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ABSTRACT    
     Drip irrigation is considered as a modern irrigation method compared to 
other methods where irrigation water supplied via pipes containing emitters to 
provide the plant with its water needs. This method is characterized by 
continuously and directly supplying water to the root zone and keep the 
moisture content as high level without exposing the plant to water stress that 
effect the productivity , unlike what happens with other methods were the 
water supplied in the form of bursts and infrequent periods.          
     The study was conducted in the Isshaqi  irrigation  project which is located 
in north of Baghdad in order to estimate the actual efficiency of the irrigation 
water consumption using drip irrigation and comparing it with furrow 
irrigation for winter and summer crops. The study involved measuring the 
supplied water to a group of fields parts of them where irrigated by furrow and 
the others by   drip irrigation. In addition to that total crop production at the 
end of each season was measured for three consecutive seasons for the tested 
fields.  
       The results showed that there is a large difference in the water use 
efficiency of the agricultural production especially for summer crops where 
the obtained for eggplant and for the winter crops like cabbage and cauliflower 
where the yield efficiency was four times in drip irrigation as much with 
furrow irrigation. So, there was excess of water requirements were supplied to 
the farms, and this water losses went as deep percolation or it was evaporated 
.This amount of losses water reduced the water use efficiency. In the other 
side the increasing in the water use efficiency due to the using of drip 
irrigation leaded the farmers to apply the drip irrigation, and that cause to 
increase the cultivated area. The regression analysis of the field measurements 
appears  that, there is a strong relationship between the yield and the irrigation 
water proportional to other factors that effect on the yield.  
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  مقارنة كفاءة استعمال المیاه لمنظومتي ري بالتنقیط وري بالمروز

  
    :خالصةال

تعتبر طریقة الري بالتنقیط من الطرق الحدیثة قیاسا الى الطرق األخرى اذ یتم تزوید میاه الري     
تتمیز ھذه .النبات باالحتیاجات المائیة بواسطة أنابیب تحتوي على مجموعة من المنقطات تزود 

طوبي جید الطریقة بتجھیز المیاه بصورة مستمرة ومباشرة الى منطقة الجذریة مما یبقھا في مستوي ر
دون تعریض النبات الى جھد مائي یؤثر على األنتاجیة على خالف مایجري بالطرق األخرى حیث 

               .دفعات وبفترات متباعدةیجھز ماء الري على شكل 
لغرض معرفة الكفاءة والذي یقع شمال بغداد و األروائي تم اجراء الدراسة في مشروع االسحاقي    

میاه الري وباسلوب الري بالتنقیط ومقارنتھا مع الري بالمروز ولمحاصیل شتویة الفعلیة الستعمال 
واخرى صیفیة وذلك من خالل قیاس التصریف المجھز الى مجموعة من الحقول قسم منھا تم ارواؤھا 

اضافة الى ذلك فقد تم قیاس , بواسطة الري بالمروز والقسم االخر تم ارواؤھا باسلوب الري بالتنقیط
  .وللحقول التي تم اختیارھا للدراسة ةسم متتالیامولثالثة االنتاج في نھایة الموسم ومجمل 

یتب|ین ان ھن|اك  ولثالث|ة مواس|ممن خالل النت|ائج الت|ي ت|م الحص|ول علیھ|ا والت|ي تمث|ل مع|دل االنت|اج     
فارق كبیر بكفاءة االنتاج الزراعي الستعمال المیاه وخاصة للمحاص|یل الص|یفیة اذ تص|ل كف|اءة االنت|اج 

 مروزالب|لمحصول الطماطة عند استعمال الري بالتنقیط الى مایقارب عشرة اض|عاف الكف|اءة ف|ي ال|ري 
یة والت||ي تتمث||ل باللھان||ة وھ||ذا ی||نعكس ایض||ا عل||ى محص||ول الباذنج||ان وایض||ا عل||ى المحاص||یل الش||تو

ال|ري ب|التنقیط قیاس|ا ال|ى عند أستعمال والقرنابیط اذ تصل الكفاءة االنتاجیة الى مایقارب اربعة اضعاف 
وبالتالي ھنالك كمیات من میاه الري المجھزة تزید عن الحاجة عن|د أس|تعمال نظ|ام ال|ري .الري بالمروز

