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مقدمة

المهمة  ا�ولويات  أحد  المائية  الموارد  على  الحفاظ  يمثل 
لهيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية.

على  الهيئة  تشدد  الزراعة  في  المياه  استهالك  ولترشيد 
في  لما  للمحاصيل  الحقيقية  االحتياجات  وفق  الري  ضرورة 
المائية  المصادر  على  للمحافظة  كبيرة  فوائد  من  ذلك 
مصادر  لجفاف  يؤدي  قد  الذي  الهدر  وتقليل  واستدامتها، 
على  للحصول  والتحلية  االستخراج  تكاليف  وزيادة  المياه 
االهتمام  مع  مبسطة،  طرق  خالل  من  لذلك  بديلة،  مصادر 
استدامة  على  المحافظة  يمكن  المزرعة  داخل  الري  بإدارة 
بطريقة  واستغاللها  استنزافها،  والحد من  المائية  المصادر 

صحيحة بعيد² عن ا±سراف وسوء االستخدام.

خطوات الحفاظ على المياه وترشيد استهالكها في 
المزرعة:

الخطوة ا�ولى
1. رفع كفاءة شبكة الري

متساوية  مياه  كميات  وصول  من  التأكد  البداية  في  يجب 
الكفاءة،  عالي  ري  نظام  تركيب  خالل  من  المحاصيل  لكل 
متساوي،  توزيع  ذات  ببلرات  أو  قطارات  باستخدام  وذلك 
الري بطريقة علمية وسليمة، يجب تجنب  ولتصميم شبكة 
استخدام ا�نابيب المفتوحة أو المثقوبة أو المنقطات رديئة 

الصنع حيث تؤدي إلى هدر كميات كبيرة من المياه.

2. صيانة شبكة الري بشكل دوري
يجب تنظيف نظام الري من الشوائب وا�مالح من خالل نظام 
فلترة جيد ومن خالل إضافة ا�حماض لمنع انغالق النقاطات.

الخطوة الثانية 
خالل  من  للمحاصيل  الحقيقية  االحتياجات  وفق  الري  إدارة 

الطرق التالية:
خالل  من  للمحاصيل  الفعلي  المائي  االحتياج  1.معرفة 
معرفة  خالل  من  يمكن  حيث  الجوية،  ا�رصاد  محطات 
الحرارة  (درجات  للمنطقة  الفعلية  الجوية  المعلومات 
والرطوبة وا±شعاع الشمسي وسرعة الرياح) معرفة االحتياج 

الفعلي للنباتات من خالل معادالت بسيطة كما هو موضح:

2.استخدام أجهزة قياس نسبة الرطوبة في التربة لتنظيم 
يمكن  الري  كميات  تقدير  في  الدقة  من  ولمزيد  الري  وإدارة 
عند  (حتى  التالية  المبسطة  ا�جهزة  بعض  استخدام 

استخدام مياه ذات ملوحة عالية):

شبكة ري تستخدم  قطارت مناسبة، وتصميم ري مناسب يساعد على توزيع المياه 
بالتساوي و يرفع كفاءة شبكة الري.

نظام ري مع فالتر قرصية للشوائب مع  فلتر دوراني لفصل الرمل عن المياه.             
حاقنة لÁحماض با±ضافة للمضخة والخزانات

حساب احتياجات الري الفعلية اليومية للمحاصيل باستخدام محطات ا�رصاد



جهاز تحديد عمق ترطيب التربة عند الري
الترطيب  وصول  موعد  تحديد  مبدأ  على  الجهاز  يعتمد 
للتربة للعمق المرغوب والمتواجد فيه الجذور الفعالة، حيث 

يقوم الجهاز بإعطاء إشارة لوقف الري حينها.

جهاز الشد الرطوبي لتحديد درجة رطوبة التربة 
يحتوي الجهاز على مؤشر يحدد نسبة رطوبة التربة لتحديد 

موعد البدء بالري عند الحاجة.

