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املوؤلف يف �سطور

اأ.د علي بن عبدالله الدرفا�سي
اأ�ستاذ بيئة وف�سيولوجيا املحا�سيل الزراعية
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 املؤهالت العلمية 
تخ�س�س  • بكالوريو�س العلوم الزراعية )1398هـ - 1978م( – 	

و احل�سول على  الريا�س  ال�سرف من جامعة  بتقدير ممتاز مع مرتبة  تربة وهند�سة زراعية - 
امليدالية الذهبية كطالب مثايل على م�ستوى كلية الزراعة لذلك العام الدرا�سي 1978-1979م.

م ( من جامعة امللك �سعود. • ماج�ستري يف الإنتاج النباتي )علوم املحا�سيل( ) 1407هـ - 1986	
م(  من جامعة ولية  • دكتوراه الفل�سفة يف علوم املحا�سيل- ف�سيولوجبا املحا�سيل ) 1414ـ 1993	

كولورادو احلكومية.
التدرج الوظيفي

هـ   حتى تاريخه • اأ�ستاذ من 11/10/ 1431	
هـ • اأ�ستاذ م�سارك من 1423/4/1هـ   حتى 1431/11/9	
هـ • اأ�ستاذ م�ساعد من 1414/5/9هـ  حتى 1423/3/30	

هـ . • حما�سر من 1407/9/20هـ  حتى 1414/5/8	
هـ . • معيد من 1398/8/27هـ   حتى 1407/9/19	

االهتمامات البحثية

• الدرا�سات الف�سيولوجية      •  العالقات املائية   •  الإجهادات البيئية املختلفة
 اللجان العلمية

•ع�سو يف اجلمعية ال�سعودية لعلوم احلياة. 	
•  ع�سو يف اجلمعية ال�سعودية للعلوم الزراعية . 	
• ع�سو يف اجلمعية الأمريكية لعلوم املحا�سيل . 	

• بحثًا علمياأ من�سورًا يف جمالت حملية وعاملية حّكم وناق�س العديد من ر�سائل  له اأكرث من 40	
 Agricultural ومنها  وعاملية   حملية  جمالت  يف  كمحكم  يعمل    ، والدكتوراه  املاج�ستري 
Water Management منذ عام 2004 وحتى الن. �سارك يف العديد من املوؤمترات العلمية 

املحلية والعاملية.
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و �صاللة حملية 105(  مت زراعتها حتت ظروف منطقة الريا�ص عام 2000م. 

30 5- جدول )5( تاأثري الري مباء ال�رصف ال�صـــحي املعالـــج مقارنة مباء الآبار على 
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24 19- �صـــكل )14( الـــري عند فقد 200 مم بخـــر من وعاء البخـــر الرتاكمي)2000 

م3هكتار-1( خالل املو�صم الزراعي.
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ري المحاصيل الزراعية بين األهمية والترشيد

1- املقدمة
املاء هو اأ�ســــا�س احلياة على �ســــطح هذه الكرة الأر�ســــية حيث ي�ســــكل الوزن الأعظم 
من ج�ســــم الكائن احلي  و�ســــدق اهلل العظيم حني قال )وجعلنا من املاء كل �ســــي حي( .  
الأنبيــــاء – 30.     ) ومــــن اآياته اأنك ترى الأر�س خا�ســــعة فــــاإذا اأنزلنا عليها املاء اهتزت 

وربت اإن الذي اأحياها ملحي املوتى اإنه على كل �سيء قدير( ف�سلت: - 39. 
ولقد ازدادت اأهمية املاء  مع مرور الأيام ملا له من دور كبري وموؤثر وفعال يف م�ســــاريع 
التنميــــة الزراعيــــة يف جميع مناطق العامل . لذا فان اململكة العربية ال�ســــعودية والتي تعد 
من الدول قليلة املوارد املائية اأ�ســــبحت األن حري�ســــة كل احلر�س علــــى الهتمام باملياه 
وتنميتها وحماية م�ســــادرها وتر�ســــيد ا�ستهالكها . لذا فان تر�ســــيد ا�ستخدام مياه الري 
يعود باخلري والنفع على الوطن وي�ســــاعد على زيــــادة معدلت اإنتاج الغذاء لتحقيق الأمن 

املائي و الغذائي لأبناء هذا الوطن الغايل. 

2- الأهداف 
يهدف هذا ال�ســــدار للتعريف باأهمية ماء الري للمحا�سيل الزراعية وتر�سيد املزارع 
باأهم الطرق ال�ســــرورية لرت�ســــيد ا�ســــتهالك املاء ومعرفة كيفية رفع كفاءة ال�ســــتهالك 
املائي للمح�ســــول عن طريق ا�ســــتخدام الطــــرق الأمثل للري وجدولتــــه )كمية ماء الري 

وميعاد اإ�سافته للنبات( وذلك على اأ�س�س علمية �سحيحة.
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3 - الدرا�سات العلمية املحلية والعاملية
3-1- تعريف �لري و�أهميته

يعـــرف الـــري باأنه اإمـــداد الرتبة باملـــاء لتتمكن مـــن توفـــري الحتياجات املائيـــة الالزمة 
لنموالنبـــات، ح�ســـان )1400 ( و حلمـــي    ) 1984 ( اأو مبعنـــى اعـــم هو اإ�ســـافة املاء للرتبة 

لتحقيق اأحد اأو بع�س من الأهداف التالية: 
1-اإمداد النباتات بالرطوبة الالزمة لنموها. 

2-حماية النباتات من التعر�س لإجهاد اجلفاف واحلرارة.
3-ترطيب الرتبة والهـــواء اجلوي املحيط بالنبات وذلك لتهيئة الظروف املناخية املالئمة 

لنمو النبات. 
4-غ�سيل اأو تخفيف تركيز الأمالح يف الرتبة .

5-ت�سهيل عمليات خدمة الأر�س من حرث وخالفه.
6-زيادة قدرة النباتات على امت�سا�س وانتقال العنا�سر الغذائية.  

3-2- م�سادر مياه �لري باململكة �لعربية �ل�سعودية
1-ميـــاه الأمطـــار وهي قلية وغري منتظمة ول يتعدى املتو�ســـط العام للهطول ال�ســـنوي عن 
150ملم/ �ســـنة وهذا يعادل)1500م3/هكتار/العام( لذا فاململكة العربية ال�ســـعودية 
ت�سنف �سمن املناطق اجلافة من العامل وذلك ح�سب )جدول 1(، علمًا باأن هذه ال�سنة 
1437هــــ )2015م( هطلت اأمطار غزيرة على جميع املناطق الزراعية باململكة العربية 
ال�ســـعودية خالل �ســـهري نوفمرب ودي�سمرب. ن�ســـاأل اهلل اأن يجعله كما قال الر�سول �سلى 

اهلل عليه و�سلم " اللهم �سيبًا نافعًا "
2-املياه ال�ســـطحية وهي تلك امليـــاه املوجودة على اأعماق قريبه من �ســـطح الأر�س وتعتمد 

اعتماد كبري يف اإمدادها على مياه الأمطار. 
3-امليـــاه اجلوفيـــة  وهي املياه املرت�ســـبة خالل الطبقـــات النافذة اإىل باطـــن الأر�س حيث 
تتجمـــع فـــوق طبقة �ســـماء مكونه بذلك اخلزانـــات اجلوفية وهذه املياه قـــد توجد على 

اأعماق كبرية .
4- مياه العيون وتوجد باأعداد حمدودة يف بع�س مناطق اململكة. 