انخف|اض الكف|اءة والتبخ|ر وبالت|الي ة التغلغ|ل العمی|ق بالمروز مما یؤدي الى ضیاع جزء كبیر من|ھ نتیج|
اس|تعمال اس|لوب ال|ري ب|التنقیط ادى ال|ى توج|ھ الم|زرعین  ارتفاع الكف|اءة األنتاجی|ة وعن|د ان. األنتاجیة

   حلی|ل األنح|دار تت نت|ائج ھ|رظأ. بالتوسع باستعمال ھذا االسلوب  والذي ادى الى زیادة الرقع|ة الزرعی|ة
ان العنص||ر األساس||ي الم||ؤثر بعملی||ة األنت||اج وقیاس||ا ال||ى العناص||ر األخ||رى ھ||و م||اء ال||ري وذل||ك لق||وة 

   . ھمااألرتباط بین
 

  المقدمة
تتمیز طریقة الري بالتنقیط بتزوید میاه الري مباشرة الى منطقة الجذور وفي حدود انتشار العمق      

الفعال للجذور مما یؤدي الى احاطة الجذور بالرطوبة وباستمرار بخالف الطرق االخرى مما یؤدي 
انیة تطبیقھا في الى توفیر ظروف جیدة لعملیة االنبات وانتاج المحصول وتتمیز اضافة الى ذلك بامك

المناطق ذات الطوبوغرافیة الصعبة وعدم تعرض النبات الى الصدمات المیكانیكیة وكما یحدث عند 
  ).1992حقي اسماعیل ,احمد حاجم (استعمال طریقة الري بالرش 

طاق نوتعتبر طریقة الري بالتنقیط من الطرق الحدیثة قیاسا الى الطرق االخرى اال ان انتشارھا على 
ناعة االنابیب اللدائنیة وملحقاتھا وتوفرھا بشكل واسع بدأ في اواسط الستینات عقب  تطور صواسع 

  . وبكلفة قلیلة
والري بالتنقیط عبارة عن تجھیز الماء بشكل متكرر وبطيء فوق سطح التربة او تحت سطح التربة     

خالل اجھزة  جدا ومنوعلى شكل قطرات منفصلة او دفق صغیر جدا ومن خالل فتحات صغیرة 
اما اھم  .)2009نایف محمود فیاض (صغیرة تدعى المنقطات مثبتة على امتداد خط تجھیز الماء

سلبیات ھذه الطریقة فھي امكانیة انسداد المنقطات بالمواد العالقة في المیاه او نتیجة ترسب االمالح في 
ف الضغوط بین بدایة انبوب فتحات المنقطات وعدم انتظام توزیع المیاه بین المنقطات نتیجة اختال

التجھیز ونھایتھ اضافة الى احتمالیة تعرض انابیب المنظومة الى التلف نتیجة مرور االلیات او بفعل 
على نسبة عالیة من مكونتھایفضل استعمال طریقة الري بالتنقیط للمحاصیل التي تحتوي .  القوارض

عملیة وغیر اقتصادیة للمحاصیل التي تزرع  الماء كالطماطة والحمضیات والفواكھ النفضیة وھي غیر
  ).Viets 1962(والشعیر بصورة متقاربة كالحنطة 
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الھدف األساسي للبحث وعلى ارض الواقع ھو تشجیع المزارع على استعمال اسلوب الري بالتنقیط      
اما .األنتاج وتوفیر میاه الري  كمیة لما لھ من مردود ایجابي على بدال من اسلوب الري بالمروز

 معالري عند استعمال اسلوب الري بالتنقیط ومقارنتھا  میاه األھداف العلمیة ھو تقدیر كفاءة استعمال
وبداللة  حجم میاه الري المجھز  ألنتاجبناء دالة لیضاف الى ذلك 0الري بالمروز وباستعمال اسل

    0اسلوب الري بالتنقیط ولمنطقة الدراسة ند استعمالشتویة عالصیفیة واللمحاصیل لبعض او
 

  )WUE(    كفاءة استعمال المیاه
عن الكفاءة الكلیة الستعمال المیاه بنسبة انتاج المحاصیل الى كمیة المیاه ) Bos 1980(عبر      

النسبة بین كمیة انتاج المحاصیل مقاسة بالكتلة الى كتلة المیاه  يالنتح او ھ - المستھلكة بطریقة التبخر
عتبر من المسائل الصعبة یالنتح  -ان تقدیر كمیة التبخر, قات الحقلیةیمن المعلوم وفي التطبو. المجھزة