كالهما
نتيجة  أفضل  على  للحصول  الجهازين  على  االعتماد  يمكن 
لتنظيم الري حيث يمكن �حد ا�جهزة المساعدة في تحديد 

وقت البدء بالري وا�خر يحدد مدة الري الالزمة.

الري،  بكميات  التحكم  من  قدر  �كبر  بالوصول  يرغب  لمن 
إنتاجية ممكنة ينصح  المياه مع تحقيق أكبر  والحفاظ على 
من  ذلك  في  لما  المزرعة  في  ا�توماتكيي  الري  باستخدام 
قدرة كبيرة على التحكم بكميات الري، وتحسين نمو النبات 

وا±نتاج.

Device for defining the soil moisture depth during the 
irrigation 
The device depends on defining time of the moisture intensi-
ty to soil to a desired depth where the effective roots are 
located. The device gives a signal to stop the irrigation.

Moisture intensity device to define the moisture degree 
of the soil
The device includes an indicator that define the moisture 
rate of the soil to determine the commencement time of the 
irrigation when necessary

Both of them
Both of the devices may be used to obtain the best result for 
the organization of irrigation. Any of the auxiliary devices 
may help determine the commencement time of the 
irrigation while the other may determine the necessary 
irrigation period. 

For whomever desires to attain the maximum 
control of irrigation quantities and maintain the 
water while achieving the biggest possible 
productivity, the automatic irrigation is recom-
mended in the farm as it involves a great ability 
to control the irrigation quantities and improving 
the growth of the plants and production.   

 جهاز تحديد عمق الترطيب في منطقة 
الجذور للنخيل            

جهاز قياس الشد الرطوبي                                                                                      

صورة توضح كيفية تركيب ا�جهزه على النخلة 

Moisture intensity measurement 
device

Moisture Depth Defining Device in 
the palm root area

Picture showing how devices are installed on palms



Second step:
Management of the irrigation according to the real needs of 
the crops through the following methods:

1. Identifying the actual water need of the crops through the 
Meteorological stations.

Through identifying the actual weather information of the 
area (temperatures, humidity, solar radiation and wind 
speed), we can identify the actual need of the plants through 
simple formulas as mentioned below: 

2. Using measurement devices of the humidity ratio in soil to 

organize and manage irrigation, For more precision regarding 
the irrigation quantities, the following simplified devices may 
be used (even in case of using high salinity water)

Introduction

Water represents one of the important priorities for Abu 
Dhabi Farmers' Services Centre.In order to rationalize water 
consumption in agriculture, the Center confirms the 
necessity to irrigate as per the real needs of the crops to 
maintain the great advantages in respect of the 
maintenance and sustainability of the water sources as well 
as reducing the waste that may lead to the dryness of the 
water sources in addition to increasing the extraction and 
desalination costs to obtain alternative sources. Therefore, 
through simple methods and taking care of the irrigation 
management inside the farm, the sustainability of the water 
sources may be maintained to reduce their depletion and 
may be made use of in a wise way far from excessive use 
and misuse of them.

Steps to maintain water and rationalize the 
consumption inside the farm:

First step:
1. Raising the efficiency of the irrigation networkFirst, it is 
necessary to ensure the access of sufficient and equal 
quantities of water to the crops through the installation of 
high efficiency irrigation system using droppers or ballarats 
of equal distribution. To design the irrigation network in a 
scientific and proper manner, avoid using open or perforated 
pipes or poor manufactured droppers as they waste big 
quantities of water. 

2. Maintenance of the Irrigation Network periodically The 
irrigation system shall be cleaned of impurities and salts 
through a good filtration system and through adding acids 
to prevent the closure of the droppers. 

 

Calculation of the daily actual irrigation needs of the crops using 
Meteorological stations

Irrigation system with Disk filters for 
small impurities along with injector of 
acids in addition to the pump and tanks

Rotary vacuum filters to purify 
water from sand



Management an Organization 
of the Farm Irrigation
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