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 القمح بالمناطق الديمية تحليل اقتصادي مقارن ألثر الري التكميلي في زراعة                        

 كامل حايف شديد                           ون س النعيمي             سالم ي                

 المركز الدولي للبحوث الزراعية                     كلية الزراعة  قسم االقتصاد الزراعي
 (ايكاردا)المناطق الجافة  في                              امعة الموصل  ج/ والغابات 

E–Salimalniaamy@yahoo.com                                                               
 الخالصة 

ري التكميلي من دور هذه التقنيةة فةي تحسةين كةةاست اسةتمدام مةوارد تنطلق أهمية دراسة اقتصاديات ال          
اإلنتةا  اخمةرك كالبةةذور واخسةمدت واخرال وبالتةالي زيةةادت النةاتي وصةةافي ايةراد وحةدت المسةةاحةل ولمةا كةةان 

 تجربةة ري( 69)لتلك التقنية من مساهمة في ارتةاع تكلةة اإلنتةا  باعتبارهةا مةوارد اقتصةادية فقةد جةرك تقيةيم 
ل معتمةدين أسةلوا التحليةل (ربيعةة)مزارعين في مشةروع ري الجزيةرت الشةمالي ( 9)تكميلي مع التسميد نةذها 

. الحدي ومن مالل التحليل الكمي للعالقة بين المياه والسماد كمتغيةرات مسةتقلة والنةاتي مةن القمةغ كمتغيةر تةابع
وك والمثلةةم مةةن ميةةاه الةةري وذلةةك ب مةةذ وقةةد تةةم تقةةدير معلمةةات هةةذه العالقةةة ومنلةةا استحصةةلت الكميةةات القصةة

مشةةتقات الةةدوالل ومةةن هةةذه الكميةةات تةةم تحديةةد المسةةتويات القصةةوك والمثلةةم مةةن النةةاتي عنةةد كةةل مسةةتوك مةةن 
السماد المستمدمل كما تم التعرف علم التحسن فةي كةةاست اسةتمدام ميةاه الةري نتيجةة اسةتمدام المعةدالت المثلةم 

ل وأيضةةاج جةةرك اشةةتقاق دالةةة الطلةةا علةةم الميةةاه حيةةث توضةةحت %23مةةن الميةةاه والتةةي وصةةلت الةةم حةةوالي 
العالقة العكسية بين الكمية المطلوبة من المياه مع سعرهال وأميراج ت كد أن أعلةم صةافي ايةراد يتحقةق فةي حالةة 
استمدام الكمية المثلم من المياهل وتوصةي الدراسةة الةم ضةرورت اسةتمدام ميةاه الةري التكميلةي عنةد مسةتوياتلا 

      .مثلم مع ضرورت استمدام اخسمدت مع مياه الري خهمية ذلك في تحسن الكةاست االقتصادية للمياهال
                                 

 لمقدمةا 

ت ثرت البيئة الزراعية مالل العقديين الماضيين بالمتغيرات المنامية التي أثرت علم التوازنات البيئية        
انعكس ذلك في ملق ظروف انتاجية غير مستقرت للزراعة الديمية وتدهور . لمطريومعدالت اللطول ا

اإلنتاجية في كثير من النظم الزراعية التي تعاني من تذبذا كميات اخمطار وعدم انتظام مواعيد هطوللا 
جابية ملمة في وقد أسلمت التكنولوجيا الحديثة بوسائللا الممتلةة في احداث تغيرات اي.وبما يحقق الةائدت منلا

التي تمضع لظروف )رفع انتاجية عناصر اإلنتا  المتاحة والمحدودت بطبيعتلا ماصة في المناطق الديمية 
بالشكل الذي يمكن من تحقيق ناتي اكبر من نةس الموارد أو نةس ( المماطرت والاليقين وبمعدالت مرتةعة

تسعم اليلا االقتصاديات الممتلةة بغا النظر عن الناتي بموارد اقل وهو أحد أهم اخهداف االقتصادية التي 
ب نه اضافة كمية من مياه " والري التكميلي هو أحد تلك التقنيات ويعرف .طبيعة النظام االقتصادي السائد

