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دراسة العالقة بين المعايير التصميمية لمنظومة الري بالتنقيط وبعض خصائص التربة وعالقتها 
نتاجية الذرة الصفراء   .Zea mays Lبأداء وتقييم المنظومة ونمو وا 

 (التحليل االقتصادي لمنظومة الري بالتنقيط)
  .قاسم بدر إدريس الياسري / كلية الزراعة واألهوار / جامعة ذي قار

 داخل راضي نديوي / كلية الزراعة / جامعة البصرة. 
  / كلية الزراعة / جامعة البصرة. علي حمضي ذياب 

 الخالصة:

أجريت تجربة حقلية في محافظة ذي قار/ قضاااااغ اف/ران/ م اقة ال  ااااافي افمحاذية ف فر اف/ران      ا ا 

 لى تربة ذات  2810.   فذت اف را ااااااة في افم  ااااااي اف ريفي فعاي E″30′14°46   افعرض N″55′17°31افا ل 

  اااااجة اي يةض ف/رض  را اااااة بعض افمعايير افتواااااميمة فم ظ مة افري بافت قيا في بعض اف واااااا   اففي ر في ية 

 تح ي  افج  ى االقتواااا ية فلم ظ مةض  (.Zea mays Lفلم ظ مة   واااا   افتربة   م   حاوااال افذرر افوااافراغ  

ض 58ض 28 معامالت افم افة بين افم قاات   1-فتر  ا ة (0ض 6ض 4ض 2معامالت تورين افم قاات   تي ا تعمال 

يتضاااااااااا من اف تا   أن واااااااااافي افعا   ا جمافي  ا  تاجية    ( ي.28ض 13ض 18(  اااااااااي  أا ال اح ابي  افحقلية  48

 ي  28     ا تعمال افم افة بين افم قاات  1-فتر  اا ة 0افما ية االقتواا ية ترتف  بييا ر توارين افم قاات ىفى 

 80781ض في حين أقااال افقيي 5افن  ي اااار ي 5030ض 1-ملي ن ه تاااار 20085ي أذ بل/ااات 18 ا ل اح ب   افحقلي 

 48 افم افة بين افم قاات  1-فتر  اا ة 2    معاملة افت ا ل بين افتوارين  5افن  ي ار ي 8000ض 1-ملي ن ه تار

 فاغر االقتوا ية     معاملة افت ا ل افتورين ي  لى افت افيض في حين  جلت أ لى افقيي فل 28 ي  ا ل اح ب   

    معاملة  %27060ض بي ما  ا ت أقل افقيي ب اق  %30008ي ب اق   28 اااي  افا ل  58 افم اااافة  1-فتر  اااا ة 0

 ي. 18 ي  افا ل  48 افم افة  1-فتر  ا ة 2افت ا ل افتورين 

 المعايير التصميمية، الكفاءة االقتصادية.منظومة الري بالتنقيط، الجدوى االقتصادية، كلمات مفتاحية: 

 البحث مستل من أطروحة الباحث األول.

 

 

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ar&pagename=%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81&params=31.298611111111_N_46.241666666667_E_globe:earth_type:landmark


 2102( لسنة 2) 8مجلة جامعة ذي قار للبحوث الزراعية ، المجلد 

56 

 

 افمق مة:
يير يتعلق بافمعا ما  فاغر  افية أذ يعتم  ذفك  لى مجم  ة من افع امل م فا اتيع  افري بافت قيا  ملية ذ

افتوميمية فلم ظ مةض  اآل ر يتعلق ب  ع اف بات  افتربة  افظر ن افم ا ية  افبي ية افمحياة  م ى ت فر موا ر افمياه 

 افع امل االقتوا ية  افبشرية مثل ت فر االي ي افعاملة   عر افم ت  افمير ع  ام ا يات افت  يق  أ عار افااقة  اف ق   

(. فذفك يحتاج  ظاي افري بافت قيا ىفى  برر في افت ايا  افتوميي  افتش/يل ف ي يتي افحفاظ 2813  غ يمي  افيهيريض

 لى  وا   افتربة افجي ر  بافتافي ييا ر ا  تاج افيرا يض  فال تفا ر افقو ى من هذا اف ظاي يحتاج ىفى اال تمرار 

 ملية توميي  (. فذفك تع 2810 جا ي   فا هض  ية ففابتا يره  ا ت باا تواميي فلم ظ مة من  الل افمعايير افتوميم