5-املياه املحالة وهذا م�سدر مكلف وي�ستخدم فقط لال�ستهالك الب�سري. 
6-مياه ال�سرف ال�سحي املعالج وهذا م�سدر جيد ميكن العتماد عليه يف ري بع�س اأنواع 

املحا�سيل الزراعية. 
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�ملاء يف �لطبيعة %100

مياه حيوية وبخار %1 مياه �سطحية 2%مياه جوفية 97%

ماء متجمد 4%ماء �سائل %1  )%100(

ماء مالح %95 مـاء عذب %5

�سكل )1( ر�سم تو�سيحي يبني توزيع املاء يف الطبيعة
عن حممد، فوزي �سعيد عواد )1424هـ (

جدول )1( تق�سيم مناطق العامل ح�سب املعدل ال�سنوي لت�ساقط الأمطار.

معدل الت�ساقط ال�سنوي )ملم(املنطقة
اأكرث من 1000ملم عام-1املناطق الرطبة  

500 – 1000ملم /عام-1املناطق حتت الرطبة 
250 – 500 ملم عام-1املناطق �سبه اجلافة 

اأقل من 250 ملم عام-1املناطق اجلافة  

امل�سدر خليل )1998م(

3-3- نظم �لري 

اإن طــــرق الــــري كثرية ومتعــــددة  وميكن للمــــزارع اختيار الطريقة املنا�ســــبة لظروف 
املزرعــــة اإل اأنــــه حتــــت ظروفنا املحليــــة واملتميزة بقلة املوارد املائية ين�ســــح با�ســــتخدام 
الطريقــــة الأكرث كفاءة يف توفري املياه . وهذا يعتمــــد على المكانات املتوفرة لدى املزارع 
وكذلك نوع الرتبة وطبوغرافيتها ون�ســــبة الأمالح بها ونوع الزراعة والرتكيب املح�ســــويل 
والظــــروف البيئيــــة املحيطة بذلك النبات وم�ســــادر املياه املتاحــــة.  وتعرف طريقة الري 
املثلى باأنها تلك الو�سيلة اأوذلك النظام الذي يزود الرتبة بالكمية املنا�سبة من مياه الري 
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التي حتتفظ بها الرتبة لإمداد املحا�سيل الزراعية باحتياجاتها املائية ال�سرورية لنموها 
وباأقــــل كمية مــــن الفقد مع الأخــــذ يف العتبار التكلفة القت�ســــادية وعلــــى العموم ميكن 

تق�سيم نظم الري اإىل اأربعة اأق�سام رئي�سية هي :

1( �لري �ل�سطحي  
وهــــي غمر �ســــطح الرتبة باملياه وهــــي الطريقة التقليدية ال�ســــائدة  اإل اإنها اأقل كفاءة 
نظــــرًا لزيــــادة املاء الفاقد �ســــواء فقد جوي عــــن طريق التبخر اأو فقد اأر�ســــي عن طريق 

الت�سرب ، حممد والعمود )1418( وت�سمل هذه الطريقة ثالثة اأنواع هي :
3- الري باخلطوط  2- الري بال�سرائح   1- الري بالأحوا�س 

حيــــث يف الطريقــــة الأوىل والثانيــــة يالم�ــــس املاء جميع �ســــطح الرتبة اأمــــا يف طريقة 
اخلطــــوط فاإن املاء يالم�س بع�س اأجزاء الرتبة وبالتايل تكون اأقل فقدًا ملياه الري مقارنة 
بطريقتي الأحوا�س وال�سرائح. والري ال�سطحي من اأكرث الطرق �سيوعًا يف معظم مناطق 
العامل نظرًا ل�ســــهولته وانخفا�س تكلفته القت�ســــادية خا�ســــة عند توفر مياه الري اإل اأنه 
حتت ظروف اململكة العربية ال�سعودية فهو طريقة م�ستهلكة للمياه لذا لين�سح بها خا�سة 

يف املزارع الكبرية )�سكل 2(.

�سكل )2( �سورة تو�سح الري ال�سطحي للمحا�سيل الزراعية :امل�سدر ) ال�سبكة العنكبوتية(
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2( �لري حتت �ل�سطحي   
  حيث يتم يف هذه الطريقة تزويد الرتبة باملاء حتت ال�ســــطح مبا�ســــرة  مع التحكم يف 
م�ستوى املاء الأر�سي ح�سب تعمق اجلذور )�سكل3(.  وت�ستخدم هذه الطريقة يف املناطق 
الرطبة و�سبه الرطبة من العامل اإل اأنه نظرًا لأهميتها القت�سادية  يف توفري املياه خا�سة 
حتت ظروف املناطق املحدودة املياه مثل اململكة العربية ال�سعودية ، حممد عواد)1997( 
وقد بداأت بع�س الأو�ســــاط العلمية وال�ســــركات الزراعية يف تطبيقها حمليًا.  وقد اأظهرت 
التجارب الأولية بق�ســــم الهند�ســــة الزراعية نتائج مب�سرة حيث اأدت اإىل تقليل الفاقد من 

مياه الري. ومن ال�سروط الالزمة لنجاح هذا النظام هي  :
 1- جتان�س الأر�س يف القوام واأن تكون عالية النفاذية.

2- خلو الرتبة وماء الري من الأمالح اإىل حد ما.
3- بعد الطبقة ال�سلبة من �سطح الرتبة.

4- معرفة طبيعة منو جذور املحا�سيل املنزرعة وكذلك احتياجاتها املائية. 
5- التمكن من خف�س م�ســـتوى املاء الأر�ســـي وغ�ســـيل الأمالح عند ال�ســـرورة.  ومن اأهم 
مميـــزات هـــذا النظام هي توفـــري ماء الـــري وكذلك �ســـهولة اإجراء عمليـــات اخلدمة 
الزراعية واأي�ســـا فاإن هذا النظام يقلل من فقد املاء ب�ســـبب انخفا�س معدل البخر. اإل 
اأن من اأهم عيوب الري حتت ال�ســـطحي هي ارتفاع تكاليف الإن�ســـاء والت�سغيل واحتياج 
�ســـبكة الري اإىل ال�سيانة امل�ســـتمرة واحتمال زيادة ن�سبة الأمالح يف الرتبة مما ي�سبب 

اأ�سرار للنبات واأنابيب الري .
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�سكل )3( خمطط يو�سح الري حتت ال�سطحي للمحا�سيل الزراعية:امل�سدر ) ال�سبكة العنكبوتية(

