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اجات في معاملة الري الناقص على باقي المعامالت ذات معدل ري تعادل االحتي" كفاءة استخدام مياه الري" تفوق 

المائية للبطاطا

Flat tapeصغيرة والـمرشاتتشابهت احصائيا النتائج في الري الكامل لكل من التقنيات 

.ان نسبة الدرنات الصغيرة متدنية في معاملة الري الناقص والفروقات مميزة احصائيا

ص ان استخدام تقنية الري الناق

ع على البطاطا يؤدي الى ارتفا

كفاءة استخدام مياه الري بما

المزارعيزيد من مردودية 
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حصاد المياه
من االسطح

Water 
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Treatment Yield (kg/m2) Average fruit 
weight  (g)

1st Quality (%)

Improved tunnel 3 151 83

Traditional tunnel 2.2 109 77
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البندورةمحصولإنتاجية لبنانفيوالزراعة
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Radiation Transmission
Under Greenhouses
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لخيارامحصول-كهرومغناطيسيفيلترعبرللريالمالحةالمياهاستخدام

Yi
el

d
 (

K
g

/h
a)

 



الريعملية توقيت 
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لبنانفيوالزراعةالمياهقطاعيتعزيز
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الريعملية توقيت 



اهمية استخدام عدادات مياه الري والتدرب عليها

123456 . 765 m3234567 . 65 m300345676 . 5 m3



بأهمية استخدام ساعات ضغط المياه في االنابي
تعتبر اساسية في شبكات الري للتأكد 

من وصول المياه الى الشبكة والنقاطات او المرشات بالضغط المطلوب

فتضمن كفاءة عمل شبكة الري ووصول كمية المياه المطلوبة
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البقاع الشمالي واالوسط
الصقيع يضرب أشجار الجوز

تحذر المصلحة المزارعين من احتمال تشكل31/3/2014

متر وبعض مناطق 1100الصقيع في البقاع وعلى ارتفاع 

القاع وعكار المعرضة للرياح الشمالية والشرقية

البقاع االوسط

نظام إلنذار 
المبكر الزراعي



زراعة نباتات تتحمل الجفاف كالصبار خاصة في تربة 

االراضي السطحية الصخرية كما هو في بعض اراضي 

المناطق الشبه الجافة كالقاع  

wLI



Recommendations government

• Rebuild the old water schemes overall the country

• Building new water schemes

• Groundwater recharge projects

• Water meters on irrigation wells

• Farmers have to demonstrate efficient water use



Recommendation research

• Class A Pan

• Atmometer

• Weather station (ET 
computation, AgroMeteo)

• Soil moisture sensors

• ICT for irrigation and AgroMeteo

• New irrigation saving techniques

• Remote sensors

• AgroZoning

• On farm demonstration

• Deficit irrigation trials

• Crop water requirement

• Farmer guides and trainings

• Crop Water requirement studies

• Share with farmers

• Continuous long-term program 
with farmers /by subject
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