م ظ مة افري بافت قيا  فق افمعايير افتوميمة افجي ر ذات ج  ى اقتوا ية مقار ًة بارق افري اح رى من  الل 

 ييا ر  فاغر ا تعمال افمياه  ييا ر ى تاجية  %( 58-28افت فير في  مية مياه افري  افتي يم ن أن تول بين  

(. غافبًا يتي توميي اال ابي  افر ي ة  افحقلية في شب ات افري بافت قيا  لى أ س Tayel et al. 2015ويل  افمحا

هي ر في ية فقا   ن اح ذ ب ظر اال تبار ت افين اال شاغ ف ظاي افري بافت قيا  افااقة افاليمة فلضخ مما يؤ ي ىفى 

(. فق   ج  Luhach et al., 2004  2810ي   اف راجيض ه ر  بير في افااقة  احم ال افاليمة فتش/يل افمشار 

يض أن ييا ر أا ال اح ابي  افحقلية تؤ ي ىفى تقليل  188ض 38(      را ة ا فين فأل ابي  افحقلية 1005احريا ي  

 افت افين مقار ًة باحا ال افقويرر.

 المواد وطرائق العمل:

أجريت تجربة حقلية في محافظة ذي قار/ قضاغ اف/ران/ م اقة ال  افي افمحاذية ف فر اف/ران      ا ا 
 لى تربة ذات  2810.   فذت اف را ة في افم  ي اف ريفي فعاي E″30′14°46   افعرض N″55′17°31افا ل 

  جة اي يةض ف/رض  را ة بعض افمعايير افتوميمة فم ظ مة افري بافت قيا في بعض اف وا   اففي ر في ية 
 تح ي  افج  ى االقتوا ية فلم ظ مةض  (.Zea mays Lفراغ  فلم ظ مة   وا   افتربة   م   حاول افذرر افو

ض 58ض 28 معامالت افم افة بين افم قاات   1-( فتر  ا ة0ض 6ض 4ض 2معامالت تورين افم قاات   تي ا تعمال 
ح بت افج  ى االقتوا ية ف ظاي افري بافت قيا ف افة معامالت ( ي. 28ض 13ض 18(  ي  أا ال اح ابي  افحقلية  48

ه تار أما  1افتجربة قي  اف را ة من  الل تثبيت ت افين اح ابي  افر ي ية  افمشعبة  افمض ة  تش/يلفا فم احة 

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ar&pagename=%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81&params=31.298611111111_N_46.241666666667_E_globe:earth_type:landmark
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ن ياح ابي  افحقلية ح بت  لفتفا  لى أ اس ا ل  ل أ ب   أما ت افين افم قاات فح بت  لى أ اس افم افة ب
افم قاات أضافًة ىفى ت افين تر ي  افم ظ مة  افملحقات اح رى مثل افومامات  افتقا يي مق  مًا  لى افعمر 
االقتوا ي ف ل م فاض  ذفك ح بت ت افين افعمليات افيرا ية    مة افمحو ل  افتي تشمل افحراثة  افت  ية  افت عيي 

 افت افين اف لية  افت افين افثابتة  افمت/يرر( من اف عر اف لي افحوا    عر افبذ ر  اال م ر  افمبي ات ثي ارحت 
 .(Ramde, 2016)فلعا   ا جمافي ف ل معاملة م   بة فلف تار اف اح   ما في اف ا ات افتافية 

   Total Cost (TC)  افت افين افثابتة  افمت/يرر:                  -1
 افت افين افثابتة: 1-1

 Dandy and) ابتة ف ظاي افري بافت قيا قي  اف را ة با تعمال افمعا فة افم و فة فيتي ح ا  افت افين افث

Hassanli, 1996).   
𝐶 = 𝐶𝑝 + 𝐶𝑝𝑢 + 𝐶𝑎 + 𝐶𝑖 + 𝐶𝑟 … … … … … … . . (1) 

 أذ أن: 
C1-ه تار ي ار  راقي  ف ظاي افري بافت قيا ف ل   ة  ملي ن : افت افين اف لية.) 

Cp: تح   من افمعا فة احتية:1-ت افين اح ابي  افر ي ية  افمشعبة  افحقلية  ملي ن  ي ار  راقي ه تار  ) 
𝐶𝑝 = ∑(𝐿𝑝 × 𝑈𝐶𝑝) 𝐸𝐴⁄ … … … … … … . . (2) 

Lp .ا ل اح ب   بافمتر :UCp . عر افمتر اف اح  باف ي ار حي   ع من اح ابي  :EA افعمر االقتوا ي :
 باف  ة ف ل أ ب  .

