
 د.محمد علي عبود/ مدرس المادة أ. المحاصيل الحقليت / قسم  محاضراث الري والبزل / النظري / المرحلت الثانيت

 

1 
 

 Drainageالبزل    :  تاسعةالالمحاضرة 

تخميص التربة من المياه الزائدة بوسائل مختمفة لجعميا صالحة  drainageيقصد بكممة البزل او الصرف 
 الستعماالت عديدة زراعية وغير زراعية.

عن الماء الزائد الموجود اما عمى سطح االرض او تحت السطح في منطقة جذور النباتات، فاذا  تنتج مشكمة البزل
استقر الماء عمى سطح التربة فتصبح المشكمة التخمص من ىذا الماء السطحي بعممية تدعى البزل السطحي 

(Surface drainage يتعمق النوع الثاني من البزل بالماء الذي يتجمع تحت سطح ،) االرض اي يكون مستوى الماء
 ( Subsurface drainageالبزل تحت السطحي )ب يعرف الماء في ىذه الحالة من الجوفي مرتفعًا والتخمص

 اسباب البزل والغرض منو:

 الماء الغير مرغوب فيو من منطقة الجذور في التربة.: ازالة 1

 ظروف مالئمة لنمو النبات  : تحسين بناء التربة وتيويتيا لتوفير محيط جذري يوفر اقصى2

 : مما ذكر سابقًا يؤدي الى زيادة انتاج المحصول3

 : ديمومة انتاجية التربة4

 مصادر المياه الزائدة:

 : االفراط في مياه الري1

 : االمطار2

 : التسرب من القنوات والخزانات3

 : مياه الفيضانات4

 من البحر: طوبوغرافية المنطقة مثل االماكن المنخفضة القريبة 5

 دالالت ظيور مشاكل البزل:

 : وجود مياه راكدة فوق سطح االرض خاصة في االماكن المنخفضة.1

 :ظيور تجمعات ممحية عمى سطح االرض.2

 : رص التربة وارتفاع كثافتيا الظاىرية مما يؤدي الى بطئ حركة الماء فييا.3
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 ضعف نمو النباتات واصفرار اوراقيا وحواف االشجار الكبيرة مما يؤدي يدل عمى ارتفاع مستوى الماء الجوفي. :4

 : صعوبة تأدية عمميات الخدمة الزراعية مثل الحراثة وغيرىا نتيجة تشبع التربة بالماء.5

 ح.: انتشار وتكاثر البعوض والحشرات االخرى مما يدل عمى تراكم المياه عمى السط6

 التحريات والدراسات الحقمية:

 يجب االخذ بنظر االعتبار النقاط االتية عند اجراء الدراسات الحقمية ألي مشروع:

 : التضاريس االرضية )الطوبوغرافية(1

 : الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمتربة2

 : مستوى الماء الجوفي3

 : مصدر الماء الزائد4

  ويبين االتي:يجب ان يشمل المسح الطوبوغرافي 

واالصطناعية الموجودة التي ربما تؤثر وتتأثر في  أ: موقع ودرجة انحدار القنوات والمجاري المائية الطبيعية 
 نظام الري.

 ب: انحدارات سطح االرض وطرائق الري المحمية.

 ج: اي دالئل لممموحة والصودية في المنطقة.

 د: انواع المحاصيل الزراعية وحالتيا.

 البزل ىي نسجة التربة وحركة الماء فييا وعمق الطبقة غير النفاذة في  ألغراضالضرورية  تربةمعمومات ال
موقع المبازل ، وتعد النفاذية المشبعة واحدة من اىم صفات التربة الميمة في دراسات الري والبزل وىي 

، وبعبارة اخرى ىي مقدار ر الماء خالل مقد التربة وىي قابمية التربة عمى امرا)متغير من متغيرات التربة 
 ( م/يوم ، سم / ساعة .... وىكذاL / tالماء المار خالل مقد التربة في وحدة زمن وتقاس عادة بالـ )

 وتبايناتو تعطي معمومات ميمة تؤثر في تصميم نظام البزل ويقصد  ان معرفة مستوى سطح الماء الجوفي
بالماء الجوفي (. ان رصد مناسيب المياه االرضية بسطح الماء الجوفي ) الحد االعمى لمتربة المشبعة  

ميمة  ويتم ذلك عن طريق ابار مراقبة واالبار الموجودة في المنطقة  ومصادر المياه الجوفية  ومضاغيط 
 )مضغاط( السوائل .



