تجربة هيئة الري والصرف باألحساء
في متابعة ورصد كمية مياه الري المستهلكة
على مستوى المزارع باستخدام عداد ساعات
التشغيل
( التقرير األول )

إعداد
مهندس  /علي بن عبد العزيز البوورثان
مدير إدارة اإلرشاد
مهندس  /مساعد بن سلمان الظفر
مدير قسم اإلرشاد املائي
مهندس  /عبد العزيز بن هالل بوجبارة
أخصائي برامج إرشادية
عام 8002م
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جتربة هيئة الري والصرف باألحساء يف متابعة ورصد كمية مياه الري
املستهلكة على مستوى املزارع باستخدام عداد ساعات التشغيل
ملخص
أجرى قسم اإلرشاد املائي بهيئة الري والصرف باألحساء يف العام 8002م جتربة على
استخدام عداد قياس ساعات التشغيل (

Hour Meter

) لرصد ومتابعة كمية املياه

املستهلكة ألغراض الري يف (  ) 28مزرعة كمرحلة أوىل لربنامج متكامل موجه لكافة
شرائح املزارعني يف مناطق عمل اهليئة بهدف رفع الوعي العام عن أهمية الرصد
الدوري ملا يستهلك من مياه الري ومبا يساعد على الرتشيد يف استخدامها .
فكرة استخدام هذه الوسيلة يف القياس كان منطلقها رخص التكلفة وسهولة
التعامل معها مقارنة بالوسائل األخرى أما تقدير املياه املستهلكة فيتم بواسطة ضرب
ساعات التشغيل يف معدل تصرف املضخة ( م / 3ساعة أو جالون  /دقيقة ) .
نتائج املتابعة الدورية خالل املوسم األول (  28شهر ) دلت على أن االستهالك
املائي السنوي متوسطه يرتاوح بني (

20,700

–  ) 24,000م/3هكتار/سنة عند مستوى

ثقة (  ) %59واملزارع يف معظمها مطبقة للري احلديث وحمصوهلا الرئيس من أشجار
النخيل وأغلبها يروي من آبار خاصة مبتوسط استـهالك (

2300

) م/3هكتار/شهر

والبعض اآلخـر يـروي من ميـاه املشروع مبتوسط استهالك (  ) 1410م/3هكتار/شهر
وقد لوحظ أن متوسط االستهالك أقل مع نظام الري احلديث عن الري السطحي (

2490

 ) – 1800م/3هكتار/شهر على التوالي وحسب دراسة سابقة لقسم اإلرشاد املائي فإن
الكمية السنوية املناسبة لظروف األحساء وحملصول النخيل بنظام الري احلديث هي
( )20300م/3هكتار/سنة واستناداً إىل ذلك وحسب مؤشرات املوسم األول هلذه
التجربة فإن االستهالك املائي يف مزارع اآلبار اخلاصة ومزارع أنظمة الري السطحية
تعترب مرتفعة ولذا يوصى بتعميم نظم الري احلديث وتقنيني املياه يف هذه املزارع.
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مقدمة
يتناول هذا التقرير نتائج جتربة قسم اإلرشاد املائي بهيئة الري والصرف باألحساء
يف استخدام عدادات ساعات التشغيل لرصد ومتابعة كمية املياه املستهلكة إلغراض
الري يف عدد ( )24مزرعة كمرحلة أوىل لرب نامج متكامل موجه لكافة شرائح املزارعني يف
مناطق عمل اهليئة ويهدف هذا التقرير إىل توفري املعلومات الالزمة للمعنيني واملهتمني
بهذا الربنامج لتقييم النتائج واملؤشرات املتحصل عليها خالل السنة األوىل والتعرف على
فعالية هذه الطريقة يف القياس والرصد.
فكرة وأهمية هذا الربنامج والطريقة املستخدمة معه أملتها حقيقة أن القطاع
الزراعي باململكة العربية السعودية يستهلك من املياه ما يزيد عن( )% 07من إمجالي ما
يستهلك لكافة القطاعات كما أن املشاهدات واحلقائق امليدانية تؤكد على أن ممارسات
الري وإدارته على مستوى احلقول الزراعية متدنية يف الكثري من احلاالت ويصاحبها فقد
وضياع للمياه وأن هذا الوضع يعود يف أحد أسبابه إىل غياب الوعي عن أهمية الرصد
الدوري املنتظم للمياه اليت تستهلك على مستوى احليازة والتعديل عليها مبا يتوافق مع
احتياجات احملاصيل والعوامل احمليطة بها.
أن عدم االهتمام ب الرصد واملتابعة الدورية ملا يستهلك من مياه سواء على مستوى
املزارع أو على مستوى مشاريع وقطاعات الري باململكة أدى إىل تضارب يف املعلومات
وتأثريها على القرارات اليت اختذت وفقا هلا يف تصحيح الوضع الزراعي باململكة للحد من
استهالك املياه والرتشيد يف استخدامها.
و انطالقا من هذا الواقع أعد قسم اإلرشاد امل ائي بهيئة الري والصرف يف العام
 7240هـ برنامج ملساعدة املزارعني على األخذ بأحد الوسائل العملية املناسبة لرصد
املياه املستهلكة ألغراض الري وباألخص لدى أصحاب اآلبار اخلاصة واالستفادة من ذلك يف
حتقيق أهداف ذات آثار إجيابية عليهم من أهمها :
 .2جتنب زيادة كميات مياه الري أو اإلقالل منها عن احلاجة املثلى للمحاصيل .
 .8توفري الطاقة الكهربائية املستهلكة يف الضخ أو يف تشغيل شـبكات الـري وبالتـالي
تقليل التكاليف اإلنتاجية.
 .3رفع الوعي العام عن كمية املياه املستهلكة واملساعدة يف توفري املعلومة الالزمة
إلدارة املياه اجلوفية واحملافظة عليها .
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خلفيه عن عدادات ساعات التشغيل وتقدير املياه املستهلكة
هناك خيارات متنوعة لعملية القياس والرصد لكمية املياه املستهلكة على مستوى
املزارع وتعترب عدادات ساعات التشغيل (