وخاصة عند نطبیق الموازنة المائیة داخل الحقل وذلك بسبب فقدان كمیة من المیاه نتیجة التغلغل العمیق 
لذا فان ھنالك نسبة من , اثیر الخاصیة الشعریة التي تلعب دورا بتجھیز جزء من االحتیاجات المائیةوت

م االقتصادي للمشاریع االروائیة الخطأ لتقدیر الكمیات المستھلكة بواسطة النباتات مما تؤثر على التقیی
)Keller 1979(  

اطلق علیھا ایضا الكفاءة الزراعیة النتاج كفاءة استخدام المیاه والتي ) Vites 1962( عرف      
كمیة المحصول الجاف والمنتج بوحدة حجم الماء المستھلك من قبل النبات "المحاصیل على انھا 
  ".والمخزون داخل التربة

) WUEag(فقد عبر عن الكفاءة الكلیة الزراعیة الستعمال المیاه ) Hillel et. al. 1987(اما      
 :التالیةبالعالقة الریاضیة 

 
WUEag= Pe/W                                                                               ...  (1)    

                                                                   
یمثل حجم المیاه الكلیة المجھزة التي تشمل المیاه الضائعة  Wتمثل المحصول المنتج و  Peحیث ان     

بواسطة الجریان السطحي ومیاه البزل والمیاه المتبخرة من القنوات الناقلة یضاف الیھا كمیات المیاه 
وبالتاكید ان باالمكان رفع قیمة كفاءة استعمال المیاه اما من خالل خفض . المستھلكة من قبل النبات

ونة للمقام في المعادلة اعاله ماعدا العنصر الذي یمثل كمیة المیاه الواجب توفیرھا العناصر المك
  .لالستھالك النباتي او من خالل زیادة البسط وذلك بزیادة كمیة االنتاج

 دراسةب )Keller 1979(قام تم دراسة منظومة الري بالتنقیط من قبل عدد من الباحثین اذ       
احیة الكفاءة االنتاجیة ومحاولة الوصول الى افضل تشغیل وذلك من خالل منظومة ري بالتنقیط من ن

. تقلیل الفروقات بین توزیع المیاه بین المنقطات ومن خالل تقلیل الفروقات بالضغوط بین منقط واخر
نوع نظام الري على االنتاجیة بأستعمال میاه ذو مستویات ملحیة اخرون بدراسة تأثیر واھتم باحثون 

مالحة على نمو اللمیاه المالحة والغیر استعمال اوأخرون تأثیر ) Nabeel 2009(قیم مختلفة أذ 
الري نظام مقارنتھ مع استعمال أستعمال نظام الري بالتنقیط ووذلك من خالل محصول الطماطة 

أن مساحة الورقة ووزن المحصول الجاف وخالل مراحل النمو ھو أقل المروز وقد أظھرت النتائج ب
أن مساحة أنتشار  أیضا یط و وجدوانظام الري بالتنقألستعمال نظام الري بالمروز قیاسا عند أستعمال 

و یسعى باحثون اخرون الى زیادة كفاءة   .أكثر المما أعطى محصوالمجموعة الجذریة ووزنھا أكبر
ي من خالل تطبیق مبدأ الري الناقص اي اعطاء كمیة من میاه الري تكفي لسد جزء استخدام میاه الر

من النقص الرطوبي وذلك من خالل استغالل المباديء العلمیة لتصمیم وتشغیل منظومة ري بالتنقیط 
)Dorenboos et. Al. 1979 .(نایف واخرون  وقد درس)تاثیر جدولة میاه الري على )  2009

الستعمال المیاه واظھرت الدراسة ارتفاع الكفاءة في حالة استعمال كمیات من میاه الري الكفاءة الكلیة 
اما في باكستان فقد درس الباحثون عالقة كفاءة .  ھا مسبقا واستنادا الى حسابات التبخر والنتحتم تقدیر

اءة الستخدام استخدام المیاه مع مستوى االستنفاذ الرطوبي المسموح بھ وقد توصلوا الى ان افضل كف
من المحتوى  %55المیاه في تجربة النتاج الحنطة عندما یكون مستوى االستنفاذ الرطوبي بحدود 