Cpuه تار مق  مًا  لى  مرها االقتوا ي باف  ة. 1افمض ة افم تعلمة فم احة  : ت افين 
Ca ت افين افملحقات  االضافات مثل االقفال  افتح يالت  افتقا يي  افومامات  م ظمات افض/ا باف ي ار :

  تح   من افمعا فة احتية:
𝐶𝑝 = ∑(𝑁𝑎 × 𝑈𝐶𝑎) 𝐸𝐴⁄ … … … … … … . . (3) 

 أذ أن: 
Naة.       :     افملحقات افمال بUCa   .عر أي   ع من افملحقات باف ي ار  : 
Ci تح   من افمعا فة احتية:1-ه تار  ي ار  راقي: ت افين تر ي   ظاي افري بافت قيا  ملي ن  ) 

𝐶𝑝 = (𝐼𝑐 × 𝐴𝑟𝑒𝑎) + (𝐿𝑡 + 𝐶𝑡) … … … … … . (4) 

 أذ أن:
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Ic ي ار  راقي: ت افين اف و  فم احة ه تار  اح   ملي ن   .)Area .)افم احة اف لية افمر ية  ه تار :
Lt .)افا ل اف لي فلحفر  متر :Ct.لفة افحفر باف ي ار ف ل متر  : 

Cr:ت افين افويا ة ف ظاي افري بافت قيا بافملي ن  تح   من افمعا فة احتية : 
𝐶𝑝 = 𝐴𝑚 × [(1 − (1 + 𝑖)−𝑛 ∕ 𝑖)] … … … … … … . . (5) 

 أذ أن: 
Am:  ي ار  راقيت افين افويا ة اف   ية ف ظاي افري بافت قيا  ملي ن  .)i .بة اففا  ر   ر  شري   :n :

 افعمر االقتوا ي ف ظاي افري باف  ة.

 افت افين افمت/يرر: 1-2
تمثل مجم ع افت افين  ل   ة  افتي تشمل  مليات   مة افتربة مثل افحراثة  افت عيي  افت  ية  افتق يي  افحوا  

 مق  مًا  لى  مرها االقتوا ي ف ل   ة  م ر بقا فا في افتربة(. ر   مة افمحو ل مثل اال م ر  افمبي ات  افبذ  

 Gross Monetary Returns (GMR)افعا   ا جمافي:                 -2
 يح   من افمعا فة احتية:

𝐺𝑀𝑅 = 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 × 𝑈 𝐶𝑜𝑠𝑡 … … … … … … … . (6)  
 أذ أن:

GMR 1-ه تار  ي ار  راقي: افعا   ا جمافي  ملي ن  .)Yield ا  تاج اف لي حب   أ   يقان افذرر افوفراغ  ان :
 ( اف اح  من  يقان افذرر افوفراغ باف ي ار.2 /ي من افحب   أ   عر  ي 1:  عر U Cost(.   1-ه تار

 Net Monetary Returns (NMR)وافي افعا   ا جمافي:                 -5
 : Chouhan (2015)يح   من افمعا فة افمذ  رر في  

𝑁𝑀𝑅 = 𝐺𝑀𝑅 − 𝑇𝐶 … … … … … … … . (7) 
 أذ أن:

NMR1-ه تار  ي ار  راقي : وافي افعا   ا جمافي  ملي ن    .)TC.مجم ع افت افين اف لية افثابتة  افمت/يرر : 
  Economic Efficiencyاف فاغر االقتوا ية:  %(       -4

افعالقة بين واااااااافي افعا    هي تمثل اف فاغر االقتواااااااا ية فرأس افمال افم اااااااتعمل في اف را اااااااة  تح ااااااا  من 
 :(Moursy, 2017)افمعا فة افمذ  رر في ا جمافي  افت افين اف لية  افثابتة  افمت/يرر( في 

 100 …………(8)×  𝐸𝐹 (%) =  
𝑁𝑀𝑅 

𝑇𝐶
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 Economic Water Productivity (EMR)     ا  تاجية افما ية االقتوا ية:           -3
 Chouhan (2015):ح ت با تعمال افمعا فة افمذ  رر في  ت

𝐸𝑊𝑃 =  
𝑁𝑀𝑅

𝑇𝑊𝑈
… … … … … … … (9) 