Hour Meter

) اليت تركب على لوحات التحكم

الكهربائية (التيار) أو املضخات من أبسط الوسائل املستخدمة وأقلها تكلفة مقارنة بالوسائل
األخرى اليت من أبرزها العدادات املروحية (

Propeller Meter

) املنتشر استخدامها يف

اململكة العربية السعودية واليت تتعرض بصفة مستمرة لألعطال نتيجة قلة الصيانة الدورية
أو لسوء يف التصنيع أو أخطاء يف الرتكيب مما يؤدي إىل إهماهلا واالستغناء عنها بالرغم
من ارتفاع تكاليفها وباألخص ذات األقطار الكبرية .
استخدام عدادات ساعات التشغيل يف رصد كمية املياه املستهلكة يقوم يف أساسه
على اخلطوات التالية :
 .2حساب ساعات تشغيل املضخة عرب م ا يصلها من تيار كهربائي أثناء عملـها وتـدون
قراءة العداد يف اجلدول كما هو أدناه جدول رقم (. )2
 .8معايرة معدل تصرف املضخة (م/3الساعة) صيفاً وشتاءً أو عند احلاجة .
 .3تقدير كمية املياه املستهلكة يومياً أو أسبوعياً أو شهرياً عن طريق عمليه حسابيه
ل ضرب ساعات التشغيل يف معدل تصرف املضخة ورصد ذلك يف اجلدول رقم (: )2
جدول رقم ( : )2تدوين قراءات العداد شهرياً
قراءة العداد

قراءة العداد

ساعات التشغيل

*كمية املياه املستهلكة

بداية الشهر

نهاية الشهر

الشهرية

شهرياً(م)3

مايو

32.03

92.82

25.92

029.92

يونيو

92.82

22.85

22.02

925.80

يوليو

22.85

22.52

23.09

220.589

أغسطس

22.52

203.92

29.0

932.8

الشهر

* متوسط تصرف املضخة (  32.9م. ) 3

لتحقيق االستفادة املرجوة من استخدام عدادات رصد ساعات التشغيل جيب مقارنة
ما يتم رصده من مياه مستهلكة على مستوى املزرعة مع االحتياجات املائية الفعلية
للمحاصيل املروية والتعديل على الكمية املرصودة بالزيادة أو النقص ويوضح اجلدول التالي
منوذج لالحتياجات املائية لبعض احملاصيل الزراعية الرئيسية بواحة األحساء وفقاً لنظام
الري املستخدم وأشهر السنة .
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جدول رقم ( : )8كميات املياه املوصى بها
كمية املياه الشهرية (م/3دومن)
الـمــوســـم

حمصول النخيل

حمصول الربسيم

ري سطحي ري حديث ري سطحي ري حديث
أشهر الصيف

 890ــ

 290ــ

(أبريل – سبتمرب)

390

800

أشهر الشتاء

 200ــ

 200ــ

(أكتوبر – مارس)

880

230

000

290

300

800

الكميات املوضحة يف اجلدول متوسطات عامة ميكن أن تقل بشكل ملحوظ حتت
مراعاة فرتات منو احملصول والعوامل احمليطة باملزرعة وجدولة الري بشكل صحيح .