 .)Pene et.al. 1996(الرطوبي الكلي 
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  عالقة االنتاجیة بالمیاه
 في المناطق شبھ الجافة.  " لزیادة كفاءة االنتاج یجب ان تتم االستفادة القصوى من المیاه المتوفرة     

. المحاصیل الحقلیة اذا تم استخدام میاه الري بشكل صحیح تحقیق أنتاجیة عالیة من وباألمكان,من العالم
ستكون االنتاجیة منخفضة جدا اذا لم یتم توفیر , لكن وبسبب زیادة حاجة نباتات ھذه المناطق لمیاه الري

  .)Trout et. al. 2009( "میاه الري على نحو كاف من حیث الكمیة والوقت
یمكن ان یتطور النقص الرطوبي الى الحد , في حالة عدم توفیر كامل المتطلبات المائیة للمحصول     

ان التاثیر العام للنقصان الرطوبي على انتاجیة المحاصیل  .الذي یؤثر على نمو المحصول وانتاجیتھ
نقصان فان النمو االجمالیة فترة حیث خالل , كذلك لمراحل النمو المنفردةیظھر لفترة النمو االجمالیة و

االنتاجیة یقل نسبیا مع زیادة النقصان الرطوبي للمحاصیل مثل البرسیم والفول السوداني وزھرة 
اما .  بینما یزداد نسبیا بالنسبة لمحاصیل اخرى مثل الذرة والموز وقصب السكر, الشمس وبنجر السكر

حساسیة للنقصان الرطوبي خالل مرحلة النمو و تكون المحاصیل اكثر فالنمو المنفردة  مراحلبالنسبة ل
ھذا یعني ان توقیت تجھیز المیاه و. المرحلة المتوسطة من مرحلة النمو االولى ومرحلة النمو المتاخرة

  .ال یقل اھمیة عن مستوى تجھیز المیاه خالل فترة النمو الكلیة
نقصان المیاه على انتاجیة المحصول النماذج التي تحاكي تماما تاثیر اجھاد النبات بسبب وتعتبر      

ھذه النماذج في تنظیم حصص میاه الري ان تستخدم ادوات ثمینة في مجال ادارة المیاه حیث یمكن 
 Doorenbos قیماذ  .المیاه خالل فترة نمو المحصولھذه  المثلى بین المحاصیل المختلفة وتوزیع 

and Kassam,1979 اجیة من على نقصان االنتوتأثیرھا لنبات بسبب نقصان المیاه اثیر اجھاد ات
حساب خسائر المحصول النسبیة اذا توفرت مكان الباتحلیل النتائج خالل قیاس التبخر النسبي و

المعلومات المتعلقة باالنتاجیة الفعلیة وعالقتھا باالنتاجیة العظمى تحت انظمة تجھیز میاه 
العالقة بین نقصان االنتاجیة النسبي یمكن أستخدام  ةعلى األنتاجیھاد لغرض تحدید تاثیر االجو.مختلفة

 :النتح النسبي -و نقصان التبخر
  

 1-Ya/Ym = Ky (1 – ETa/ETm)                                                          … (2)        
 

  :حیث
Ya   :الفعلي ولحصمانتاج ال 
Ym :االعظم ولحصمانتاج ال 
Ky  :معامل االنتاجیة 
Eta  :النتح الفعلي - التبخر 
Etm  :النتح االعظم - التبخر 

  
, الملوحةو, السماد و,العالقة اعاله  ایضا بعوامل اخرى غیر المیاه مثل نوع المحصولوتتأثر      
  .)Hillel 1987( الزراعةو طرق  ,واالمراض,الحشرات و

 ارھاواختب تمت معایرتھاالمیاه واالنتاجیة والتي  عالقات مبسطة بین    Slabbers, 1979قدم      
نموذج العالقات  وھو ما یسمىعلى بیانات تجریبیة شاملة غطت مدى واسع من الظروف المناخیة 

نقصان المیاه ل تبعا القابلة للتسویقریاضي لتحویل المحصول الجاف الى انتاجیة المنتجات الخطي ال
  .اثناء فترات نمو المحصول المختلفة

تاثیرالجدولة االروائیة باستخدام ثالثة انواع مختلفة من        ,El-Tantawy et. al., 2007درس     
حیث استخدمت . 2006و  2005معامالت اوعیة التبخر على انتاجیة الذرة في مصر لمواسم النمو 