 أذ أن:
EWP5-: ا  تاجية افما ية االقتوا ية  افن  ي ار ي    .)TWU5: حجي افماغ افم تعمل من قبل اف بات  ي 

 (.1-ه تار
 اف تا    افم اقشة:

 افج  ى االقتوا ية: -1
تي ح ا  افج  ى االقتوا ية ف ظاي افري بافت قيا ا تما اً  لى وافي افعا   ا جمافي  م ى  جاح هذا افتوميي 
فتحقيق وافي أرباح في اف  ة اح فى  اف   ات افالحقة م  اح ذ ب ظر اال تبار ى تاجية اف بات. تي ح ا  افتحليل 

فين ا جمافية فلف تار اف اح  افثابتة  افمت/يرر افم ضحة   يفية ح ابفا ف افة االقتوا ي  ن اريق ح ا  افت ا
( افذي تي ح ابة  لى أ اس  عر 6(  ارحفا من افعا   ا جمافي  معا فة 2ض 1افمعامالت قي  اف را ة  افج  فين 

( فل يقان  ت عيرر افذرر افوفراغ 1-انأفن  ي ار  23(   1-انأفن  ي ار  388فعرا ي   ااف يل  غراي اف اح  من 
مر ي ت  يق افعيييية(. فضاًل  ن ح ا  اف فاغر االقتوا ية  مؤشر اقتوا ي  2810من قبل  يارر افتجارر فعاي 

(ض  ما يم ن ا تبار ماغ افري 0افتي تعتم   لى وافي افعا   ا جمافي  افت افين اف لية  افثابتة  افمت/يرر(  معا فة 
رباح من  الل ح ا  ا  تاجية افما ية االقتوا ية افتي تمثل افعا   ا جمافي اف لي م   بًا ىفى حجي  افة ف مية اح

 (. 0( ىفى افف تار  الل م  ي اف م   معا فة 5افماغ اف لي افمضان  ي

 وافي افعا   ا جمافي:  -2
ا   ا جمافيض أذ  ااجلت أ لى ه افك تأثير  اضااا فلمعامالت قي  اف را ااة في ييا ر وااافي افع 2يبين افج  ل 

ي  18 ااااي  ا ل اح ب   افحقلي  28 افم ااااافة بين افم قاات  1-فتر  ااااا ة 0افقيي     معاملة تواااارين افم قاات 
 افم ااااااافة  1-فتر  ااااااا ة 2ض في حين  ا ت أقل قيمة     افمعاملة تواااااارين افم قاات 1-ملي ن ه تار 20085ب اق  

ض ىذ يتضا من اف تا    م مًا ييا ر 1-ملي ن ه تار 80781ي ب اق   28فحقلي  ي  ا ل اح ب   ا 48بين افم قاات 
ض 4ض 2واااافي افعا   ا جمافي بييا ر توااارين افم قااتض فق   ا ت افقيي  مع ل  اي فمعامالت توااارين افم قاات 
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افقيي  ض  من جااا اا  ف ر فقاا  اي ا ت1-ملي ن ه تااار 20402ض 10608ض 10265ض 80044ب اق   1-فتر  ااااااااااااااا ااة 0ض 6
ملي ن  10720 اااااااااي  28با  فاض افم اااااااااافة بين افم قااتض أذ بل/ت افقيي  مع ل  اي     افم اااااااااافة بين افم قاات 

 اااي  لى  48ض 58بييا ر افم اااافة بين افم قاات ىفى  1-ملي ن ه تار 10572ض 10680بي ما ا  فضااات ىفى  1-ه تار
ي  28ض 13مقار ًة م  افمعاملتين  1-ملي ن ه تار 10614 ي فق   جل أ لى افقيي ب اق  18افت افي. أما ا ل اح ب   

.  يرج   اااااااااب  ارتفاع قيي واااااااااافي افعا   ا جمافي بييا ر توااااااااارين 1-ملي ن ه تار 10385ض 10302افلذان ا ايا 
في في مما أ اا يا ر حاواال افحب    افما ر افجافةافم قاات  قلة افم ااافة بين افم قاات  ا ل اح ب   افحقلي ىفى ي 