امل واد والطرق املستخدمة يف التجربة
بدأت هذه التجربة يف شهر مايو من عام 4772م بعد سلسلة من اإلعداد
والتجهيز متثل يف البحث يف األسواق احمللية والعاملية عن عدادات ساعات التشغيل
واملفاضلة بينها من حيث الدقة والتكلفة تريها تأمني ( )077عداد من احد الشركات
العاملية بسعر حوالي ()42ريال للعداد بعد أن مت جتربة عينه منه تلى ذلك تدريب
وتأهيل كوادر من اهليئة على عملية الرتكيب واملتابعة الدورية على اخذ القراءات مع إعداد
نشرة تعريفيه مت توزيعها على نطاق واسع صاحبها زيارات ميدانيه على املزارع ومقابله
أصحابها للتعرف على انطباعاتهم وتقبلهم هلذه الوسيلة يف رصد املياه ومن خالهلا مت
اختيار عدد

( )24مزارع من أصحاب اآلبار اخلاصة ومن املعتمدين على مياه الري من

املشروع املتجاوبني مع هذا الربنامج حيث مت تركيب عدادات على املضخات بعد أن مت
معايرتها عن طريق جهاز تقدير التصرف من نوع (  ) Ultra Sonicوأخضعت العدادات
للمتابعة الدورية للتأكد من عملها وتسجيل قراءاتها وبعد مرور ثالثة أشهر من عملية
الرتكيبت واملتابعة مت إعداد تقرير عن املياه املستهلكة لكل مزرعة وإرساهلا إىل أصاحب
املزارع متضمنة مؤشرات واستنتاجات وتوصيات حول املياه املستهلكة ويوضح املرفق
رقم ()7

منوذج لتلك التقارير.
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النتائج واملناقش ة
أوالً  /جمتمع الدراسة
املزارع اليت أخضعت هلذه التجربة يف مومسها األول كان عددها (  ) 28مزرعة موزعة
على خمتلف مناطق واحة األحساء ومبساحة تراوحت بني (  ) 85,000 – 1,300م 8ومبتوسط قدره
(  ) 2.35 ± 14452م ( 8املتوسط  ±اخلطأ املعياري للمتوسط ) كما هو موضح يف الشكل رقم ( . ) 2
احملصول الرئيس للحيازات هو أشجار النخيل بعدد تراوح بني (  ) 2100 – 32خنلة حسب
تفاوت املساحات ومبتوسط قدره (  ) 56.3 ± 317خنله ( املتوسط  ±اخلطأ املعياري للمتوسط )
كما يف الشكل رقم (  ) 8وإىل جانب أشجار النخيل يوجد أشجار فاكهة حممل عليها يف املسافات
البينية تفاوت تعدادها بني (  ) 1,050 – 10شجره حسب تفاوت املساحات يضاف إىل ذلك وجود
زراعات مكملة أخرى على نطاق ضيق يف املزارع .
معظم املزارع اليت أخضعت هلذه التجربة كانت تروى من آبار خاصة (  ) 67%واملزارع
األخرى كانت تروى من مياه املشروع (  ) 33%أما نظام الري املتبع فيها فقد كان نظام الري
احلديث بنسبة (  ) 85%والري السطحي بنسبة ( . ) 15%

شكل رقم ()2

شكل رقم ()8
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ثاني ًا  /التفاوت الشهري يف استهالك املياه
يوضح الشكل رقم ( )3التفاوت يف املتوسط الشهري الستهالك املياه باملزارع حيث يالحظ
أن استهالك املياه كان األعلى خالل شهر يونيو مبتوسط وصل إىل ( ) 3,217م/3هكتار/الشهر
ويالحظ أيضا أن استهالك املياه ارتفع وبشكل ملحوظ من ()1,763م/3هكتار/الشهر خالل شهر
فرباير إىل()2,181خالل شهر مارس واستمر هذا االرتفاع إىل شهر يوليو ثم اخذ يف االخنفاض.
هذا النمط االستهالكي يعكس السلوك العام واملفاهيم السائدة واملتوارثة بني املزارعني
حيث يالحظ أنه ال يتوافق بشكل كبري مع االحتياجات املائية الشهرية اليت قدرتها عدد من
الدراسات منها دراسة اللختوايز .
شكل رقم ( : )3مقارنة اال حتياجات املائية باملياه املستهلكة
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ثالثاً  /املتوسط الشهر والسنوي للمياه املستهلكة على وحدة املساحة
دلت القراءات الشهرية لعدادات القياس يف (  ) 42مزرعة وعلى مدى (  ) 22شهر
أن

