحلية ق ر رتافية ةير
يستفاد من ا .ول ع الم سسة العامة للتحلية خطة إل شاء مزي م المحطاع وتكهيل المحطاع ال افمة .وي ر تكا مياه التحلية

ساهما في تفطية سةة (  )%51م

مية الطلي على المياه الةل ية والمنزلية عاو 2118و .

 3 -3املياه العادمة املعاجلة ( صرف صحي –صناعي )
فييي ضييوء مييياد الضييف علييى المييياه الجوفييية وتنيياقص م زو ييا ا تسييةا المييياه العادميية وخاصيية مييياه الص يرف الصييحي همييية
ةير مص ر م م يعول عليه مست ةالً ة يل للمياه الجوفية في األغراض الزراعية والصناعية والترفي يية .تييث ي ي ر تيكا ميا يزيي
ع  %01م المياه ال اخلة للمنامل يعود لمحطاع المعالجة صيرف صيحي  .وتشيكل عياو في ا معالجية ميياه الصيرف الصيحي
ضرور تضارية غنى عن ا تيث ا ل ا فاف تاا  :األولى المحافظة على الصحة والةيئة العامة م التلوث .واللا يية تيوفير مصي ر
مافي لالست اماع الم تلفة التي تناسي تلك النوعية م الميياه .وقي جياء األمير السيامي رقيم و 0/وتياري 1821/ 2/ 13ه ي
ال اضي تالمواف ة على ظاو مياه الصرف الصحي المعالجة واست امات ا م

اً على ملك.

وتشييير المصييادر إلييى ا مجمييل مييياه الصييرف الصييحي الي ي يصييل إلييى محطيياع المعالجيية تالمملكيية يةلييغ تييوالي ( )1811
مليوا متر مكعي سنوياً يتم معالجة توالي  %85من ا ويعاد است او توالي ( )281مليوا متر مكعي سنوياً.
 ت ي ع ا سييتفاد م ي مييياه الصييرف الصييحي المعالجيية تالمملكيية فييي عيياو 1942و ت شيياء اإلدار الوقنييية لل يري تييومار الزراعييةوالمياه آ اك والتي ي ت ا مسي ولية اسيتالو ميياه الصيرف الصيحي مي محطياع المعالجية وضي ا و ل يا سيت ام ا تمنط ية
الري يياض وض ييواتي ا إض ييافة إلي ييى مسي ي وليت ا عي ي متاتع يية وعيي يية مي يياه الص ييرف الص ييحي المعالجييية واس ييت امات ا و ي ي لك إع ي ي اد
المواصييفاع ال ياسيية التييي تحي د اسييت او تلييك النوعييية مي المييياه .و خيييراً تفييير مسييماها إلييى اإلدار العاميية لشي وا الييري لتكييوا

مسئولة ع مصادر الري الزراعي تالمملكة تما في ا مياه الصرف الصحي المعالج.

يوضيح الشييكل رقييم (  ) 2ميياع مييياه الصييرف الصيحي المعييالج التييي اسيت مت ا اإلدار الوقنييية للييري تمنط ية الرييياض تيييث
تلغ على مية توالي  50.2مليوا متر مكعي فيي عياو 1999و ( تيوالي 185111و /3ييوو ) .وتسيت و فيي م ينية الطيافف
مي يية ت ييوالي  55111مت يير مكع ييي /ي ييوو مي ي مي يياه الص ييرف الص ييحي المعالج يية ثالثيي ياً .م ييا يس ييت و ف ييي م ين يية جي ي ت ييوالي
21111متر مكعي /يوو م مياه الصرف الصحي المعالجة في غراض مراعية وصناعية.
ما في األتسياء ف ي تي اسيت او ميياه الصيرف الصيحي المعالجية ثالثيياً تمشيروع اليري والصيرف مي محطية رامكيو فيي عياو

1945و تكمييية تييوالي (  )8111متيير مكعييي يييوو .ثييم تلييي ملييك فييي عيياو 2113و الة ي ء فييي ا سييتفاد م ي مييياه الصييرف
الصحي المعالجة ثالثياً مي محطية ال فيوف تييث قاميا ال يئية ت شياء محطية ضي وخي يل الميياه تطاقية  211ليف و 3يوميياً
م محطة المعالجة تال فوف إلى قنواع المشروع ووصلا مية ميياه الصيرف الصيحي التيي يسيت ةل ا المشيروع تاليياً (2115و)