3( �لري بالر�ش    
يتم يف هذه الطريقة دفع املياه للجو حتت �سغط من خالل فتحات اأو ر�سا�سات يف �سورة 
رذاذ حيث يت�ســــاقط على �ســــطح الرتبة حماكيا ت�ســــاقط الأمطار لي�سل مبنطقة اجلذور 
اإىل املحتوى الرطوبي املنا�سب ، العمود والفتياين )1417هـ( . هذا النظام �سالح ملعظم 
املحا�ســــيل الزراعية نظرًا ل�سهولة ت�سميمه ومرونته الكبرية واإمكانية التحكم يف ت�سغيله 
كما اأنه يوفر يف م�ساحة الأر�س من خالل توفري قنوات الري وتوفري الأيدي العاملة، اأي�سا 
ميكن ا�ستخدامه يف حقن بع�س الأ�سمدة لتوفري احتياجات النبات من العنا�سر الغذائية 
عن طريق الر�س على الأوراق كما ي�ستخدم يف حقن املبيدات الفطرية واحل�سرية ملقاومة 
الأمرا�ــــس والآفــــات.  كذلك فاإن من اأهم ميزات هذا النظام اأنه يوؤدي اإىل القت�ســــاد يف 
مــــاء الري وتقليل الفاقــــد نظرا لإمكانية التحكــــم يف كمية املياه امل�ســــافة للرتبة  مقارنة 
بالري ال�ســــطحي لذا ين�ســــح بــــه حتت ظروف املــــوارد املائية املحــــدودة كاململكة العربية 
ال�ســــعودية.  اإل اإن مــــن عيوبه زيادة تكلفته القت�ســــادية املرتبطة بالت�ســــغيل وال�ســــيانة 
كذلك عدم جدواه عند ا�ستخدام مياه ذات ملوحة عالية الرتكيز نظرا لالأ�سرار التي قد 
تلحق باأوراق النبات اأو تت�ســــرر اأنابيب الت�سغيل وا�ستهالكها ب�سرعة ب�سبب تركيز امللوحة 
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العالية.  واأجهزة الري بالر�س ت�ســــرتك يف فكرة الت�ســــغيل اإل اأنها تختلف يف ال�سكل العام 
والت�سميم فمنها الأجهزة املتنقلة والأجهزة الثابتة )�سكل 4(.

�سكل )4( �سورة تو�سح الري بالر�س يف املحا�سيل الزراعية:امل�سدر ) ال�سبكة العنكبوتية(

4( �لري بالتنقيط    
يعد نظام الري بالتنقيط من اأحدث الطرق امل�ستخدمة يف الري وتتميز بكفاءة عالية 
نظرًا لقلة ال�ستهالك املائي لها وانخفا�س الفاقد بالتبخر مقارنة بالطرق الأخرى )�سكل 
5(.  ترتكــــز الفكرة الأ�سا�ســــية يف هــــذه الطريقة على اإمداد النباتــــات بحاجتها من املاء 
وكذلك الغذاء وذلك من خالل فتحات �ســــغرية توجد قريبــــة من النبات وذلك مبعدلت 
�ســــريان بطيئــــة ومتكررة بحيث حت�ســــل اجلذور الناميــــة على حاجتها املائيــــة والغذائية 
ب�ســــكل جيد ومالئم.  ونظرا مل�ســــادرنا املائية املحدودة والتي ي�ســــتهلك القطاع الزراعي 
ن�ســــبة كبــــرية منها قد ت�ســــل اإىل 80 % لذا �ســــارعت حكومتنا الر�ســــيدة ممثلة يف وزارة 
الزراعة اإىل تطبيق هذه الطريقة وخا�سة يف جمال حما�سيل اخل�سار والفاكهة واأ�سجار 
الزينة وحما�سيل البيوت املحمية. وتفيد الإح�سائيات اأن امل�ساحات املروية بطريقة تقنية 
التنقيــــط قــــد ارتفعت  من   666 هكتار يف عام 1981م اإىل 6739 هكتار يف عام 1991م ، 
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العمــــود )1419هـــــ ( وعواد ) 1424 (. هذا النظام رغم كفاءته العالية يف القت�ســــاد يف 
مياه الري اإل اأن جدواه القت�ســــادية معدومة مع املحا�سيل احلقلية  نظرا لرتفاع تكلفته 
الإن�ســــائية لذا فهو حم�ســــور فقط على املحا�سيل الب�ســــتانية. اأي�سا فهو ليخلو من بع�س 
العيوب مثل م�ساكل ان�سداد املنقطات وملوحة مياه الري وحدوث تلف يف اأنابيب التنقيط 

اأو حوامل املنقطات .

�سكل )5( �سورة تو�سح الري بالتنقيط يف املحا�سيل الزراعية:امل�سدر ) ال�سبكة العنكبوتية(

3-4- جدولة �لري
 ويق�سد بها توقيت وحتديد موعد الري الذي عنده يجب اإ�سافة ماء الري للرتبة لكي 
يح�ســــل النبات على احتياجاته املائية يف الوقت املنا�ســــب.  وهذا يعتمد على عدة عوامل 
اأهمهــــا احلالة املائية لكل من النبات والرتبــــة وكذلك الظروف املناخية املحيطة بالنبات 

النامي. جدولة الري ت�سمل الطرق التالية:- 
اأ( الطرق التقليدية وهي الطريقة املتبعة لدى العديد من املزارعني وحتى بع�س ال�سركات 
الزراعية واملق�سود بها حتديد موعد الري بناًء  على اجتهادات فرديه متوارثة تتمثل يف 
مدة زمنية معينه كري اأ�سبوعي اأو اقل اأو اأكرث دون الأخذ يف العتبار مدى حاجة النبات 
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للماء . وهذه طريقة ت�ستهلك كمية كبرية من املياه دون مربر علمي لذا يف�سل التخل�س 
منهـــا . كذلك فان هناك اعتقاد لدى الكثري من املزارعني باأن اإ�ســـافة ماء الري بكمية 
كبـــرية يزيد من الإنتاجية الزراعية وهذا اعتقاد غري �ســـحيح فالنبات له احتياج مائي 

حمدد واأي كمية اأعلى من تلك الحتياجات فاإنها توؤدي اإىل اأ�سرار كثرية  منها:  
1-نق�س تهوية الرتبة وتراكم ثاين اأك�سيدالكربون حيث يثبط قدرة اجلذور على امت�سا�س 

املاء والعنا�سر الغذائية.
2- غ�سيل العنا�سر الغذائية من الرتبة واإبعادها من منطقة اجلذور. 
3-ا�ستنزاف مياه دون مربر مما ي�سبب لنا اأزمة يف مواردنا املائية.  

4- نق�س الإنتاجية النهائية.
5- ا�ستهالك عايل للطاقة،  )اجلدول 2( يو�سح جتربة حقلية على حم�سول القمح حيث 
مت ا�ســـتخدام ثالث فرتات ري وهي اإ�ســـبوعي وكل اأ�سبوعني وري �سهري واأثبتت النتائج 
اأنه ليوجد فروق معنوية يف اإنتاجية حم�ســـول القمح بني الري الأ�سبوعي وكل اأ�سبوعني 

خالل ف�سل ال�ستاء وحتت ظروف منطقة الريا�س، الدرفا�سي واآخرون )2002(.

جدول )2( تاأثري فرتات الري على حم�سول القمح ومكوناته املزروع حتت ظروف املنطقة الو�سطى يف اململكة 
العربية ال�سعودية .