املتوسط

الشهري

الستهالك

مياه

الري

على

وحدة

املساحة

هو

()7.1±1870م/3هكتار/شهر ( املتوسط  ±اخلطأ املعياري للمتوسط ) وهذا املتوسط وما
ميليه من استنتاج مبثل املزارع املطبقة للري احلديث أكثر من مزارع الري السطحي لكون
نسبة املزارع من النوع األول (  ) %77من أمجالي مزارع هذه التجربة .
االستهالك املائي السنوي متوسطة يرتاوح بني ( ) 24,000 – 20,700م/3هكتار/سنه
عند مستوى ثقة( )%59وعند مقارنة هذا املتوسط السنوي للمياه املستهلكة مع ما
يستهلك يف بعض الدول لري أشجار النخيل كما هو احلال يف مزارع واحة األحساء يالحظ
أنها مقاربه ملا يستهلك يف الدول األخرى على سبيل املثال وادي األردن يستهلك
()25,000 - 32,000م/3هكتار/سنه يف حني أن مزارع النخيل يف كاليفورنيا بالواليات املتحدة
األمريكية تستهلك()27,000 - 36,000م/3هكتار/سنه إما مصر والعراق فيصل االستهالك
السنوي إىل (  ) 223,000و ( ) 15,000-20,000م/3هكتار/سنه على التوالي ويف املغرب وتونس
يصل االستهالك إىل (  )13,000-20,000و ( ) 236,000م/3هكتار/سنه على التوالي.

رابعاً  /التفاوت يف االستهالك حسب مصدر الري
تنقسم املزارع يف واحة األحساء إىل قسمني من حيث مصدر مياه الري فهناك
مزارع تعتمد على آبار خاصة عددها يتجاوز( ) 10,000مزرعة وأخرى تعتمد على املياه من
شبكة قنوات مشروع الري والصرف عددها يتجاوز( ) 15,000مزرعة .
النتائج املتحصل عليها من متابعة قراءات العدادات يف مزارع من الشرحيتني
يلخصها الشكل رقم(  ) 4وفيه يتبني أن متوسط استهالك املياه يف مزارع اآلبار اخلاصة
يقدر( ) 2300م/3هكتار/الشهر ومبتوسط استهالك سنوي يصل إىل ()27,560م/3هكتار/سنة
يف حني بلغ متوسط االستهالك يف املزارع املعتمدة على مياه املشروع
()1,410م/3هكتار/الشهر أي ما يعادل( ) 16,920م/3هكتار/السنة .
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شكل رقم ( : )2مقارنة استهالك املائية حسب مصدر الري

خامساً  /اختالف يف االستهالك حسب نظام الري
ال تزال أنظمة الري السطحية هي األكثر انتشاراً يف مزارع النخيل باألحساء حيث
تزيد نسبتها عن ( )%08وهى عبارة عن غمره كامل أحواض الري املستطيلة أما أنظمة
الري احلديث فيهن الري بالفوارات ويوضح الشكل رقم ( )9تفاوت االستهالك الشهري ملياه
الري وفقا هلذين النظامني ويتضح منه أن متوسط استهالك املياه مع الري احلديث
()1,800م/3هكتار/الشهر أي ما يعادل ()21,600م/3هكتار/سنه يف حني أن املتوسط
الشهري

مع

نظام

الري

السطحي

()2,490م/3هكتار/الشهر

أي

ما

يعادل

()29,880م/3هكتار/السنة .
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شكل رقم ( : )9مقارنة استهالك املائية حسب نظام الري