إلى توالي  22.35مليوا متير مكعيي تيوالي ( 54411و/3ييوو ) مي محطتيي ال فيوف و رامكيو ويتوقيع ا ترتفيع مسيت ةالً
تع قياو ومار المياه تاستكمال تنفي تطوير جميع محطاع المعالجة تاألتساء.
ويوضح الشكل رقم (  ) 3مياع مياه الصرف الصحي المعالجة ثالثياً المست مة تمشروع الري والصرف.
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ولضييماا ا سييت او اآلمي لمييياه الصييرف الصييحي المعالجيية .شييكع ال يئيية الم تةييراع ومودت ييا تيياألج ز والفنييي  .ويييتم تطةي ي
تر امج متاتعة يومي لضة الجود النوعية لمياه الصرف الصحي وتح ي م ع مطات ت ا للمواصيفاع ال ياسيية سيت اماع اليري
غير الم ي  .ظر الج ول رقم ( .) 2
أقصى مستويات التلوث ملياه الصرف الصحي املعاجلة

أقصى مستويات التلوث ملياه الصرف الصحي املعاجلة ثالثي ًا

ثالثياً

اخلواص
المواد الطافية
الخوا
المواد الصلبة العالقة
ص
TSS
الطبيعية
األس الهيدروجيني PH
األكسجين الحيوي
الخوا
المستهلكBOD5
ص
العكارة TURBIDITY
الكيميا
ئية
الزيوت والشحوم
العضو
OIL& GREASE
ية
فينول PHENOLS
األلمنيوم Al
الزرنيخ As
البيريليومBe
البورونB
الليثيومLi
الخوا
الكادميومCd
ص
الكلورين حر Cl2
كيميائية
المنجنيزMn
الفلوريدF

أقصى مستويات التلوث

أقصى مستويات
اخلواص

التلوث
ملجم /لتر
خالية
 (00أ )

الموليبيدنيومMo
النيكلNi

ملجم /لتر
0000
002

408-6
 (00أ )

نتراتNo3-N
الزئبقHg

0000
00000

 2000وحدة
عكارة
ال يوجد

المنجنيز Mn

002

األمونيا ( ) NH3-N

200

الكرومCr
الكوبالت Co
النحاس Cu
السيلينيومSe
الفانديوم V
الزنكZn
ليثيومLi
الرصاص Pb
الحديدFe
عدد عصيات القولون
البرازية
عدد بويضات الديدان
المعوية

000
0002
008
0002
000
800
000.
000
200

00002
200
000
000
00.2
202
0000
)+(002
002
0

اخلواص
الكيميائية

اخلواص
اجلرثومية

(202ب)(عدد000/مل)
0بيضة حية (عدد/لتر )

جدول رقم  ..2مواصفات استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للري غير المقيد حسب الالئحة التنفيذية لنظام مياه الصرف الصحي
المعالجة وإعادة استخدامها  /المملكة العربية السعودية 2002م

(أ )1 -املعدل الشهري لكـل من  TSS,BOD5ال يزيد عن 11ملجم/لرت.
(أ )2 -املعدل األسبوعي لكل من  TSS,BOD5ال يزيد عن 11ملجم /لرت.
(ب) تعترب مياه الصرف الصحي املعاجلة مطهرة بدرجـة ريـم معديـة فيا يـة السـتادامها ي الـري ريـم املايـد ي الـة عـد
زيادة الـرمم األعلـا امت ـل  MPNلعصـيا الاولـوا الربازيـة عـن  2.2عـدد لكـل 111مللـيرت ( أف مـا يكا ههـا مـن ـر
الاياس األخرى) ف اا ملا حتدده نتائج االختبار اجلرثومي خالل أسبوع ي ا ال تزيد عـن 22لكـل 111مللـرت ي أي عيةـة ( أف
ما يكا هها من ر الاياس األخرى).
( )+ترييز الكلورين املتباي ( )RCLال يال عن  1.2ملجم /لرت ي الة استادا الكلور ي التطهم.
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 2 -3مياه الصرف الزراعي
يتم إعاد است او مياه الصرف الزراعي ألغراض الري تالمملكة في مشروع الري والصيرف تاألتسياء تييث يعتةير المشيروع
رافي اً فييي ملييك المجييال وقي تيياح تزويي المشييروع تشييةكة للصييرف الزراعييي تجميييع فييوافض مييياه الييري م ي المييزارع عةيير مصييارف
فرعيية ثييم شييةه رفيسييية ثييم رفيسييية ليييتم الييت لص من ييا فييي تحييراع للتة يير إلييى الشييمال والشييرق مي واتيية األتسيياء وي ييوو ال سييم