فرتة الري
عدد 

ال�سنابل 
يف م2

وزن 
1000حبة 

)جم(

حم�سول احلبوب 
طن هكتار-1

املح�سول احليوي 
طن هكتار-1

دليل 
احل�ساد 

)%(
ري اأ�سبوعي 

10000 م3 هكتار-1
34 15.5 اأ5.2 اأ39.3 اأ836 

ري كل اأ�سبوعني
5000 م3 هكتار-1

34 14.5 اأ4.9 اأ37.9 اأ788 

ري �سهري
3000 م3  هكتار-1

32 13.2 ب4.2 ب35.5 ب788 

امل�سدر: الدرفا�سي واآخرون )2002(.  
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ب( الطرق احلديثة وهي طرق مبنية على اأ�ســـ�س علمية تاأخذ يف العتبار عدة عوامل توؤثر 
يف ال�ســـتهالك املائي، من هذه الطرق ما يعتمد علـــى العوامل املناخية ومنها ما يعتمد 
على عوامل الرتبة ومنها ما يعتمد على طبيعة النبات. اأف�سل هذه الطرق هو ما اأخذ يف 
العتبار جميع العوامل ال�ســـابقة من مناخية واأر�ســـية ونباتية.   اإل اأن العوامل املناخية 
هي الأهم والأكرث قدره يف حتديد الحتياجات املائية للنبات حيث اأن 95-98% من ماء 
الـــري امل�ســـاف للرتبة يفقد يف عمليـــة البخرنتح وهذه العملية تعتمـــد اعتماد كبريعلى 
العوامل املناخية من حرارة واإ�سعاع ورطوبة ورياح.  ومن اأمثلة هذه الطرق احلديثة :-

  Crop water Stress Index )CWSI( جدولة الري با�ستخدام دليل الإجهاد املائي  للمح�سول*
وهـــذا الدليل ياأخذ يف العتبـــار العوامل املناخية من درجة حرارة اجلو والرطوبة الن�ســـبية ودرجة 
حرارة النبات وكذلك رطوبة الرتبة واحلالة املائية للنبات . ويتم تق�سيم هذا الدليل اإىل ع�سرة 
اأجزاء مت�ســـاوية حيث كل جزء ي�ســـري اإىل احلالة املائية لكل من الرتبة والنبات ويحدد موعد 
الري املنا�سب وهذه الطريقة حديثة وحتتاج اإىل تقنية عالية تعتمد على نظرية ال�ست�سعار عن 
بعد لقيا�س درجة حرارة الغطاء النباتي وعالقة ذلك باحلالة املائية لكل من الرتبة والنبات.  
لذا ين�ســـح بها على م�ستوى ال�سركات الزراعية والتي تتوفر بها املوارد املالية والعلمية . حيث 
تقوم ال�سركة الزراعية باختبار جدولة الري بطريقة (CWSI) حتت الظروف املحلية ومن ثم 

التو�سية بنتائجها على م�ستوى املزارع العادي .

مت ن�ســـر نتائج هـــذه التجربة يف جملة اإدارة املياه الزراعية حتت عنوان” ا�ســـتخدام دليل 
وقد  الإجهاد املائي للمح�سول يف درا�سة احلالة املائية وجدولة الري يف حم�سول القمح”  .  
تو�ســـل الباحثان الدرفا�سي و  نيل�سن )2001م( اإىل اأن جدولة الري با�ستخدام هذه الطريقة 
قد اأعطت نتائج جيدة يف درا�ســـة احلالة املائية للنبات وجدولة الري ويو�ســـى با�ســـتخدامها 
ملعظم املحا�سيل الزراعية حيث اأنها تعتمد يف الأ�سا�س على العوامل املناخية والتي يعزى اإليها 

معظم ال�ستهالك املائي للنبات خا�سة حتت ظروفنا املحلية.
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 Cumulative Pan vaporation( جدولـــة الـــري با�ســـتخدام وعـــاء البخـــر الرتاكمـــي*
CPE()�ســـكل 6( وهـــذه الطريقة تعتمد على قيا�ـــس كمية املاء املتبخر من هـــذا الوعاء على 

اأ�ســـا�س عمق تراكمي حم�ســـوًبا بامللم . وهي طريقة �سهلة لحتتاج اإىل تقنية عالية وكل مزارع 
ي�ســـتطيع ا�ســـتخدامها يف مزرعته، الدرفا�ســـي)2000م( وفكرة هذه الطريقة تعتمد على اأن 
معظـــم املاء امل�ســـاف للمح�ســـول اأثناء عملية الري يفقد على �ســـكل بخر-نتـــح وهذه الكمية 
املفقـــودة تعتمد اعتماد كبري على العوامل املناخية لـــذا فاإن هذه الطريقة تعطى املزارع دللة 
كبرية عن موعد الري الذي يحتاج اإليه النبات فعاًل حيت اأن كمية املاء الفاقد من هذا الوعاء 
مرتبطة متامًا بالعوامل البيئية التي هي الأ�ســـا�س يف حتديد الحتياجات املائية ملح�سول ما.  
وقـــد مت اإجراء عدة جتارب با�ســـتخدام هذه الطريقة حتت ظروف اململكة العربية ال�ســـعودية 
حيث اأت�ســـح اأن هذه الطريقة قد وفرت كمية من مياه الري و�ســـلت اإىل 25% مقارنة بالطرق 
التقليدية والتي تعتمد فقط على الفرتة الزمنية بني الريات دون الأخذ يف احل�ســـبان العوامل 

املناخية ، الدرفا�سي والعويد )2010م(، )ال�سكل 7( )واجلداول 3 و 4 (.

�سكل )6( �سورة تو�سح وعاء البخر الرتاكمي جلدولة الري
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جدول )3( جتربة تو�سح ا�ستخدام وعاء البخر يف جدولة ماء الري ملح�سول القمح  يف منطقة الريا�س خالل 
عامي   2004  - 2005 م

معامالت الري*
عدد الريات 
خالل املو�سم

كمية ال�ستهالك 
املائي خالل املو�سم 

م3 هكتار-1

اإنتاجية املح�سول
طن هكتار-1

ال�ستهالك املائي 
لرت كجم-1
من القمح

20100007.01428.6ري اأ�سبوعي 
16800006.91159.4الري عند 50 ملم
1260006.01000الري عند 100ملم
840005.0800الري عند 150ملم
420004.5444.4الري عند 200ملم

-0.6--الفرق املعنوي

* كمية مياه الري امل�سافة يف الرية الواحدة 500م3 هكتار-1

�سكل )7( يو�سح اختالف ا�ستجابة اأ�سناف القمح الأربعة ) )يوكوراروجو، و�ست برد، جامعة امللك �سعود102 
وجامعة امللك �سعود 105( لكمية مياه الري امل�سافة خالل مو�سم النمو

 العالقة بني اإنتاجية املح�سول طن هكتار-1 و كمية ماء الري امل�ساف خالل املو�سم م3 هكتار-1	• 
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�سكل )8( �ساللة القمح املح�سن )KSU 102( يف ق�سم النتاج النباتي مزروعًا يف حقول �سركة نادك يف منطقة حائل

�سكل )9( �ساللة القمح املح�سن )KSU 105( يف ق�سم النتاج النباتي مزروعًا يف حقول �سركة نادك يف منطقة حائل
امل�سدر: ال�سكلني )8 و9( برنامج حت�سني حما�سيل احلبوب بق�سم النتاج النباتي - كلية علوم الأغذية والزراعة 

�سعود  امللك  – جامعة 

جدول )4( تاأثري جدولة الري با�ستخدام وعاء البخر الرتاكمي على اأربعة اأ�سناف من الأقماح امل�ستوردة واملحلية  
)يوكوراروجو، وي�ست برد، �ساللتني حملية  KSU 102 و KSU  105( مت زراعتها حتت ظروف منطقة الريا�س 

عام 2000م

كمية ال�ستهالك املائي 
خالل املو�سم 

اإنتاجية حم�سول القمح طن هكتار-1
 �ساللة حمليةوي�ست برديوكوراروجوم3 هكتار-1

KSU 102
 �ساللة حملية
KSU 105

100007.55.26.58.4
80006.46.25.88.1
60005.44.95.77.5
40004.24.85.06.3
20004.24.43.95.5
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�سكل )10( الري الأ�سبوعي للقمح 10000م3 هكتار-1 خالل املو�سم الزراعي

�سكل )11( ري القمح عند فقد 50 مم بخر من وعاء البخر الرتاكمي8000 م3 هكتار-1
خالل املو�سم الزراعي