الري الم كميات اخمطار التي تلطل مالل الموسم وذلك لتغطية االحتياجات المائية للمحاصيل الزراعية 
وتعرف (. 0661ل مجلول)لم مياه اخمطار بلدف تحسين استقرار انتاجية الحاصل والتي تعتمد أساساج ع

ب نلا اعطاس مياه اضافية الم نبات ما بلدف رفع واستقرار منتوجه "تقنية الري التكميلي ( 0661ل مجلول)
ا إلعطاس أي وزراعة هذا النبات تكون ممكنة لو اعتمد علم مياه اخمطارل والماس التكميلي وحده ال يكون كافي

وفي العراق تتمركز الزراعة الديمية في المنطقة الشمالية منه حيث معدل اللطول المطري بين .منتو 
سنة وقد أدملت تقنية الري التكميلي حديثاج وتحديداج في مشروع ري الجزيرت الشمالي الذي /ملم( 044-244)

ق الديمية والمتمصصة في زراعة الحبوا يقع في منطقة ربيعة بمحافظة نينوك والتي تعد من أهم المناط
ثا وبواسطة /3م00ماصة القمغل ويغذك المشروع بمياه الري من نلر دجلة عن طريق محطة ضخ تصريةلا 

تعرا االقتصاديين الزراعيين لآلثار االقتصادية ل  هكتار 94444قنوات رئيسية وفرعية تغطي حولي 
غالبلا تحديد الكميات المثلم من المياه التي يستجيا للا  للري التكميلي وبصيغ وأساليا ممتلةة تلدف في

االقتصادية للمياه المستمدمة ونسبتلال فالبعا  المحصول والتي تحقق معظمة اخرباح وأيضا قياس الكةاست
عا استمدم والبل( Ansell0660 و Salkini)ل(المنافع والتكاليف)نية الجزئيةمنلا استمدم تحليل الميزا

القاضيل )ل(المياهل السماد)تحليل العالقة بين اإلنتا  اواإلنتاجية وبين عناصر اإلنتا   إلنتا  فينموذ  دالة ا
ة الذي هدف الم قياس كةاست استمدام المياه في الزراع (Shideed ,2444 )ل (0662لSalkini )و (0661
توصل من مالللا الم وجود فجوت تقنية كبيرت بين تطبيقات الري  ثالث نماذ  رياضية حيثوبواسطة  الديمية

 (2442ل Anonymous)الةاو  منظمة دراسة وأيضاج  حاصيللالمضافة فعال للذه الم المطلوبة وكمية المياه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2402/ 6/  6وقبوله   2402/ 9/  00م البحث تاريخ تسل

mailto:E–Salimalniaamy@yahoo.com


 
                          2402(0)الملحق( 04)لمجلدا                                                                 زراعة الرافدين       مجلة

                          

 61 

 ISSN:2224-9796(Online) 

ISSN: 1815-316X(Print)            

                                                    

لري الناقص من جلة أمرك الماصة بقياس انتاجية المحاصيل في ظل الزراعة الديمية من جلة وتحت ا                        
محصول رئيسي وذلك باستمدام دالة اإلنتا  لتقدير انتاجية المحاصيل في عالقتلا بالمياه ل ( 02-00)لـ

ل وذلك ب مذ تكلةة المدمالت ( 2440ل  Meganl)ل Profit Equationوالبعا استمدم معادلة الربغ 

وذلك للتمكن من اتماذ القرار الذي ( ة والةوسةاتيةالمياه ومستويات استمدام اخسمدت النتروجيني)المتغيرت 
ماصة عند دراسة العالقة ( Simulation)والبعا استمدم نموذ  المحاكات . يعظم أرباح محصول القطن
ل Linear programmingل ونموذ  البرمجة المطية ( 2440ل Adary et al)الةنية بين اإلنتا  والمياه 

(Agrawal and Heady0612ل)لبرمجة الحركية ل وا(Dynamic programing)ل,Hornbaker and 

Mappواالمثلية غير المطية  (0611ل (Non-Linear Optimization Model) ل(Ashutosh et al. ل