( 1005ر افمجم ع اف لي فلعااا اا  ا جمااافي مقااار ااًة بااافت ااافين اف ليااة  افثااابتااة  افمت/يرر(.  هااذا يتفق م  االريااا ي  ييااا 
 Tayel et al. (2015) .افذين  ج  ا ييا ر وافي افعا   ا جمافي بقلة ا ل اح ب   افحقلي 
 اف فاغر االقتوا ية:  %( -5

في اف فاغر االقتوااااااااااااا ية بييا ر تواااااااااااارين افم قاات. أذ يالحظ ييا ر ه افك ييا ر  2تبين اف تا   في افج  ل 
اف فاغر االقتوااااااااااا ية بييا ر تواااااااااارين افم قاات  بافت ا ل م  جمي    امل اف را ااااااااااةض أذ تف قت معاملة تواااااااااارين 

ض في حين %30008ي ب اق   28 ااااي  ا ل اح ب   افحقلي  58 افم ااااافة بين افم قاات  1-فتر  ااااا ة 0افم قاات 
 اااااي  ا ل  48 افم اااااافة بين افم قاات  1-فتر  اااااا ة 2    معاملة توااااارين افم قاات  %27060أقل افقيي   ا ت

ض 13ض 18فألا ال اح ابي   %58027ض 55068ض %55010ي. فعلى  اااااااااابيل افمثال  ا ت افقيي  18اح ب   افحقلي 
بلغ افمع ل افعاي فل فاغر  ض  ق 1-فتر  اااااااااااا ة 2 اااااااااااي  افتوااااااااااارين  28ي بافت ا ل م  افم اااااااااااافة بين افم قاات  28

فتر   0ض 6ض 4ض 2ف ل من تواااااااااااااارين افم قاات  %37020ض %47020ض %48050ض %51012االقتواااااااااااااا ية ب اق  
ض 58ض 28فلم ااااافات بين افم قاات  %41001ض %43011ض %43085 لى افت افيض بي ما  ا ت افقيي ب اق   1- ااااا ة
.  يرج  %44052ض %44040ض %45023فق   ا ت افقيي ب اق    ي  لى افت افي. أما تأثير ا ل اح ب   افحقلي 48

 اااااااااب  ييا ر قيي اف فاغر االقتواااااااااا ية بييا ر توااااااااارين افم قاات ىفى أن اففرق بين افت افين اف لية  واااااااااافي افعا   
مما  1-فتر  ااااا ة 0ا جمافي ي تلن بييا ر تواااارين افم قاات ب ااااب  ييا ر افحاواااال بشاااا ل  بير     افتواااارين 

ييا ر قيي افت افين اف لية  افذي ا ع س  لى اف فاغر االقتواااااااا يةض أما في حافة افم اااااااافة بين افم قاات  ا ع س  لى
 أا ال اح ااابياا  فقاا   ااان اففرق قلياال بين افت ااافين اف ليااة  واااااااااااااااافي افعااا اا  ا جمااافي ممااا ا ع س  لى قيي اف فاااغر 

اغر  افات بين افم قاات  اح ابي  افحقلية. أما اف فاالقتوا يةض فضاًل  ن قيي حاول افحب    ا ت متقاربة     افم
 هي تع  جي ر من اف احية االقتواااااااا ية حن اف فاغر  %44082االقتواااااااا ية  مع ل  اي فجمي  افمعامالت فق  بل/ت 
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  جيذا يع  ة اح فى هذه اف فاغر ففاالقتواا ية تمثل اف فاغر فرأس افمال افم تعمل في افتجربة     ما تعاي في اف  
 .     (Moursy, 2017)ال تمرار   يم مة هذا اف ظاي في ت فير افربا  لى ا ل افم  ر افمح  ر فه 

 ا  تاجية افما ية االقتوا ية: -4
ا  تاجية افما ية االقتوااااااااااااااا ية بييا ر تواااااااااااااارين افم قاات  قلة ه اافاك ييا ر في  2تبين اف تاا   في افجا  ل 

     5-أفن  ي ار ي 5030افم اااااااااااافة بين افم قاات  اح ب   افحقليض أذ ت ضاااااااااااا اف تا   أن أ لى افقيي  ا ت ب اق  

يض في حين  18 ااااي  ا ل اح ب   افحقلي  28 افم ااااافة بين افم قاات  1-فتر  ااااا ة 0معاملة تواااارين افم قاات 

 اااااااي  ا ل اح ب    48 افم اااااااافة بين افم قاات  1-فتر  اااااااا ة 2 ت أقل قيمة     افمعاملة تواااااارين افم قاات  ا