23 2223 22

�سكل )12( ري القمح عند فقد 100مم بخر من وعاء البخر الرتاكمي ) 8000 م3 هكتار-1( 
 خالل املو�سم الزراعي

�سكل )13( ري القمح عند فقد 150ملم بخر من وعاء البخر الرتاكمي)4000 م3 هكتار-1(
خالل املو�سم الزراعي
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�سكل )14( ري القمح عند فقد 200 مم بخر من وعاء البخر الرتاكمي)2000 م3هكتار-1(
خالل املو�سم الزراعي

3-5- �لعو�مل �ملوؤثرة يف قدرة �لنبات على �مت�سا�ش ماء �لرتبة
اإن عمليتي امت�سا�س املاء بوا�سطة اجلذور وفقدانه يف عملية النتح هما عمليتان متالزمتان 
مع بع�ســـهما البع�س لذا فاإن العوامل املوؤثرة يف المت�ســـا�س توؤثر اأي�سًا يف النتح واأي اختالل 
يف التوازن بني تلك العمليتني قد يعر�س النبات لالإجهاد املائي.  وميكن تق�ســـيم تلك العوامل 
املوؤثرة يف قدرة النبات على امت�ســـا�س املاء اإىل عوامل تربه وعوامل خا�ســـة بالنبات وعوامل 

مناخية حتيط بذلك النبات املزروع.  

�أ(  عو�مل �لرتبة )Soil Factors( وت�سمل :-
  1- توفر ماء الرتبة وخا�ســـة ذلك اجلزء الذي حتتويه الرتبة بني �ســـعتها احلقلية ونقطة 
الذبول ، حيث يزداد المت�ســـا�س يف تلك املنطقة اأمـــا اإذا نق�س املاء عن تلك احلدود 
فقد ي�سعب على اجلذور امت�سا�سه ول�سيما عند و�سوله اإىل نقطة الذبول وهذا يختلف 

ح�سب نوعية الرتبة والنبات. 
2- تركيـــز حملول الرتبة حيث ينخف�س معّدل امت�ســـا�س املاء كلما زاد تركيز الأمالح يف 
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الرتبة نتيجة لزيادة ال�سغط الأ�سموزي ملحلول الرتبة مما ي�سبب نق�س يف اجلهد املائي 
الكلي. تختلف النباتات يف قدرتها على التغلب على هذه الأ�سموزية وذلك ح�سب تركيبها 

الوراثي فالنباتات امللحية ت�ستطيع امت�سا�س املاء حتى يف تراكيز  ملحية عالية . 
3-تهوية الرتبة حيث تزداد �ســـرعة امت�ســـا�س املاء يف الأرا�ســـي اجليدة ال�سرف اإل اأنه 
عند زيادة ت�ســـبع الرتبة باملاء نتيجة للري الزائد فاإن ذلك يوؤدي اإىل نق�س الأك�ســـجني 
وتراكم ثاين اأك�ســـيد الكربون مما ي�ســـبب �ســـوء التهوية حول اجلذور النباتية وبالتايل 
اإعاقة المت�سا�س.  لذا فاإن  امت�سا�س املاء يكون اأ�سرع يف الرتبة جيدة التهوية مقارنة 

بالرتب �سعيفة التهوية. 
4-درجـــة حرارة الرتبة ، تزداد �ســـرعة امت�ســـا�س املاء  بزيادة درجة حـــرارة الرتبة اإىل 
حدما ، اأما عند انخفا�ســـها فان ذلك يقلل من �سرعة المت�سا�س حيث ت�سبب درجات 
احلـــرارة املنخف�ســـة زيـــادة لزوجة الربوتوبالزم ممـــا يوؤدي اإىل  نق�ـــس معدل نفاذية 

اجلذور للماء املمت�س وتختلف النباتات يف حتملها لدرجات احلرارة.
5-التو�ســـيل املائـــي للرتبة وهو قدرة الرتبة على تو�ســـيل املاء ملنطقة جـــذور النبات وهذا 
يختلف باختالف نوعية الرتبة وخا�سة القوام والبناء ، فالتو�سيل املائي للرتب الرملية 
اأقل منها يف الأنواع الأخرى. وتوؤثر حركة املاء يف الرتبة على �سرعة اإمداد اجلذور باملاء 

من املناطق البعيدة عن �سطح المت�سا�س.

Plant Factors ب( عو�مل نباتية
تختلـــف قـــدرة النباتـــات يف امت�ســـا�س املـــاء مـــن الرتبـــة باختالف ال�ســـفات ال�ســـكلية 

والف�سيولوجية  وكذلك نوع النبات ومرحلة منوه. ومن اأهم تلك ال�سفات  املوؤثرة  مايلي :-
1- �ســـفات املجموع اجلذري وت�ســـمل تعمق اجلذور وانت�ســـارها، نفاذية اجلذور واختالف 
فعاليتها اأي مدى قابليتها لالمت�ســـا�س ومقاومتها للظروف البيئية املحيطة وهذا يعود 

بالطبع للعوامل الوراثية.
2- �ســـفات املجموع اخل�ســـري وخا�سة م�ساحة امل�سطح اخل�سري الذي ميثل  �سطح الفقد 
بوا�ســـطة عملية النتـــح وهذا بدوره  يزيد من قـــدرة النبات يف امت�ســـا�س ماء الرتبة . 
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وعمومًا تزداد �ســـرعة امت�سا�س النبات للماء بزيادة م�ســـاحته الورقية ون�سبة املجموع 
اجلذري للمجموع اخل�سري.

جـ( عو�مل مناخية 
تتنا�سب كمية املاء املمت�س طرديًا مع كمية املاء الفاقد بالنتح لذا فاإن زيادة  معّدل النتح 
يزيد من معدل المت�سا�س خا�سة عند توفر ماء الرتبة. ومن اأهم العوامل املناخية املوؤثرة يف 

ذلك هي �سدة الإ�سعاع ال�سم�سي ودرجة حرارة الهواء  والرطوبة الن�سبية و�سرعة الرياح.

3-6- تاأثري �ملاء يف �ملحا�سيل �لزر�عية
ل�سك اأن املاء من اأهم العوامل املوؤثرة يف زراعة املحا�سيل وهو العامل الأول املحدد ملدى 
التقدم الزراعي وخا�سة حتت ظروف املناطق اجلافة و�سبه اجلافة والتي تقع اململكة العربية 
ال�ســـعودية يف نطاق تلك املناطق التي تعاين من نق�س حاد يف املوارد املائية. وتوزيع النباتات 
يف مناطق العامل تعتمد ب�سكل مبا�سر على توفر املاء واأي�سا فاإنه يتحدد توزيع الغطاء النباتي 
بكميات املياه املتوفرة. بالإ�ســـافة اإىل تاأثري املاء يف انت�ســـار وتوزيـــع النباتات يف الطبيعة فاإن 
املاء يوؤثر يف �سرعة منو النباتات وتكاثرها. لذا كان الهتمام باملوارد املائية وتنميتها من اأهم 
الأولويات يف ال�سيا�ســـة احلكومية اخلا�سة بتطوير وتوفري األأمن املائي والغذائي ملواطني هذا 