. من نقصان میاه الري %14طورت للسیطرة على  و من معامالت اوعیة التبخر ) 0.8 ,1 ,1.2(
معامل  عندما یكون قلل االنتاجیة اقل ) 1 (النتائج ان نقصان الري مع معامل التبحرواظھرت 

  .0.8 یساوي التبخر
تربط بین  و استھالك النبات على تعتمد باالساسلدالة انتاجیة المیاه   Trout et. al.,2009طور      

واخرون  Babel et. al.,2011وضع   .االنتاجیة والنقصان الرطوبي للتربة ومؤشر اجھاد النبات
ومعادلة المیزان المائي وتم بناء الجدولة ) CROPWAT(نموذجا للجدولة األروائیة باستعمال برنامج 
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واألنتاجیة ومن خالل ھذا المفھوم تم تحدید كمیة  على اساس تأثیر األجھاد المائي على نمو المحصول
  .میاه الواجب اضافتھا لمحصول الرزال
  

  المواد وطرائق البحث
یشھد مشروع االسحاقي توسع في استعمال نظام الري بالتنقیط وذلك لجھود كادر المشروع بتثقیف      

وسھولة  تھوسھولة ادارقتصادي الفالح واقناعھ باستعمال اسلوب الري بالتنقیط لما لھ من مردود ا
 ).1(اجراء عملیة التسمید شكل 

 
 
  

  
 
 

مخطط بیاني یوضح مقدار التوسع في المساحات الزراعیة و التي تستخدم طریقة الري ) 1(شكل 
  . 2010-2001وللفترة من بالتنقیط و 

 
وتم اختیار , تم اجراء التجربة في حقول مشروع االسحاقي والذي تتصف تربتھ بكونھا طینیة      

والقسم االخر تروى بطریقة الري ) بالمروز(مجموعة من الحقول عشوائیا قسم منھا تروى سیحا 
 1.25 نائدللقطر انبوب التنقیط ومن ا: الري بالتنقیط بالمواصفات التالیةمنظومة بالتنقیط تتصف 

, على المنقطاتأالنبوب وي تویحمتر  2.5و  متر 1.1والمسافة بین انبوب واخر تتراوح بین سنتمتر 
 فأنھا اما المسافات بین االنابیب الفرعیة.  متر 0.75و متر  0.5المسافة بین منقط واخر تتراوح بین 

ومة باالنبوب متر وتصنع عادة من مادة االلمنیوم وتتصل ھذه المنظ 40متر و  20تتراوح مابین 
 على أیضا حتويتاضافة الى ما ذكر فان المنظومة . الرئیسي الذي یكون ایضا من مادة االلمنیوم

ھو مضخة ذات فاما الجزء االخر المھم لدنة او حوض ترابي مبطن من الداخل بمادة  خرسانيحوض 
لمنع  مرشحالمنظومة ب تولغرض ازالة العوالق من میاه الري زود.  قدرة حصانیة كافیة الرواء الحقل

  .انسداد المنقطات وتتصل المنظومة باسطوانة التسمید لضخ االسمدة والمبیدات 
تمت االستعانة بقناني بالستیكیة ذات حجم نصف لتر لقیاس تصاریف المنقطات وتم نشر      

نبوب قنینة وضع قسم منھا في بدایة انبوب المنقطات والمجموعة االخرى في وسط اال 25مامجموعھ 
والمجموعة االخیرة في الجزء االخیر من االنبوب كررت العملیة على عدة انابیب وللمحاصیل الصیفیة 

اما قیاس حجم ماء الري المجھز باسلوب الري السیحي خالل الموسم .  والشتویة ولدورتین زراعیتین
 ).2(جدول رقم و) 1(فقد تم حسابھ من خالل القنوات المجھزة والمعلومة التصاریف جدول رقم 
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 )تنقیط(نموذج لقیاس حجم الماء المجھز خالل الموسم الصیفي لمحصول الطماطة : )1(جدول رقم 
  )2009عام (

عمر 
  النبات

  )یوم(

  زمن الریة
  )ساعة(

من حجم الماء 
  )لتر(لمنقطا

  ھكتارلربع التصریف 
  موعد الریة      )ساعة/3^م(   

 25/2  3 1.6  ساعةریة  1
 28/2 0.75  0.4  ساعةربع  4
 3/10 1.5  0.8  نصف ساعة 14
 ¼ 3 1.6  ساعة 34
 1/5 6 3.2  ساعتان 65