-فتر   اا ة 0ض 6ض 4ض 2ض أذ بل/ت افقيي  مع ل  اي فتواارين افم قاات 5-أفن  ي ار ي 8000ي ب اق   28افحقلي 

 ي  28ين أ ى ا تعمال افم افات افمتقاربة  لى افت افيض في ح 5-أفن  ي ار ي 5010ض 2014ض 1061ض 1080ب اق   1

 ااي  لى افت افي.  48ض 58مقار ًة م  افمعاملتين  %26020ض %7008ىفى ييا ر ا  تاجية افما ية االقتوااا ية ب  اابة 

ي  أ اى  18فا ل اح ب   افحقلي تأثير في ييا ر قيي ا  تاجية افما ية االقتوااا يةض أذ تف ق ا ل اح ب   افحقلي 

ي  لى  28ض 13فلمعاااملتين  5-أفن  ي ااار ي 1002ض 2088مقااار ااًة م  افقيي  5-أفن  ي ااار ي 2086افقيي ب اق  أ لى 

افت افي.  يرج   ااااااااب  ييا ر قيي ا  تاجية افما ية االقتوااااااااا ية بييا ر تواااااااارين افم قاات ىفى ت فير محت ى را بي 

ن افتربة  ييا ر افم اااااامية  مع ل افقار افم ي   مرتف   تح اااااين  واااااا   افتربة  ا  فاض اف ثافة افظاهرية  مل حة

مما  ااااااا   جذ ر اف باتات  لى افت/ل/ل في ج ااااااي افتربة  ييا ر امتوااااااا  افماغ من قبل اف بات مما أ ى ىفى ييا ر 

ا  تاجية افما ية  افذي ي ع س ايجابًا  لى قيي ا  تاجية افما ية االقتوااااااااا يةض فضاااااااااًل  ن   ر افم ااااااااافات افمتقاربة 

افقواااااااااااااايرر في يياا ر ى تاجية اف بات  افتي ي ع س  لى ييا ر افعا   ا جمافي باف  اااااااااااااابة فحجي افماغ اف لي    اابيا اح

 . (Moursy, 2017)افم تعمل  الل افم  ي 
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 التكاليف الثابتة والمتغيرة لنظام الري بالتنقيط لمعامالت التجربة قيد الدراسة.( 0) جدول 

 

 

 

العمر االقتصادي  0-هكتار دينار التكاليف بالمليون التكاليف الثابتة
 )سنة(

 دينار التكاليف السنوية بالمليون
 0-هكتار

 المصادر

اح ابي  
افر ي ية 
  اف لية(

80238 7 80853 

اف اي  
 2812) 

اح ابي  
افمشعبة 
  اف لية(

 ي 28 ي 13 ي 18
7 

 ي 28 ي 13 ي 18
10588 10838 80088 80103 80138 80120 

 80808 5 80278 اح ابي  افحقلية
افمض ة+ 
 افويا ة

80288 3 80848 
افومامات + 
 افتقا يي

80180 5 80856 
  اك  بل + ربل
ح   ا ل 
 اح ب  

 ي 28 ي 13 ي 18
2 

 ي 28 ي 13 ي 18
0.648 0.486 0.324 0.324 0.243 0.162 

افم قاات ح   
افم افة بين 
 افم قاات

  ي 48  ي 58  ي 20
2 

  ي 48  ي 58  ي 20
80064 80378 80452 80452 80203 80216 

العمر االقتصادي  0-هكتار دينار التكاليف بالمليون التكاليف المتغيرة
 )سنة(

دينار  التكاليف السنوية بالمليون
 0-هكتار

 المصادر

افحراثة + 
 افحوا 

80238 1 80238 

Ramda 

(2016) 

 80138 1 80138 افبذ ر
 80188 1 80188 اح م ر

 و  افشب ة 
 +افويا ة

80138 1 80138 
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 ( التحليل االقتصادي باختالف معامالت التجربة لنظام الري بالتنقيط.2) جدول

 المعامالت

 دينار )مليون التكاليف الكلية
 (0-هكتار

-هكتار دينار )مليون العائد اإلجمالي
0) 

صافي العائد 
اإلجمالي 

 مليون)
 دينار
 (0-هكتار

الكفاءة 
االقتصادية 

)%( 

اإلنتاجية 
المائية 
 االقتصادية

 دينارألف )
 (3-م

 