البلد املعطاء .
 ي�ســـكل املاء ن�ســـبة كبرية من وزن النبات الرطب وتختلف ح�سب طبيعة الن�سيج ت�سل اإىل 
80 – 90 % مـــن وزن النبـــات وتقل هذه الن�ســـبة يف البذور اإىل 5 – 12 %.  يحتاج النبات املاء 
يف جميـــع اأطوار منوه. فالبذور لتنبت اإل بتوفر املاء وانق�ســـام وا�ســـتطالة اخلاليا حتتاج اإىل 
املاء وعملية البناء ال�ســـوئي ل تتم اإل بوجود املاء كم�ســـدر لاللكرتونات الالزمة يف اختزال 
ثاين اأك�ســـيد الكربون. كما اأن الأنزميات املختلفة لتن�ســـط اإل يف وجود املاء اأي�ســـا فاإن املاء 
هو الذي يحافظ على بقاء الأوراق غ�ســـة ومنت�ســـبة حيث يكون ال�ســـغط النتفاخي يف حالة 
موجبـــة. واملاء �ســـروريًا يف جميع التفاعالت احليوية داخل النبات حيـــث اأن املاء مذيب عام 
ملعظم املواد املوجودة يف اخللية النباتية وبدونه لميكن للعمليات احليوية اأن تتم. اأي�سًا فتوفر 
املاء يف الرتبة ي�ســـاعد على ذوبان العنا�ســـر الغذائية و�ســـرعة حتركها يف النبات مما يح�سن 
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احلالة املائية والغذائية للنبات. يعترب املاء عاماًل هاما يف تربيد النبات عند تعر�سه لالإجهاد 
احلـــراري حيث ي�ســـتهلك النبات طاقة حراريـــة عالية يف عملية النتح وبـــذا يخفف من تاأثري 
احلـــرارة العالية.  لذا فاإن املاء اأ�سا�ســـي يف حياة النباتات واأي نق�ـــس يف الحتياجات املائية 
للنبات ل�ســـك اأنها �ستوؤدي اإىل اأ�ســـرار كبرية �سواء على م�ستوى النبات اأو على امل�ستوى العام 

لإنتاجية املحا�سيل الزراعية. 
وميكن تلخي�س اأهم التاأثريات الناجتة من نق�س ماء الري كالتايل :- 

�أ( تاأثري�ت على �لنباتات وت�سمل 
1- نق�ـــس املـــاء ي�ســـبب الذبـــول املوؤقـــت اأو الدائم.    2- يبطـــئ العمليـــات احليوية داخل 

النبات.
3- ي�ســـبب انخفا�س يف النمو اخل�ســـري والزهري.   4- يقلل من حركة العنا�ســـر واملواد 

الغذائية يف النبات.
5- يوؤدي اإىل التبكري يف الن�سج ويكون م�سحوبًا بنق�س الإنتاجية.

6- يوؤثر على نوعية الإنتاج وخا�سة يف حما�سيل اخل�سار.

ب( تاأثري�ت على �لإنتاجية 
 حيـــث اأن جناح الزراعة يف مناطق العامل وخا�ســـة املناطق اجلافة و�ســـبه جافة كظروف 
اململكة تعتمد اعتماد كبري على مدى توفر مياه الري لذا فاإن اأي نق�س يف توفر املياه قد يوؤدي 

اإىل :
1- إعاقة•التقدم الزراعي

2- حتديد نوعية املحا�سيل املنزرعة
3- ا�ستنزاف املخزون الأر�سي من املياه يف عمليات الري خا�سة على املدى الطويل. 

4-  نق�س يف الكفاءة الإنتاجية.
 5- نق�س يف كمية الغذاء 

 6- نق�س يف الكتفاء الذاتي خا�سة من احلبوب الهامة. 
7- العتماد على ال�سترياد.  
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3-7- �ل�ستهالك �ملائي للمحا�سيل �لزر�عية 
 هو جمموع ما ي�ستهلكه النبات ويفقده من املاء وي�سمل :

اأ( الكمية امل�ســـتهلكة بوا�ســـطة النبات يف عملياته احليوية الداخلية والالزمة لنموه  وهذه 
ن�سبه قليلة جدًا ل تتعدى 5 % من كمية املاء امل�ساف للرتبة. 

ب( النتـــح وهو ذلك القدر من املاء الذي يفقد على �ســـورة بخار من خالل الثغور النباتية 
وي�سكل الن�سبة العظمى 

جـ( البخر وهو ذلك املاء امل�ســـتنفذ بالبخر من �ســـطح الأر�س وال�ســـطوح املائية و�ســـطوح 
اأوراق النبـــات دون الثغور وعادة يطلق على ال�ســـتهالك املائي با�ســـطالح البخر- نتح 

حيث ي�سعب الف�سل بينهما حتت ظروف احلقل. 
وعمومًا تعرف الحتياجات املائية للمح�سول باأنها كمية املاء امل�ستهلك بالبخر-نتح وذلك 
لإنتـــاج وحده الوزن من املادة اجلافة للنبات وتختلف الحتياجات املائية بني اأنواع املحا�ســـيل 
املختلفـــة وبني اأ�ســـناف النـــوع الواحد تبعا لكثـــري من العوامل التي تتعلق باملح�ســـول نف�ســـه 

والظروف اجلوية وظروف الرتبة. 

3-8- �لعو�مل �ملوؤثرة يف �ل�ستهالك �ملائي 
اأ( عوامل مناخية وت�سمل درجة احلرارة،  الرطوبة اجلوية،  �سدة الإ�سعاع ال�سم�سي و�سرعة 

الرياح.
ب( عوامـــل نباتية ت�ســـمل  نوع النبات ، مرحلة النمو،  طول فـــرتة النمو،  قوة منو املجموع 

اجلذري و طبيعة النمو من حيث ارتفاع النبات،  م�ساحة الأوراق،  �سكل الورقة . 
جــــ( عوامل اأر�ســـيه وت�ســـمل:  نـــوع الرتبة)القوام والبنـــاء(، لون الرتبة ، اأمـــالح الرتبة،  

م�ستوى املاء الأر�سي،  طبوغرافية الأر�س و عمليات اخلدمة الزراعية . 
وتعتـــرب العوامل املناخية اأهم تلك العوامل املوؤثرة يف قيمة ال�ســـتهالك املائي حيث يعزى 
اإليها اأعلى ن�سبة من ال�ستهالك املائي قد ت�سل اإىل 95-98% من املاء امل�ساف للرتبة والذي 
يفقـــد على �ســـورة بخر- نتـــح .  لذا فان جدولة الـــري التي تاأخذ يف احل�ســـبان تاأثري العوامل 
املناخية لهى اجلدولة الأف�ســـل والأكـــرث دقة وتوفريًا ملياه الري خا�ســـة حتت ظروف املناطق 

اجلافة و�سديدة احلرارة مثل ظروف اململكة. 
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3-9- طرق تر�سيد �ل�ستهالك �ملائي

اأ(  طـــرق وراثيـــة وتتم عن طريق التح�ســـني والنتخـــاب لنباتات ذات تراكيـــب وراثية لها 
القدرة على التقليل من كمية ال�ستهالك املائي وت�سمل :-

1- انتخاب اأ�سناف مقاومة للجفاف وهذا يعتمد على درا�سات ف�سيولوجية حتدد نوع الآلية 
التـــي يحتويها اجلني الوراثي ومن ثم النتخاب لها ومن اأهم هذه الآليات التي ت�ســـاعد 
 Avoidance( و التجنب   )Escape(      النبـــات على مقاومة اجلفاف هـــي : الهروب

. )Tolerance( والتحمل )
2- انتخاب اأ�سناف ذات كفاءة مائية عالية، كفاأة ا�ستخدام املاء)WUE(  ويق�سد بهذا 
ال�سطالح  كمية املادة اجلافة الناجتة من ا�ستهالك وحدة واحدة من املاء ويعرب عنها 

جم مادة جافة كجم-1 ماء اأو كجم مادة جافة هكتار-1 �سم-1 عمق ماء
ب(   طرق زراعية وت�سمل :-

1- اختيار ميعاد الزراعة املنا�سب.
2- اختيار الكثافة الزراعية املالئمة.