لتعظيم ( القطن –الذرت )الذي هدف الم توزيع المياه المتاحة والمحدودت علم مجموعة المحاصيل  (2443
 .المحاصيل العائد االقتصادي للمنتجات من

وفي هذه الدراسة سنحاول استمدام دالة اإلنتا  والميزانية الجزئية كوسيلة للبحث وذلك لمالسمته طبيعة 
لقد تعرا الباحثون في االمتصاصات الممتلةة لدراسة تقنية الري . البيانات المتاحة واخهداف المتومات منلا

 : دي وهذه الدراسة احداها والتي تلدف الم تحقيق اآلتي التكميلي من جوانبلا الممتلةة ومنلا الجانا االقتصا
 .توصيف وتقدير دالة انتا  القمغ بالنسبة للري التكميلي .6
 .تقدير الحد اخعلم من المياه الالزمة لتعظيم انتاجية وحدت المساحة من القمغ .2
 .احتساا الكميات المثلم من المياه التي تحقق معظمة اخرباح للمنتي .3
 .ة المياه المستمدمة في الري التكميليتقدير انتاجي .4
 .اشتقاق دوال الطلا علم المياه من مالل دوال اإلنتا  المقدرت .5
 .احتساا كةاست استمدام مياه الري .1
 

 مواد البحث وطرائقه

انتلي البحث أسلوا التحليل الحدي ممثال بدالة اإلنتا  وذلك بتحليل االنحدار البسيط والمتعدد وب شكال       
ة ممتلةة منلا المطية والتربيعية واللوغارتمية لتقدير العالقة بين انتاجية الحبوا كمتغير تابع رياضي

كمتغيرات مستقلة وباالعتماد علم طريقة المربعات الصغرك االعتيادية ( الري والتسميد)وعناصر اإلنتا  
(OLS.) 

 :وصيغة دالة اإلنتا  هي
Y = f ( F,W )         ………(0) 

 : حيث 
Y  = هـ/ ناتي القمغ كغم 
F  = هـ/ السماد المركا كغم 

W  = هـ / مياه الري ملم 

ومن هذه العالقة سنحاول تحديد الحد اخقصم من كميات المياه وذلك بمساوات دالة اإلنتاجية الحدية 
 : للمياه بالصةر عند كل مستوك ثابت من السمادل حيث

WMPP
dw

dy
               ………..(2) 

0MPPMax Ww             …….(3) 

وأيضا تحديد الكمية المثلةم مةن ميةاه الةري التةي تحقةق أقصةم اخربةاح وذلةك بمسةاوات دالةة قيمةة النةاتي الحةدي 
 .بسعر المورد 

VMPPy*MPPW       ………..(0) 

 حيث أن
Py  = ل ( كغم / دينار ) سعر القمغPw  (  3م/ دينار ) سعر المياه 

OPtW = VMP = Pw   ……….(0) 

 : او بمساوات دالة االنتاجية الحدية باخسعار النسبية

OPtW = MPPw = 
Py

Pw
        ….(9) 
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أيضا ومن مالل الكمية القصوك والمثلم من المياه لكل مستوك مةن مسةتويات السةماد المسةتمدم يمكةن                         
 :ستمدمة وكاالتي احتساا انتاجية مياه الري التكميلي الم

 هـ /ناتي القمغ كغم                           
 (1... )…                    ـــــــــــــــــــ=  3م/ انتاجية المياه كغم 

 3الكمية المستمدمة من المياه م                           
 نتاجية المياه عند المستوك االقصم ا –انتاجية المياه عند المستوك االمثل                       
                                                                                   (                       1)           ------------------- -----------------------= الكةاست االقتصادية للمياه 

 انتاجية المياه عند المستوك االقصم                                              
( 0المعادلة )كذلك سيتم اشتقاق دوال الطلا علم مياه الري من معادلة الشرط الضروري لتعظيم الربغ 

 : ووفق المعادلة التالية

Qdw = Maxw * 
Py2b

Pw


               ……(6) 

ية تغيرها يمكن تحديد الكميات المطلوبة والمستمدمة من المياه عند ووفق أكثر من سيناريو لألسعار وامكان
 .اخسعار الممتلةة 