سادساً  /قبول اجملتمع الزراعي لفكرة ووسيلة القياس
لقد بذل قسم اإلرشـاد املـائي باهليئـة جهـود مكثفـه للتعريـف بعـدادات سـاعات
التشغيل واستخدامها يف قياس ورصد املياه املستهلكة ألغراض الري ومتثلت تلك اجلهود
يف إعداد نشرة إرشاديه عنها زودت بنسخ منها املديريات الزراعيـة يف خمتلـف منـاطق
اململكة إىل جانب توزيعها مبعرفة قسم اإلرشاد املـائي يف منطقـة األحسـاء ومـن خـالل
املعارض والندوات واملؤمترات اليت شارك فيها..قبول هذه الوسيلة يف القياس والفكرة من
ورائها ميكن تلخيصه يف النقاط التالية :
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 فكرة هذه الوسيلة والتعريف بها قد وصلت لعدد من املز ارعني واملهتمني اليقل عنعدد النشرات اليت وزعت على اقل تقديرا واليت وصل عددها()2888نشـرة يضـاف
إليها الزوار الذين مت تعريفهم بها أثناء زيـارتهم جلنـاح اهليئـة يف املعـارض الـيت
شارك فيها قسم اإلرشاد املائي .
 قبول اجملتمع الزراعي لعدادا ت ساعات القياس والفكرة من ورائها ميكن النظر إليهامن جـانبني األول القبـول الـذاتي والطـوعي الـذي يتمثـل يف مبـادرات ذاتيـه مـن
املزارعني يف طلب هذه الوسيلة والسعي لألخذ بها بعـد أن مت التعـرف عليهـا ويف
هذا اجلانب ال تزال املؤشرات دون التطلع املأمول حيث احنصرت املبادرات الذاتيـة
يف عشرة مزارعني عشر منهم يف منطقة األحساء وأربعه من خارجها.
اجلانب الثاني للقبول يتمثل يف موافقة املـزارعني علـى تركيـب عـداد قيـاس علـى
مضخاتهم بعد عرضه عليهم واملوافقة على متابعته من قبل أخصائي قسم اإلرشـاد
املائي ويف هذا اجلانب كانت املؤشرات مشجعه حيث جتاوزت نسبة القبول(.)%58
 االلتزام والتفاعل االجيابي مع هذه الوسيلة بعد تركيبـه كانـت هـي األخـرى جيـدهحيث احنص رت نسبة املزارعني الغري ملتـزمني يف ( )%28أمـا التفاعـل مـع نتـائج
ومؤشرات املتابعة اليت خلصت يف تقارير أعدها قسم اإلرشاد املـائي لكـل مزرعـة
فكانت هي األخـرى جيـده حيـث بـادر عـدد مـن املـزارعني باالتصـال لالستفسـار
والتشاور حول كيفية التغلب على الزيـادة يف امليـاه املسـتهلكة أو اخنفاضـها عـن
االحتياجات املائية املطلوبة يف الري.
 من أهم أسباب عدم قبول هذه الوسيلة أو الرتدد يف األخذ بهـا بعـزي إىل ختـوفاملزارعني من كون تلك العدادات بداية حمتمله لنظام يفرض رسوم على مياه الـري
أو احملاسبة على الري بكميات مياه زائدة عن احلاجة.
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االستنتاجات و التوصيات
 املؤشرات والنتائج املتحصل عليها مـن املوسـم األول تـدل علـى أن مـزارع اآلبـاراخلاصة واملزارع املتبعة للري السطحي تستهلك مياه أكثر من الكمية الـيت يوصـي
بها قسم اإلرشاد املائي بناءً على دراسة سابقة له وهي ( )16,300م/3هكتار/سنة مع
نظم الري احلديث و(  ) 23,000م/3هكتار/سنة مع نظـام الـري السـطحي يف حـني أن
املزارع املعتمدة على مياه املشروع يف هذه التجربة واملتبعة للري احلديث جـاء
استهالكها السنوي م توافق مع الكميات املوصى بها واستناداً لذلك يقرتح أن تسـعى
اهليئة إىل تعميم الري احلديث وتقنيني مياه الري لدى أصحاب اآلبـار اخلاصـة مبـا
يعادل ما تستهلكه املزارع املروية من مياه املشروع .
 نظراً للتكلفة املنخفضة لعدادات القياس وسهولة استخدامها مضافاً إىل ذلك دقتهـااملعقولة فيوصى بالنظر يف تعميم استخدامها يف هذه املرحلة سواء داخـل نطـاق
اهليئة أو خارجها مع اعتماد آلية للعمل بها.
 استمرار هذه التجربة التقييمية لسنه أخرى مع تكثيف التوعية بأهمية اسـتخدامعدادات القياس .
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