 3- الت�سميد اجليد واملنا�سب. 
 4- مقاومة احل�ســـائ�س والآفات  5- ا�ستخدام بع�س الهرمونات واملواد الكيماوية يف تقليل 

WUE معدل النتح وبالتايل حت�سني
جـ(  ا�ستخدام مياه ال�سرف ال�سحي املعالج يف ري بع�س املحا�سيل الزراعية وذلك للتقليل 
من العتماد على املوارد املائية التقليدية وقد وجد يف جتربة اأجريت لدرا�سة تاأثري الري 
مباء ال�سرف ال�سحي املعالج بنظام الري ال�سطحي على اإنتاجية حم�سول القمح حتت 
ظروف نق�س الرطوبة الأر�سية اأن الإنتاجية زادت وخا�سة الإنتاجية العلفية با�ستخدام 
ماء ال�سرف ال�سحي املعالج مقارنة مباء الآبار كذلك فاإن النبات املروي مباء ال�سرف 
ال�سحي املعالج كان اأكرث قدرة يف مقاومة اجلفاف، ، )جدول 5(  الدرفا�سي واآخرون( 

 .)2002
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جدول )5( تاأثري الري مباء ال�سرف ال�سحي املعالج مقارنة مباء الآبار على متو�سط اإنتاجية حم�سول القمح 
املزروع حتت ظروف نق�س الرطوبة الأر�سية خالل مو�سم الزراعة.

عدد احلبوب املعامالت
يف ال�سنبلة

وزن 1000 
حبة )جم(

حم�سول احلبوب 
طن هكتار-1

املح�سول احليوي 
طن هكتار-1

دليل احل�ساد 
)%(

فرتة الري
اأ�سبوعي

10000م3 هكتار-1 
45.542.35.718.131.5

�سهري
3000 م3هكتار-1

44.041.85.315.334.6

نوعية مياه الري
44.5435.617.831.5  �سرف �سحي

43.5415.215.533.5    اآبار

د(  اختيار طريقة الري املنا�ســـبة )نظام الـــري( وهناك طرق عديدة للري ميكن للمزارع 
اختيار اأي منها اإل اأن الطريقة املثلى هي تلك التي توؤدي اإىل حت�ســـني كفاءة ا�ســـتغالل 

املياه.  ومن العنا�سر الأ�سا�سية التي  يعتمد عليها عند اختيار نظام ري معني مايلي:-
2- طبوغرافيـــة الأر�ـــس املراد زراعتهـــا.  3- بعـــد اأوقرب املاء  1- مدى توفر مياه الري. 

الأر�سي من �سطح الأر�س. 
4- العوامل املناخية باملنطقة.

5- نوع الرتبة ون�سبة الأمالح بها.
6- نوعية مياه الري 7- نوع املحا�سيل املراد زراعتها.

هـ(  جدولة الري وهي اإ�سافة ماء الري للنبات على اأ�س�س علمية تاأخذ يف العتبار العوامل 
الثالثة التي �ســـبق ذكرها وهي العوامل املناخية والأر�سية والنباتية وذلك بهدف تقنني 
وتر�ســـيد ا�ســـتخدام مياه الري للح�ســـول على اإنتاجية عالية باأقل كميـــة من املياه مما 
يزيد من كفاءة ا�ستخدام املياه و ي�سمن لنا املحافظة على مواردنا املائية املحدودة على 
املدى الطويل. واملق�ســـود باجلدولة هو حتديد ميعاد الري وكمية املياه امل�ســـافة يف كل 

رية بناء على اأ�س�س علمية دقيقه .
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3-10- الحتياجات املائية ملح�سول القمح املزروع يف منطقة الريا�س 
الحتياجات املائية ملح�سول القمح املزروع يف منطقة الريا�س 

خالل مو�سمي النمو 2004-2005م با�ستخدام وعاء البخر الرتاكمي مقارنة بالري الأ�سبوعي 

* كمية  الرية الواحدة 500م3 هـ- 1   
* عدد الريات خالل املو�سم  10  ريات/5000م3 هـ- 1  و  20 رية /10000م3 هـ-1  

* نظام الري: �سطحي 
* ن�ســـبة التوفري يف ماء الري 50% مبتو�ســـط اإنتاجية ملح�ســـول احلبوب 5.85 طن 
هــــ- 1 عند الـــري 5000م3 هـ-1 بدًل من 10000م3 هـ-1 لكال �ســـنفي القمح، املحلي 

وامل�ستورد 

4 - قواعد واإجراءات تر�سيد ا�ستهالك املياه وتنظيم ا�ستخدامها
ن�ســـت قواعد تر�ســـيد املياه التي ت�ســـمنها قرار جمل�س الوزراء رقم 335 وتاريخ 11-9-
1428هـ والذي مت تعميمه بتاريخ 22 �ســـفر 1433 هـ ويحتوي على 21 فقرة تعالج الق�سية من 

جوانبها كافة وهي كما يلي: 
ـ على املوؤ�س�سة العامة ل�سوامع الغالل ومطاحن الدقيق اأن تتوقف عن �سراء القمح املنتج  1ـ 

حمليا تدريجيا يف مدة اأق�ساها ثماين �سنوات مبعدل �سنوي 12.5 يف املائة.
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2 ــ ال�ستمرار يف منع ت�سدير القمح املنتج حمليا.
3 ــ ا�ستمرار وزارة الزراعة يف التوقف عن اإ�سدار تراخي�س لإنتاج القمح وال�سعري والأعالف.

ـ وقف ت�سدير منتجات اخل�سار املزروعة يف م�ساحات مك�سوفة مثل البطاط�س واحلبحب  4ـ 
وغريهما تدريجيا، وذلك خالل فرتة خم�س �سنوات قادمة.

ـ مينع منعا قاطعا ت�ســـدير الأعالف املزروعة مع تي�ســـري ا�ستريادها وتقدمي الت�سهيالت  5ـ 
الئتمانية للم�ســـتثمرين يف زراعة الأعالف اخل�ســـراء خارج اململكة بغر�س ت�سديرها 

اإىل اململكة.
6 ــ تتحمل الدولة التعرفة اجلمركية اخلا�ســـة با�ســـترياد جميـــع املنتجات الزراعية مبا يف 

ذلك القمح والأعالف.
7 ــ اإيقاف حفر اآبار جديدة يف الطبقات احلاملة للمياه غري املتجددة يف املناطق �ســـحيحة 

املياه، واقت�سار احلفر لتلبية احتياجات مياه ال�سرب فقط.
8- تركيب عدادات لقيا�س املياه املتدفقة من الآبار ل�ســـمان تر�ســـيد ا�ســـتخدام املياه وفقًا 

للمقننات املائية، والنظر يف و�سع تعرفة على املياه التي تزيد عن املقننات املائية.
9- التو�ســـع يف تقـــدمي العون مـــن قبل الدولة لتحويـــل القطاع الزراعي مـــن منط الزراعة 
التقليديـــة اإىل الزراعـــة امل�ســـتدامة عـــن طريق ا�ســـتخدام التقنيات احلديثـــة يف الري 
وو�ســـائل الإنتاج الزراعي احلديثـــة مثل الري بالتنقيط، والزراعـــة يف البيوت املحمية، 