تجربة لكل ( 09)مزارعين أي بواقع ( 9)تجربة نةذت من قبل ( 69)بلغ عدد التجارا التي مضعت للتقييم 
ل في مشروع ري الجزيرت الشمالي بمنطقة ربيعة ولمحصو 0661-0661مزارع في الموسم الزراعي 

 ( . 2/ تموز ) القمغ صنف 
هـ ونظام رابع / ملم (  094ل  024ل  14) استمدم في هذه التجارا ثالث مستويات للري التكميلي وهي 

هـ سماد /كغم( 024ل 14ل 04ل 4)هو الزراعة الديمية كنظام مقارنةل وأربعة جرعات من التسميد هي 
 (.0)كما هو مبين في جدول (  01ل 01ل 4) NPKمركا نوع 

دينار  044)سعر للقمغ و(  كغم/دينار034)تم اعتماد اخسعار الرسمية المعلنة من قبل الدولة للقمغ والسماد 
وجرت مقارنة التجارا بالزراعة الديمية للتمكن من تحديد أثر الري . للمياه( 3م/دينار 14)للسماد و( كغم

معتمدين علم المنلي التحليلي والكمي السابق التكميلي والتسميد علم اإلنتاجية والتكاليف وصافي اإليراد 
 .ذكره لتحقيق تلك اخهداف

 هـ /القمغ المتحققة من استمدام أنظمة الري مع التسميد كغم انتاجية: (0)جدول ال
مياه الري التكميلي  هـ/ كغم  N.P.Kسماد مركا 

 هـ/3م
 رقم المعاملة 

024 14 04 4 

3444 2344 0144 0244 4 0 

0244 3944 3044 2144 144 2 

0024 0044 3104 3044 0244 3 

0114 0944 0304 0044 0944 0 

الذي يوضغ عالقة الناتي من الحبوا باخسمدت والمياه عند متوسطاتلا كما تحققت من ( 0)ومن بيانات جدول 
ث يتضغ ومن حي( 0)مالل التجارا والتي تمثل دالة اإلنتا  بشكل جدولي تم تثبيت تلك العالقة في شكل 

مالله تزايد الناتي زيادات متزايدت مع بداية اضافة كميات مياه الري ثم تنمةا هذه الزيادت لتصبغ زيادت 
 024متناقضةل وينطبق الحال مع تزايد استمدام السماد الم أن يصل الناتي الم أقصاه عند مستوك سماد 

 .هـ مياه ري/ملم 094هـ و/كغم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هـ
                   

 3الكمية المستمدمة من المياه م
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 ئج والمناقشةالنتا                        
 Pooled)رك تقدير دوال انتا  القمغ لتجارا الري التكميلي مع التسميد ب سلوبين اخسلوا اخول ج

Regression Estimation Models) ل حيث تم أمذ عدت صيغ رياضية منلا مطية وتربيعية ومتعددت
ومتغيرات المياه والسماد  ( dependent Variable)الحدود ولوغارتمية لتقدير العالقة بين ناتي القمغ 

(Independent Variable) وقد تميزت بإشارت موجبة لمربع ( 2)ل وتقديرات تلك الدوال مثبتة في جدول

السماد واشارت سالبة لألثر المشترك بين المياه والسماد وهذا ما ينافي المنطق االقتصادي الذي يؤكد علم 
اإلشارت لألثر المشترك بين المياه والسماد وبسبا ذلك ضرورت سلبية اإلشارت لمربع السماد وايجابية 

ولصعوبة امكانية االستةادت من مشتقات هذه المتغيرات لعدم تجاوزها االمتبار االقتصادي تم اعتماد أسلوا 
حيث تم بموجبه تقدير العالقة بين المياه ( Individual Regression Estimation Models)آمر هو 

كل علم حدا وتقديرات ( هـ/كغم 024ل 14ل 04ل 4)ية السماد المستمدم عند المستويات والناتي مع تثبيت كم
وفيه يتضغ سالمة االمتبار االقتصادي الممثل بصحة اشارت المياه ومربع ( 3)تلك الدول مثبتة في جدول 

Rالمياه وسالمة االمتبارات اإلحصائية كامتبار 
2
, F, t الجدولية للا التي أثبتت معنويتلا مقارنة بالقيم . 