التكاليف 
 الثابتة

التكاليف 
 المتغيرة

المجموع 
 يالكل

عائد 
المجموع  عائد السيقان الحبوب

 الكلي
Q2S20L10 1.442 80638 2.092 2.798 0.333 3.131 1.039 33.18 1.33 
Q2S20L15 1.326 80638 1.976 2.647 0.329 2.976 1.000 33.60 1.28 
Q2S20L20 1.223 80638 1.873 2.363 0.323 2.686 0.813 30.27 1.04 
Q2S30L10 1.295 80638 1.945 2.466 0.323 2.789 0.844 30.26 1.08 
Q2S30L15 1.179 80638 1.829 2.464 0.321 2.785 0.956 34.33 1.22 
Q2S30L20 1.076 80638 1.726 2.233 0.318 2.551 0.825 32.34 1.05 
Q2S40L10 1.226 80638 1.876 2.278 0.316 2.594 0.718 27.68 0.92 
Q2S40L15 1.110 80638 1.760 2.154 0.314 2.468 0.708 28.69 0.90 
Q2S40L20 1.007 80638 1.657 2.046 0.312 2.358 0.701 29.73 0.89 
Q4S20L10 1.442 80638 2.092 3.193 0.348 3.541 1.449 40.92 1.85 
Q4S20L15 1.326 80638 1.976 3.062 0.346 3.408 1.432 42.02 1.83 
Q4S20L20 1.223 80638 1.873 2.833 0.341 3.174 1.301 40.99 1.66 
Q4S30L10 1.295 80638 1.945 2.916 0.339 3.255 1.310 40.25 1.67 
Q4S30L15 1.179 80638 1.829 2.778 0.336 3.114 1.285 41.27 1.64 
Q4S30L20 1.076 80638 1.726 2.688 0.335 3.023 1.297 42.90 1.66 
Q4S40L10 1.226 80638 1.876 2.673 0.333 3.006 1.130 37.59 1.44 
Q4S40L15 1.110 80638 1.760 2.512 0.329 2.841 1.081 38.05 1.38 
Q4S40L20 1.007 80638 1.657 2.413 0.326 2.739 1.082 39.50 1.38 
Q6S20L10 1.442 80638 2.092 3.685 0.362 4.047 1.955 48.31 2.49 
Q6S20L15 1.326 80638 1.976 3.527 0.360 3.887 1.911 49.16 2.44 
Q6S20L20 1.223 80638 1.873 3.375 0.358 3.733 1.860 49.83 2.37 
Q6S30L10 1.295 80638 1.945 3.428 0.357 3.785 1.840 48.61 2.35 
Q6S30L15 1.179 80638 1.829 3.282 0.352 3.634 1.805 49.67 2.30 
Q6S30L20 1.076 80638 1.726 2.990 0.348 3.338 1.612 48.29 2.06 
Q6S40L10 1.226 80638 1.876 2.930 0.340 3.270 1.394 42.63 1.78 
Q6S40L15 1.110 80638 1.760 2.860 0.337 3.197 1.437 44.95 1.83 
Q6S40L20 1.007 80638 1.657 2.632 0.335 2.967 1.310 44.15 1.67 
Q8S20L10 1.442 80638 2.092 4.505 0.390 4.895 2.803 57.26 3.58 
Q8S20L15 1.326 80638 1.976 4.271 0.386 4.657 2.681 57.57 3.42 
Q8S20L20 1.223 80638 1.873 4.003 0.380 4.383 2.510 57.27 3.20 
Q8S30L10 1.295 80638 1.945 4.100 0.378 4.478 2.533 56.57 3.23 
Q8S30L15 1.179 80638 1.829 3.973 0.373 4.346 2.517 57.92 3.21 
Q8S30L20 1.076 80638 1.726 3.829 0.371 4.200 2.474 58.90 3.16 
Q8S40L10 1.226 80638 1.876 3.863 0.372 4.235 2.359 55.70 3.01 
Q8S40L15 1.110 80638 1.760 3.691 0.369 4.060 2.300 56.65 2.94 
Q8S40L20 1.007 80638 1.657 3.545 0.367 3.912 2.255 57.64 2.88 
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 اال ت تاجات  افت ويات:
 فرت  ذات ج  ى اقتوا ية أذ    ت ت  من اف را ة أن ا تعمال توميي م ظ مة افري بافت قيا قي  اف را ة يع

ي وافي  ا   اجمافي بلغ  18  ا ل اح ب   افحقلي  ي 28  افم افة بين افم قاات 1-فتر  ا ة 0أفضل معاملة 