الم تص تال يئة من عاو 1958و ت ياس ميية و وعيية ميياه الصيرف الزراعيي المت ف ية تالمصيرفي الرفيسيي د 1-د 2-ويوضيح
الج ي ول رقييم (  ) 3مييياع مييياه الصييرف الزراعييي المت ف يية فييي اييية المصييرفي للفتيير م ي 1958و – 2115و وهييي تملييل
الكمية غير المستفاد من ا والتي ت هي إلى تحيراع التة ر.
جدول رقم  .. 3كمية مياه الصرف الزراعي المتدفقة نهاية المصرفين بمشروع الري والصرف باألحساء ( 07.8م2002-م)

العيياو

الكمية مليون م 3سنويا
د0-

د2 -
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48070

32070

020040

07.6

40040

33080

008020
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024060
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..0.0

32080

003000

0742

40030
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003000
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.60.0
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003070
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460.0
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028040
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020040
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007040
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600.0

004000

0776

63000
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24020

72020
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24070
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76020
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300.0

68070

72060
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26030

24024
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33023

60068
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وتراوتييا ملوتيية مييياه الصييرف الزراع ييي م ي  4.9 -5ملييي سيييمنز  /سييم ف ييي المصييرف د 1-وم ي  9 -0ملييي سيييمنز ف ييي
المصرف الرفيسي د.2-
 سة الة ء في إعاد است او مياه الصرف الزراعي لليري دراسياع جي وع فنيية جرت يا اليومار خيالل السينواع1955-1958و) تواسطة مع

(

لي توايز األلميا ي تمر يز األتحياث الزراعيية تيال فوف وقاميا يضياً هيئية اليري والصيرف ت راسية

جي ي وع فنيي يية ف ييي عي يياو 1941و ( دراس يية ب ر ج و الفر سي ييية ) تيي ييث ج ييرب اس ييت او مي يياه الصيييرف الزراع ييي لزراعي يية تعي ييض
المحاصيل في مزرعة تجريةية لم موسمي مراعيي  .و شارع تافج تلك ال راسياع إليى إمكا يية اسيت او ميياه الصيرف الزراعيي
لزراعيية المحاصيييل الم اوميية للملوتيية – الةرسيييم – الةاميييا -الطميياقم و وصييا تاسييت او مييياه الصييرف الزراعييي تع ي خلط ييا
تالمييياه الجوفييية فييي المنيياق الزراعي ية ال افميية واسييت او مييياه الصييرف الزراعييي تع ي خلط ييا تالمييياه الجوفييية فييي منيياق التوسييع
الزراعييي  .تي ع هيئيية الييري والصييرف مني عيياو 1941و توضييع مضي اع صييفير علييى المصييارف وضي مياه ييا وخلط ييا مييع مييياه
العيييوا .وفييي عيياو 1992و وعلييى اثيير تنيياقص تصيية المشييروع م ي مييياه الجوفييية تييم إ شيياء مشييروع إعيياد اسييت او مييياه الصييرف