( هـ/3م0)الم أن زيادت كمية مياه الري بمقدار ( b1)هـ تشير معلمة المياه /كغم( 4)فةي حالة ثبات السماد عند 

هـ فان تلك المعلمة /كغم( 04)وفي حالة ثبات السماد عند ( هـ/كغم 3330)تؤدي الم زيادت ناتي القمغ بمقدار 
أي بزيادت ( هـ/كغم 04320)تسبا زيادت في ناتي القمغ بمقدار ( هـ/3م0)تشير الم أن زيادت المياه بمقدار 

تشير تلك المعلمة الم زيادت ( هـ/كغم 14)عن الحالة السابقةل وفي حالة ثبات السماد عند ( هـ/كغم 1)قدرها 
نة مقار( هـ/كغم 0230)أي بانمةاا قدره ( هـ/3م0)عند زيادت المياه بمقدار ( هـ/كغم 2131)الناتي بمقدار 

( هـ/3م0)انمةضت تلك المعلمة لتؤكد أن زيادت ( هـ/كغم 024)بالحالة السابقةل وفي حالة ثبات السماد عند 
هـل والمالحظ أن ناتي القمغ يزداد بزيادت السماد لكل /كغم( 22)من المياه تتسبا بزيادت ناتي القمغ بحوالي 

ج  3م مع زيادت كمية السماد المستمدم مشيرت الم تناقص  من المياه بداية ثم ت مذ تلك الزيادت بالنقصان الحقا
. اإلنتاجية الحدية لعنصر المياه ومؤكدت علم عمل مزارعي القمغ ضمن المرحلة الثانية من مراحل اإلنتا 

 .يوضغ تلك العالقات بين ناتي القمغ ومياه الري عند مستويات ثابتة من اخسمدت( 2)والشكل 
 
 قمغ للري التكميليدوال انتا  ال :(2) جدولال  

 
 السماد=  Fمياه الري التكميلي      =  w: حيث أن

 (  t) اخرقام دامل االقواس تعود الم قيمة امتبار  -
 علم التوالي  0%و  0%تشير الم معنوية المعلمة عند مستوك معنوية ** ل *   -
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تم الحصول علم الكميات  3ل 2والمعادالت  (3)من الدوال في الجدول  :الكميات القصوى من المياه

 (.0)القصوك من المياه عند مستويات السماد الممتلةة ل وقد تم تثبيت النتائي في جدول 
 :الكميات المثلى من المياه

تم الحصول علم الكميات المثلم من المياه عند ( 9ل 0ل 0)والمعادالت ( 3)أيضاج من الدوال في الجدول 
 (.0)لممتلةةل وقد تم تثبيت النتائي في جدول مستويات السماد ا

 دوال انتا  القمغ للري التكميلي منةردت  :(3)جدول ال     

 
 : مالحظة

 (.t)اخرقام دامل اخقواس تعود الم قيمة امتبار  -
 .علم التوالي 0%و 0%تشير الم معنوية المعلمة عند مستوك معنوية ** ل *  -

 مستويات المثلم والقصوك من مياه الري انتاجية القمغ عند ال :(0)جدول 
 المستويات المتحققة فعالج  المستويات المثلم المستويات القصوك 

 Yield مستويات السماد

K/H 

Water 

mm 
Yield 

K/H 
Water 

mm 
Yield 

K/H 
RainFed 

mm 

9219 969 0610 010 0241 239 4 

0111 009 0960 001 0101 239 04 

9001 990 0113 033 2324 239 14 

0102 904 0303 090 3060 239 024 
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من مالل الكميات القصوك والمثلم لمياه الري التي تم احتسابلا يمكن الحصول علم الكميات القصوك                         
والمثلم من ناتي القمغ بعد التعويا في دوال اإلنتا  عند المستويات الممتلةة من السماد بتلك الكميات في 