 1/7 3 1.6  ساعة 126
135 = =  =  10/7 

 مترمكعب 520= حجم الماء المجھز خالل الموسم الصیفي 
  ھكتار 0.25/

  
القرنابیط نموذج لقیاس حجم الماء المجھز خالل الموسم الشتوي لمحصولي ): 2(جدول رقم 

  )2009عام ()تنقیط(واللھانة 
  عمر النبات

  )یوم(
  زمن الریة

  )ساعة(
من حجم الماء 

  )لتر(لمنقطا
ربع   التصریف ل

   موعد الریة  )3^م/ساعة(ھكتار

 9/15 2.7 1.5  ساعةریة  1
 9/20  2.7 1.5نصف ساعة  2
 10/10 5.4 3 ساعتان في الیوم 26
  5/11     2.7 1.5  ساعة 65
 12/15 1.35  0.75 نصف ساعة 90

 1/1 0.675 0.375 ربع ساعة 105
115 = =  =  1/10   

  تارھك0,25 /مترمكعب321= لموسم الشتوي ا حجم الماء المجھز خالل                   
 

  النتائج والمناقشةتحلیل 
الري نظام یتبین مدى ارتفاع كفاءة استعمال ) 5(و ) 4(في الجدولین  من خالل النتائج المعروضة     

الكفاءة لمحصول وخاصة بالنسبة للمحاصیل الصیفیة اذ تصل  لري بالمروزبالتنقیط قیاسا الى ا
 .بالمروزطماطة باستعمال اسلوب الري بالتنقیط الى ما یقارب عشرة اضعاف ما ینتج باسلوب الري ال

وینعكس ھذا ایضا على . اما بالنسبة لمحصول الباذنجان فتصل النسبة الى مایقارب اربعة اضعاف
  ).اللھانة والقرنابیط(المحاصیل الشتویة 

قیاسا الى الموسم الشتوي  أكثریتبین مما ذكر ان كمیات میاه الري المجھزة في الموسم الصیفي و     
متطلبات الري الفعلیة  عند أیصالالضائعات الحقلیة بسبب  وذلك مروزالبوباالخص عند استعمال الري 

 .ھنالك نسبة من ھذه المیاه تتعرض للتبخر او الى التغلغل العمیق او الجریان السطحيفللنبات وبالنتیجة 
والري بالتنقیط اقل قیاسا  مروزالباما في الموسم الشتوي فان الفرق بین كفاءة استخدام المیاه للري 

یفي وذلك النخفاض متطلبات الري الكلیة اي ان كمیة المیاه المجھزة تكون اقل وبالتالي بالموسم الص
 و) 4(رقم  ینذلك ومن خالل النتائج المعروضة في الجدولل ونتبجة , كمیات المیاه الضائعةانخفاض 

لمیاه اصبح باالمكان زیادة الرقعة الزراعیة عند استعمال اسلوب الري بالتنقیط ولنفس كمیات ا) 5(
 ن اسلوب الري بالتنقیط اعطى انتاجا اعلى للموسمینأیضاف الى ذلك  مروزالبالمستغلة في الري 
 .ولكافة المحاصیل
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 وكفاءة استعمال المیاه لنظام ري  بالتنقیط ,كمیة االنتاج و,حجم الماء المجھزمعدل ): 3(جدول رقم 
   .ولثالثة مواسم

  المحاصیل الصیفیة  المحاصیل الشتویة  
  طماطة  باذنجان   اللھانة والقرنابیط

 520 600 324  )متر مكعب(معدل حجم الماء المجھز 

  15.7 7.3 8  )ھكتار 0.25/طن(معدل االنتاج 

 -ملم/كغم( كفاءة استخدام المیاه 
  75.5 30.4 61.7  )ھكتار0.25

  
 

ولثالثة  مروزبالكمیة االنتاج وكفاءة استعمال المیاه لنظام ري , حجم الماء المجھز): 4(جدول رقم 
   .مواسم