 د.محمد علي عبود/ مدرس المادة أ. المحاصيل الحقليت / قسم  محاضراث الري والبزل / النظري / المرحلت الثانيت

 

3 
 

 انواع المبازل : -

 تقسم المبازل الى عدة انواع ىي :

 فتوحة ما: المبازل ال

 المغطاة: المبازل 2

 أ: المبازل االنبوبية              

 ب: مبازل المسارب             

 : المبازل العمودية ) ابار البزل (3

 مزايا المبازل المفتوحة -

 : تمتمك مقطعًا عرضيًا كبيرًا وبذلك تستطيع نقل كميات كبيرة من الماء.1
االمطار الغزيرة او الفيضانات الطارئة : يمكن استعماليا لبزل المياه الزائدة اليومية التي قد تأتي من 2

 باإلضافة الى وظيفتيا في ضبط مستوى الماء الجوفي
 : ال تحتاج الى انحدار كبير وىذا ميم في االراضي المستوية.3
 يمكن التعرف مناطق االنسداد بسيولة كما يمكن تنظيف القنوات بسيولة.: 4
 يًا.: التكاليف االبتدائية لممشروع تكون منخفضة نسب5

 عيوب المبازل المفتوحة -

 %.15خسارة جزء من االرض الزراعية عند شق قنوات البزل تصل احيانًا الى : 1
 الزراعية واآلالت:تسبب القنوات اعاقة لحركة المكائن 2
 :تحتاج الى صيانة وتنظيف مستمرين وىذا يزيد من التكاليف3
 االشخاص والمواشي والمكائن والمعدات.: ضرورة بناء عدة قناطر وجسور فوق المبازل لعبور 4
 : تشكل مكانًا مالئمًا لنمو وانتشار االدغال والحشرات الضارة باالقتصاد والصحة.5

 المبازل المغطاة :
المبازل المغطاة ىي المبازل الموجودة تحت سطح االرض ، ويشمل نظام البزل المغطى و المبازل الحقمية 

 يسة وتكون جميعيا تحت االرض.والمبازل المجمعة والمبازل الرئ
او تكون المبازل اما نظام البزل المختمط فيو يشمل مبازل حقمية ومجمعة مغطاة ومبازل رئيسة مفتوحة 

 .الحقمية مغطاة فقط
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 غطاةمزايا المبازل الم -

 اذ يمكن زراعة االرض الواقعة فوق المبازل مباشرة االرض الزراعية  فيخسارة ال توجد : 1
 اجراء جميع العمميات الحقمية بسيولة وبدون عوائقيمكن :2
 . اقل مما تحتاجو المبازل المفتوحة تحتاج الى صيانة وتنظيف :3
 بناء عدة قناطر وجسور فوق المبازل لعبور االشخاص والمواشي والمكائن والمعدات. ال تحتاج الى: 4
 .الحشرات ومسببات االمراضال يسمح نظام البزل المغطى بنمو الحشائش وال يسمح بتكاثر : 5
 

 المغطاةعيوب المبازل  -

 .اعمى من التكاليف االبتدائية لنظام البزل المفتوحالتكاليف االبتدائية لممشروع تكون : 1
  عدم امكانية التخمص من ماء البزل السطحي او المياه الزائدة عمى سطح االرض بسرعة وسيولة: 2
تعمل بصورة صحيحة او ال ، اي صعوبة معرفة اماكن االنسداد او صعوبة معرفة ما اذا كانت المبازل : 3

 الضرر
 تخطيط وتنفيذ البزل المغطى تحتاج الى كثير من الخبرات والوقت.: 4
البزل وخاصة الصغيرة منيا نتيجة لتراكم الترسبات او نتيجة دخول جذور  ألنابيبقد يحصل انسداد : 5

 .النباتات الى داخميا
 ت :البزل ونمو النبا

يعد عمق الماء االرضي ومموحتو من العوامل المؤثرة عمى نمو النبات في المناطق الجافة وشبو الجافة التي 
المحاصيل ان نمو النبات في ىذه المناطق يعكس التداخل بين رطوبة التربة  إلنتاجيستوجب فييا االرواء 

جوفي المؤثر عمى نمو النبات والذي يسمى الغذائية الجاىزة . اذ ان عمق الماء الوىواء التربة والعناصر 
يعتمد عمى مموحة الماء الجوفي والمناخ والصفات الفيزيائية لمتربة وطبيعة  Critical depthبالعمق الحرج 

المحصول ويعرف العمق الحرج لمماء الجوفي بأنو ) المستوى الذي اذا ارتفع الماء الجوفي فوقو يؤثر عمى 
 نمو النبات وانتاجيتو من خالل تجمع االمالح وظروف التيوية الرديئة في المنطقة الجذرية (.