الزراعي تطاقة قصوع ق رها توالي (  ) 111111متير مكعيي  /ييوو تضي مي المصيرف الرفيسيي د ( 1-طية الكيليو ) 25
إلى ال نا الرفيسية ف 1-لت ل مع المصادر األخرع تنسي خل مناسةة تحيث تكوا درجية ملوتية ميياه اليري الم لوقية التيي
تومع للمزارعي في ت ود  2511مليجراو /اللتر وهي مناسةة لري المحاصيل الساف وخاصة الن يل والةرسيم .
ويوضييح الشييكل رقييم (  ) 8مييياع مييياه الصييرف الزراعييي التييي عيي اسييت ام ا للييري تالمشييروع م ي خييالل مشييروع إعيياد
است او مياه الصرف الزراعي إضافة إلى مض اع خرع متفرقة على المصارف الزراعية.
وتلفا الكمية المست مة خالل عياو 2115و تيوالي  81.8ملييوا متير مكعيي تمعي ل تيوالي ( 115111متير مكعيي  /ييوو
).
ولزياد ا ستفاد م مياه الصرف الزراعي وتحسي وعيت ا ت طي ال يئية لتنفيي مشيروع تحسيي وعيية ميياه الصيرف الزراعيي
تع ا فرغا م دراسة ج وع لتن ية وتع ييم ميياه الصيرف الزراعيي و يزع جيزء مي مالت يا لتصيل درجية ملوتت يا إليى تيوالي (
 )2511 -1411جزء في المليوا.
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شكل رقم  .. 8كميات مياه الصرف الزراعي المستخدمة بمشروع الري والصرف باألحساء

استهالك املياه
تسي تيا اع خطة التنمية اللامنة تلغ است الك المياه في المملكة خالل عاو 2118و ( 1825/1828هي ) توالي
( )21251مليوا متر مكعي ما في الج ول رقم  8التالي :

نوع االستهالك

الكمية
مليون متر مكعب

النسبة المئوية
%

الزراعة

0.230

4602

البلدية والمنزلية

2000

0008

الصناعي

680

300

إجمالي االستهالك

202.0

000

جدول رقم  ..8استهالك المياه في المملكة

مصادر املياه ودورها يف حتديد نظام الري
يتوقف اختيار ظاو الري المناسي عليى وعيية الميياه و يوع المحصيول والت اليي والتجيارب السيات ة و يضياً فيي تالية المصيادر

غير الت لي ية يعتم اختيار ظاو الري على ما إما اا النظاو ق يترتي عليه م اقر عليى صيحة الميزارعي و عليى الةيئية والصيحة
العامة .وتشكل عاو ف ا المياه الجوفية المست رجة م اآلتار والعيوا تعتةر خالية م الميواد الصيلةة العال ية – ويمكي اسيت م ا
في جميع ظم الري – ما إما ا ا عالية الملوتة فال ينصح تاست ام ا في ظم الري تيالتن ي تييث يمكي ا تسيةي ا سي اد

فتح يياع المن ط يياع.وتالنس ييةة س ييت او المي يياه المعالج يية ومي يياه الص ييرف الزراع ييي .ويوض ييح الجي ي ول رق ييم (  ) 5ت ييمي ياً لمي ي ع

صالتيت ا في ظم الري الشافعة .

وفي تالة مياه الصرف الصحي المعالجة ف ا لمستوع المعالجة دور ةير في اختيار ظياو اليري المناسيي فعني ما توجي ميواد
عال يية و تكتيريييا و غروييياع فييي المييياه ف ييا ت ي دي س ي اد فتحيياع الرشاشيياع والمن طيياع و تالفييم قييرق الييري الح يليية.
و لك الحيال تالنسيةة للميياه عاليية الملوتية والتيي تحتيوي عليى ميواد عال ية .ميا مي تييث الوقايية الصيحية وتمايية وراق النةياع
م التلوث فكا قري ة الري تالتن ي والري تحا السطحي هما األفضل.
وعموماً يجي مراعا تعض اإلجراءاع ال اصة عن است او مياه الصرف الصحي في قرق الري الم تلفة:
 -في ظاو الري السطحي ت ات ام ت اتير وقافية وافية لعمال الح ل والمتعاملي مع المحصول و لك المست لكي :
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 وفي ظاو الري تالرش ينةفي ع و مراعة شجار الفا ة والمحاصيل الم صصة لالست او اآلدمي الةطاقس والةامية..ال .و لك يجي ا يكوا الرشاشاع .على مسافة توالي 111متر م المنامل و تست و مياه الصرف الصحي غير
المعالجة جي اً أل ا سوف تسةي روافح مزعجة.
 وف ييي ظ ييم ال ييري ت ييالفواراع والتن ييي والتح ييا الس ييطحي يوص ييى تترش يييح المي يياه و فلترت ييا منعي ياً سي ي اد فتح يياع الف ييواراعوالمن طاع.