  المحاصیل الصیفیة  المحاصیل الشتویة  
  طماطة  باذنجان   اللھانة والقرنابیط

 1500 1700 930  )متر مكعب(معدل حجم الماء المجھز 

  5  5.5  6  )ھكتار 0.25/طن(معدل االنتاج 

 0.25 -ملم/كغم( كفاءة استخدام المیاه 
 8.3  8.1 16.1  )ھكتار

 
 وثالث|ةثالثةمواسم صیفیة ) (2011و2010و2009( ولثالثة سنوات للباحثین قیاسات الحقلیةمن خالل ال

 رب|ع ھكت|ارل كمی|ة األنت|اج مق|درا ب|الطنالقیاس|ات ش|ملت حی|ث  األس|حاقي في مش|روع  )شتویة  مواسم
م|ن .ري ب|التنقیط ال|وبأستعمال أسلوب  مقدرا بالمتر المكعب  وكمیة المیاه المجھزة خالل الموسم الواحد

وباس|تعمال األس|س جھزة یاه الممة اللخالل ھذه المعلومات تم أستنباط نماذج ریاضیة تمثل األنتاجیة بدال
    .العلمیة لتحلیل األنحدار 

خ|الل .نتاجی|ة لمحص|ول القرن|ابیط واللھان|ة م|ع مع|دل حج|م الم|اء المجھ|ز الیمثل عالقة ا)  2( فالشكل 
نتاجی|ة تعتم|د بنس||بة تزی|د ع||ن الس||تنتاج أن ااالباألمك|ان  )R2(التحدی||د وم|ن خ||الل قیم|ة معام|ل.الموس|م 

 تأثیرھ||ا نتاج||ة ف||أنالعل||ى عنص||ر الم||اء أم||ا العناص||ر األخ||رى والت||ي لھ||ا ت||أثیر مباش||ر عل||ى ا% 90
نتاجی||ة بالم||اء المجھ||ز الفأنھم||ا یم||ثالن عالق||ة ا)  4( و   ) 3 (ینأم||ا الش||كل   .رة بالمائ||ةتج||اوز العش||یال

یتب|ین أیض|ا م|دى  )R2(التحدی|دوم|ن خ|الل قیم|ة معام|ل .ولمحصولین صیفیین ھما الباذنجان والطماط|ة
  .  لعوامل االخرى المؤثرة على االنتاجبالمقارنة با  الماء المجھزعلى  نتاجیة الا عتماداقوة 
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  عالقة انتاجیة القرنابیط و اللھانة مع  حجم الماء المجھز خالل )  2( شكل                   

        الموسم                                                              
 

 
 حجم الماء المجھز خالل الموسم عالقة انتاجیة الطماطة مع)  3(شكل 

 
  :االستنتاجات 

  :ن مایلي ییتب البحثنتائج  تحلیلمن خالل     
مما ھي علیھ ان كفاءة استعمال المیاه في حالة استعمال نظام الري بالتنقیط ھي أعلى بكثیر  -1

المحاصیل وانعكس ھذا أیضا على بلغت عشرة أضعاف  في انتاج الطماطةف روزمفي نظام الري بال
    .اذ بلغت اربعة اضعاف )اللھانة والقرنابیط(الشتویة 

مما اسستعمال نظام الري بالمروز تزید عن الحاجة عندالمجھزة ھنالك كمیات من میاه الري  -2
  .التغلغل العمیق  ولتبخر ابضیاع جزء كبیرمنھا الى  یؤدي

النبات عند استعمال طریقة ان الزیادة في كمیات میاه الري المجھزة والتي تزید عن حاجة  -3
 .الري بالمروز تؤدي الى تقلیل الكفاءة األنتاجیة 

سیؤدي بالتاكید الى امكانیة زیادة الرقعة الزراعیة مما   ان توفیر المیاه نتیجة استعمال الري بالتنقیط -4
                                    . في السنوات األخیرة حدى الى التوسع باستعمال نظام الري بالتنقیط من قبل المزرعین
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قیاسا الى العناصر األخرى وعملیة النمو واالنتاج  على المھم والمؤثران العنصر األساسي -5 
بین كمیة االنتاج والماء ألرتفاع قیمة معامل التحدید ھو ماء الري وذلك والمؤثرة أیضا على االنتاج 

 .المجھز
 

  
 .حجم الماء المجھز خالل الموسمعالقة انتاجیة الباذنجان مع )  4(شكل 
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