يمكن اجماليا بما يأتي  Water logged soilالترب المتغدقة في  اتالظروف غير المالئمة لنمو النباتان 
: 
لتنفس جذور النباتات وان ذلك يؤثر بشكل سمبي عمى مجمل الفعاليات الحيوية عدم توافر االوكسجين  -1

 التي تقوم بيا جذور النباتات مما ينعكس سمبا عمى نمو النباتات.

الىوائية مما يعني ان العمميات االختزالية لبعض المواد تكون شديدة وىذا يجعل التراكيز توافر ظروف  -2
 والمنغنيز والكبريت والتي ليا تأثير سمي عمى النباتات. عالية لممواد المختزلة مثل اكاسيد الحديد
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باتات بسبب انخفاض تحمل المواد العضوية والتي تعد من المصادر الميمة لبعض العناصر الغذائية لمن -3
 الدقيقة تحت الظروف غير اليوائية. لألحياءقمة الفعاليات 

تجمع االمالح عمى سطح التربة وفي المنطقة الجذرية نتيجة لتبخر الماء القريب من سطح التربة مما  -4
 يؤدي الى 

 بطئ وانخفاض نسبة انبات البادرات. -

 النباتات امتصاصو (.تستطيع  الجفاف الفسيولوجي ) عمى الرغم من توافر المياه ال -

 امتصاص العناصر الغذائية بشكل عام لكونيا مرتبطة بحركة الماء. انخفاض -

  النمو الضعيف لمنباتات وانخفاض االنتاجية لمنباتات. -

الزراعية او الحيوانات عمييا مما  اآلالتبسبب سير  Compactionان الترب الرطبة يحدث ليا رص  -5
 يزيد من كثافتيا الظاىرية وتقميل مساميتيا وىذه من العوامل المؤثرة سمبًا عمى نمو النباتات.

في  Diffusionان ميكانيكية حركة االمالح في التربة يمكن ان تتم بأسموبين االول ىو عن طريق االنتشار 
مع حركة ماء التربة وان القوى المحركة لألمالح  Convectionماء التربة والثاني عن طريق الحمل 

بواسطة االنتشار ىي االنحدار في تركيز االيونات المتحركة ما بين نقطتين حيث ان االيونات تتحرك من 
، اما عن حركة االمالح بواسطة الحمل التركيز العالي الى منطقة التركيز الواطئ في محمول التربة  منطقة

ى المحركة لماء التربة ىي االنحدار في ث مع ماء التربة من نقطة معينة الى اخرى اذ ان القو والتي تحد
الضاغط المائي لماء التربة ما بين نقطتين  ويتحرك الماء من منطقة الجيد العالي ) محتوى رطوبي عالي ( 

  ) محتوى رطوبي قميل ( محركا معو االمالح. الى منطقة الجيد الواطئ

 المبازل :صيانة 

الصيانة ويجب صيانة  ألعمالان مشاريع البزل سوف تفقد جزء من كفاءتيا اذا لم يكن ىناك برنامج مالئم 
المبازل المفتوحة من الترسبات التي تحدث نتيجة انييارات الجوانب بفعل عمميات التعرية او الترسبات 

الدغال تعيق من حركة المياه فضال عن انيا المنقولة وكذلك مقاومة االدغال وازالتيا حيث ان الترسبات وا
لممبزل مما يؤدي الى قمة كفاءة البزل. ومن الوسائل الوقائية المتبعة لمتقميل من تقمل من الطاقة التصميمية 

 اثر الرمال المتحركة يمكن تمخيصيا في نقطتين اساسيتين وىي :

 االستفادة من االتربة الناجمة عن اعمال الحفريات. -1

  لسيطرة عمى التعرية الريحية في المنطقة.محاولة ا -2
اما بالنسبة الى المشكمة الثانية التي تواجييا المبازل المفتوحة ىي مشكمة نمو االدغال ولمتخمص من 

 احدى الطرق االتية في المكافحة :والسيطرة عمى نمو االدغال يمكن اتباع 
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 المكافحة الكيميائية -1

 المكافحة الميكانيكية  -2

 يولوجيةالمكافحة الب -3

 الحرق -4

 تتوفر طريقتان يمكن بواسطتيا تنظيف المبازل المغطاة من الترسبات وىي : صيانة المبازل المغطاة:

  Scraping methodطريقة الخدش  -1

  Flushing methodطريقة الغسل  -2

 