واأن تربط القرو�س والإعانات الزراعية بتطبيق هذه الو�سائل احلديثة يف الزراعة.
10- دعـــم املراكـــز البحثية الزراعية واملختـــربات البيطرية، ودعم اخلدمات الإر�ســـادية 

الزراعية والبيطرية حتقيقا وتفعياًل للتطوير امل�ستهدف للقطاع الزراعي.
11- توفري الكوادر العامة بوزارة الزراعة عن طريق التدريب والبتعاث، واإحداث وظائف 

جديدة تتنا�سب مع متطلبات املرحلة القادمة.
12- تكثيف برامج الإر�ســـاد الزراعي يف و�سائل الإعالم املختلفة لتوعية املزارعني باأهمية 
املحافظـــة على املـــوارد املائية والجتاه نحو ا�ســـتخدام التقنيات احلديثـــة يف الزراعة، 

وتفعيل دور اجلمعيات التعاونية الزراعية يف هذا اخل�سو�س.
13- توجيه وت�سجيع مراكز الأبحاث يف خمتلف اأجهزة الدولة، ل�ستنباط �ساللت مقاومة 



33 3233 32

للملوحة واجلفاف والرتب احلم�سية.
14- النظر يف و�سع املزارعني وامل�ستثمرين يف القطاع الزراعي يف حالة تاأثرهم بال�سيا�سات 

الزراعية اجلديدة.
ــــ التو�ســـع يف اإنتاج وا�ســـتخدام مياه ال�ســـرف ال�ســـحي املعاجلة يف قطاعـــي الزراعة  15ـ 
وال�ســـناعة، وتوفري الدعم الالزم للم�ســـاريع املرتبطة بذلك، و�ســـرورة املحافظة على 

البيئة، والتو�سع يف معاجلة الت�سرب من �سبكات مياه ال�سرب.
16 ـــــ اإيقـــاف تراخي�س حفر الآبـــار يف الطبقات احلاملـــة للمياه غري املتجـــددة يف جميع 

ال�سرتاحات دون ا�ستثناء، وردم الآبار املحفورة غري املرخ�سة.
17 ــ درا�ســـة ال�ســـتمرار يف اإيقاف توزيع الأرا�سي الزراعية ملدة خم�س �سنوات اأخرى على 

الأقل.
18 ــ التو�سع يف ا�ستخدام و�سائل الري احلديثة وتعميمها على م�ساريع زراعة النخيل.

19 ـــــ دعـــم الكوادر الب�ســـرية الفنية بـــوزارة املياه والكهربـــاء عن طريق تكثيـــف التدريب 
والبتعـــاث، واإيجاد وظائف جديدة للجيولوجيـــني والهيدرولوجيني حتى تتمكن الوزارة 

من الوفاء مبهامها.
ـ توفري الدعم املايل والفني لتنفيذ م�سروع وطني حل�سر الآبار املحفورة برخ�س اأو من  20ـ 

دون رخ�س حفر، وردم املخالف منها للموا�سفات الفنية.
21 ــ درا�ســـة اإمكانية اإلغاء �ســـرط الإحياء لتملك الأرا�ســـي الزراعية ال�ســـادر يف �ســـاأنها 

قرارات من وزارة الزراعة، مما ي�سهم يف تقلي�س امل�ساحات املزروعة يف اململكة.

5 - التو�سيات
1( املاء هو ع�سب احلياة لذا يجب املحافظة عليه

2( تعريـــف املزارع باأ�ســـاليب تر�ســـيد ماء الري وخا�ســـة الطرق املبنية على اأ�ســـ�س علمية 
واقناعه باأن الري الزائد عن حاجة النبات قد يخف�س الإنتاج ول يزيده.  وكذلك ي�سبب 

بع�س الأمرا�س الف�سيولوجية.
3( اإ�ستمرارية الأبحاث العلمية لنتخاب اأ�سناف مقاومة للجفاف اأو ذات كفاءة مائية عالية. 
حيث وجد بع�س ال�ساللت املحلية للقمح التي اأعطت متو�سط اإنتاجية 6.3 و 7.5 طن هـ 

-1 حتت مقنن مائي منخف�س  4000 و6000 م3 هـ-1 على التوايل، )جدول 4(.
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4( الرقابـــة الكاملـــة واملتابعة مـــن وزارتي الزراعـــة واملياه عما يحدث يف مواقع الن�ســـاط 
الزراعـــي يف املناطـــق الرئي�ســـة والثانويـــة باململكة والتي  قد ت�ســـبب ا�ســـتنزاف للمياه 

اجلوفية ب�سكل كبري.  
5( ار�ســـاد املزارع وتعريفه بكمية الحتياجات املائية لكل حم�ســـول والتقيد بها وهذا دور 

مراكز الأبحاث العلمية يف املعاهد والكليات الزراعية. 
6( اإعادة النظر يف زراعة املحا�سيل ال�سرتاتيجية واأهمها القمح حيث يعترب من املحا�سيل 
الهامـــة لالأمن الغذائي الوطنـــي. وقد ثبت من الأبحاث التي اأجريـــت على اإنتاج القمح 
حتـــت مقننات مائية خمتلفة اأن ال�ســـتهالك املائي للقمح اأمكن تخفي�ســـه اىل 4000- 
6000 م3 هـ-1 ) مبتو�سط مقنن 5000 م3 هـ-1 ( خالل املو�سم والذي اأعطى متو�سط 

اإنتاجية 5.5 طن هـ-1 )جدول 4(.
7( و�سع قوانني حتد من ال�ستهالك الزائد ملاء الري وذلك بتفعيل نظام العدادات لقيا�س 

املياه املتدفقة من الآبار ل�سمان تر�سيد ا�ستخدام ماء الري وفقًا للمقننات املائية.
8(  و�ســـع تعرفة على املياه التي تزيد عن املقننات املائية لكل حم�ســـول والتي مت ح�ســـابها 

عن طريق الأبحاث العلمية.
9( ا�ستخدام مياه ال�سرف ال�سحي املعالج يف اأغرا�س الري الزراعي من اخليارات الهامة 
�سمن ا�سرتاتيجية وزارة الزراعة للحفاظ على املوارد املائية غري املتجددة  وخا�سة يف 

ت�سجري ال�سوارع واملنتزهات.
10(  واأخريًا والأهم املحافظة على ا�ســـتمرارية زراعة املحا�سيل ال�سرتاتيجية حمليًا مثل 
القمح مع ت�سديد الجرات الر�سمية يف تر�سيد ا�ستهالك مياه الري ومنع ال�سراف غري 

املربر مع التاأكيد على اأهمية ال�ستمرار واملحافظة على الزراعة البعلية )املطرية(.
11( الميان الرا�ســـخ باحلكمة التي تقول » من لميلـــك خبزه لميلك قراره«. واهلل املوفق 

واملعني
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�سكر وتقدير
 يتقدم املوؤلف بال�سكر هلل عز وجل على اإمتام هذا 
العمل. وال�سكر مو�سول لق�سم الإنتاج النباتي بالكلية على 
ت�ســـهيالته خالل اجناز هـــذا العمل،  كما اأتقدم بال�ســـكر 
اجلزيل للجمعية ال�ســـعودية للعلـــوم الزراعية ممثلة بهيئة 
حترير �سل�سلة الإ�سدارات العلمية على موافقتها على ن�سر 

هذا الإ�سدار �سمن �سل�سلة اإ�سداراتها القيمة.

جميع ما يحتويه هذا الإ�سدار ُيعد م�سئولية املوؤلف