معامل التقييم
ابتالل األوراق وما
يرتتب عليه من إتالف
هلا يؤدي إىل ضعف
احملصول

الري باخلطوط
األوراق ال تتعرض ألضرار
نظرا ألن احملصول يزرع
على حواف اخلطوط

الري بالغمر

الري بالرش

رمبا تصاب بعض أوراق اجلزء

أضرار شديدة تصيب

األسفل من ساق النبات ولكن

األوراق فتؤدي إىل

ليس إىل احلد الذي يؤدي إىل

خسائر كبرية يف

ضعف احملصول

احملصول

تراكم األمالح يف احلواف

تتحرك األمالح عمودياً إىل

على حنو رمبا يضر

أسفل وال حيتمل أن ترتاكم يف

باحملصول

منطقة اجلذور

القدرة على حتمل

رمبا تتعرض النباتات

رمبا تتعرض النباتات

ارتفاع نسبة املاء يف

لإلجهاد يف الفرتات

لإلجهاد يف الفرتات الفاصلة

الرتبة

الفاصلة بني نوبات الري

بني نوبات الري

تراكم األمالح يف منطقة
اجلذور مع تكرار الري

تتحرك األمالح إىل
أسفل وال حيتمل أن
ترتاكم يف منطقة
اجلذور

الري بالتنقيط
ال تتعرض األوراق ألية أضرار

تتحرك األمالح يف اجتاه
حركة املاء وتتكون رواسب
حملية فيما بني النقاطات

من غري املمكن احملافظة

يسمح باستمرار ارتفاع نسبة

على ارتفاع نسبة

الرطوبة يف الرتبة طوال فرتة

الرطوبة يف الرتبة

النمو ويقلل تأثري امللوحة إىل

طوال فرتة النمو

أدنى حد

مدى صالحية استخدام

مقبول إىل متوسط وميكن

مقبول إىل متوسط وميكن

سيئ إىل مقبول تتعرض

ممتاز إىل جيد وميكن زراعة

املياه دون التعرض

احلصول على حمصول

احلصول على حمصول مقبول

معظم احملاصيل لتلف

مجيع احملاصيل تقريباً دون

خلسائر كبرية يف

معقول بشرط جودة

بشرط جودة معامالت الري

يف األوراق واخنفاض يف

التعرض الخنفاض يذكر يف

احملصول

معامالت الري والصرف

والصرف

الغلة

الغلة

ج ول رقم  ..5ت ييم م ع صالتية است او المياه المالحة في ظم الري الشافعة ( ) Kandiah 1990
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المراجع ( :العربية)
 - 0وزابة اة باع واململ  .د لس اململ
اة ئممل اةث ئ
 - 0وزابة اة ر ملط.
 - 6ملس اةر واةصرف عاي اململ واةرتب  .بمل س و ق بير .
 - 3ئظم اضغ ي واة باع ةأل ي امل حوة /املك ك اإلعلملمه ةكرق اضيىن /اةق رة (.يةملل
ال تم ل اململ اةت ي يف اةر ).
 - 8عثم ن ،م،ن (0756م) ك ب" امل أ و ارية اة ئممل يف اململك اةتربمل اةاتليي " ات
هت .
ر خمملمر و ةو ز 0773 .م ( دز اململ يف املئ ق اةتربمل – اةق و واةاوا ل
- 3
املر له ) اجمللس اةل ين ةلثق ف واةهئلن واآلياب – اةكليت.
 - 9اة رب ق ،عاواةت ي  ،لملم ن ( لابي اململ واة لك علملن ) .حم ضرة قو ةل ئ اة باعمل
ب ةغرف اة بي اةصئ عمل ب ةري 0110م.
 - 5عاواةرمحي ،وةملو ،دمحو( لابي اململ واة باع ) حم ضرة قو ةل ئ اة باعمل ب ةغرف اة بي
اةصئ عمل ب ةري 0110م.
 - 7اة رملس ،عله  ،تو( ا قال اة باع واململ ) حم ضرة قو ةل ئ اة باعمل ب ةغرف
اة بي اةصئ عمل ب ةري 0110م.
 - 01جريوة اةكرق اضو ط ( ا جويو ةلملابي امل مل )
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Dec 2003.
2- Al-Turbaq, A. "Future of water supply and demand
predictions in Saudi Arabia" WSTA 4th Gulf water
conference, 13-17 Feb 1999.

 585عام

- 03 -