 ا ل اح ب     ي 48  افم افة بين افم قاات 1-فتر  ا ة 2في حين  فرت أقل معاملة  1-ملي ن ه تار 20085

ال تعمال م ظ مات افري بافت قيا  اً مشجع   هذا يع 1-ملي ن ه تار 80781ي وافي  ا   اجمافي بلغ  28 افحقلي

من احراضي  يرا ة افع ي  من افمحاويل افحقلية افتي تيرع  لى  ا ا أ  ج ر با تعمال توميي   لى م ى  ا  

 اقتوا يًا. اً مج ي  افري بافت قيا قي  اف را ة  بتابيق افمعايير افتوميمية  افذي يع

 افموا ر:
لقة ي أهي افمت/يرات افمتعافتواااااميي احمثل فشاااااب ات افري بافت قيا  تقيي(. 0223االرياني، عبد األلة حسييييين محمد )

 بفا. ر افة ماج تير.  لية افيرا ة بمشتفر فرع ب فا. جامعة افيقاييق.
مع ات افري  افبيل.  يارر افتعليي افعافي  افبحث  (.2102جاسيييييييييم، عبد الرزاق عبد اللطيف ونيييييييييذى ماجد نفار  )

 افعلمي. جامعة ب/ ا .  لية افيرا ة. 
قار ة افف ية  االقتوااااااا ية فارا ق افري افر ي ااااااة  فقًا فظر ن افم ا   افتربة في افم(. 2102الخطيب، محمد مروان )

 .526-580(: 4  20 ير افي ر. مجلة جامعة  مشق فلعل ي افف   ية. افمجل  
أثير تبافت قيا افشااارياي     را اااة بعض افمعايير اففي ر في ية فم ظ مة افري (.2102الدراجي، فرقان خالد كنييي) )

ر ااااااااااااافة . (.Triticum aestivum L) بعض  وااااااااااااا   افتربة   م   بات افح اة افتربة فيمح اااااااااااا ات 
    افبورر.جامعة  . لية افيرا ة. ماج تير

ى ارر ميااااه افري.  لياااة افيرا اااة  افاااا  افبياري. جاااامعاااة (. 2102غنيمي، محمييد إبراهيم واحمييد محمود الزهيري )
 افقويي.  يارر افتعليي. افممل ة افعربية اف ع  ية. 
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Study of the relationship between the design parameters of the drip irrigation system 

and some soil characteristics and their relationship to the performance and 

evaluation of the system and the growth and productivity of corn Zea mays L. 
( Economic analysis of the drip irrigation system) 

Qasim. B. I. Al-Yasiri / College of Agriculture and Marshes / University of Dhi Qar. 
Dakhel. R. Ndewi / College of Agriculture / University of Basra. 
Ali. H. Dheyab / College of Agriculture / University of Basra. 
Summery: 

A field experiment was conducted in Dhi Qar governorate / Al Gharaf district / Al 

Salem area adjacent to the Al Gharaf river at longitude 31 ° 17′55 ″ N and width 46 ° 

14′30 ″ E. The study was carried out in the autumn season of 2018 on soil with mud tissue, 

for the purpose of studying some design criteria for drip irrigation system in some of the 

system's hydraulic properties, soil characteristics, growth and yield of corn (Zea mays L.) 

and determining the economic feasibility of the system, and used drainage coefficients (2 

, 4, 6, 8) L-1 hour and distance coefficients between dots (20, 30, 40) cm and lengths of 

field pipes (10, 15, 20) m. It is clear from the results that the total net yield and economic 

water productivity increase by increasing the discharge of the drips to 8 liters per hour and 

when using the distance between the drips 20 cm and the length of the field pipe 10 m 

amounted to 2.803 million hectares-1, 3.58 thousand m3, while the lowest values 0.701 

million Hectare-1, 0.89 thousand dinars m3 when the interference treatment between the 

discharge 2 L h-1 and the distance between the drippers 40 cm and the length of the pipe 
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20 m, respectively, while the highest values of economic efficiency were recorded when 

treating the discharge 8 L h-1 and the distance 30 cm and length 20 m was 58.90%, while 

the lowest values were 27.68% when the interference treatment was discharged 2 L h-1 It 

is 40 cm long and 10 m long. 
Keywords: drip irrigation system, economic feasibility, design standards, economic 

efficiency. 