ويتضغ من مالله ( 3)ل وعند تثبيت تلك البيانات علم شكل ذو محورين نحصل علم شكل (0)جدول 
أفضلية استمدام الكميات المثلم من المياه حيث يصبغ ومن مالللا باإلمكان انتا  ناتي أعلم بنةس كمية المياه 

 .أو انتا  نةس الناتي بكميات أقل من المياه مقارنة مع حالة الكميات القصوك منلا
 

 :عالقة الناتج من الحبوب باألسمدة والمياه
( 0)من بيانات جدول : بوب باألسمدة والمياه في حالة الكمية القصوى من المياهعالقة الناتج من الح .1

وفيه يتضغ تزايد الناتي ( 0)شكل ( 3D)تم تثبيت عالقة الناتي باخسمدت والمياه وبطريقة اخبعاد الثالثة 
زايد الناتي مع بالمقابل نرك ت.هـ ثم يبدأ بالتناقص مع زيادت استمدامه/كغم( 14)مع زيادت السماد ولغاية 

 .هـ ثم تناقص الناتي مع تزايد استمدام المياه/ملم( 990)زيادت استمدام مياه الري ولغاية 
علم ناتي القمغ يتبين من الشكل أن أقصم قيمة ( اخسمدت ومياه الري)وعند أمذ أثر عنصري اإلنتا  

 .هـ/كغم( 024)للناتي تتحقق مع أقصم كمية للمياه ومستوك من السماد قدره 
أيضاج من بيانات جدول : عالقة الناتج من الحبوب باألسمدة والمياه في حالة الكمية المثلى من المياه .2

ومن مالله أيضا يتبين تزايد الناتي مع زيادت كمية المياه ( 0)تم تثبيت تلك العالقة في شكل ( 0)
 024صم ناتي عند استمدام واخسمدت وبكميات أقل منلا مقارنة في حالة الكمية القصوك حيث يتحقق أق

هـ من السماد مقارنة مع حالة الكميات القصوك التي يتحقق فيلا /كغم 024هـ من مياه الري مع /ملم
 .هـ من السماد/كغم 024مـ من مياه الري مع /ملم 924أقصم ناتي عند مستوك استمدام 

   )3( عالق             ب               عظ ى     ث ى          ط  
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 .القصوك سمدت في حالة الكمياتناتي القمغ للمياه واخ استجابة( 0) شكل ال                     

 
 . استجابة ناتي القمغ للمياه واخسمدت في حالة الكميات المثلم( 0)شكل ال  

ومن مالله يتضغ أنه عند أي مستوك ( 9)لمناقشة تلك العالقة نستعين بالشكل :عالقة األسمدة بمياه الري

منلا في حالة استمدام ( كميات القصوكال)من السماد يتوجا استمدام كميات من المياه اعلي في حالة 
هـ في حالة /ملم( 969)هـ استوجا اخمر استمدام /كغم( 4)فمثالج في حالة ثبات السماد عند ( الكميات المثلم)

هـ اذا ما استمدمنا الكيات المثلم عند نةس كمية السماد /ملم( 010)الكميات القصوك بينما باإلمكان استمدام 
جدول ( 9 ل0 ل0)ويمكن مالحظة ذلك جليا في اخعمدت ( 024 ل14 ل04)ستويات السماد الثابتة وهكذا عند م

ل واقتصاديات استمدام المزارع للكميات المثلم من المياه تتمثل في تمةيا كميات مياه الري المستعملة (0)
لعالقة الةيزيقية وانعكاس ذلك علم تكلةة اإلنتا  وعدم المماس بتدهور صةات التربة مع المحافظة علم نةس ا

 .بين الناتي والسماد
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تعني الكةاست مدك التحسن في استعمال مياه الري بالمقارنة بالكميات :الكفاءة االقتصادية لمياه الري التكميلي

 المثلم منلا ولمعرفة ذلك يجا احتساا انتاجية المياه أوالج ومن ثم يجري من مالللا احتساا كةاست المياه
ومنه يتضغ أن كةاست استمدام مياه الري ( 0)كنسبة مئوية وقد تم تثبيت نتائي حساا تلك النسا في جدول 

عند االنتقال من مستوك االستمدام اخقصم الم مستوك االستمدام اخمثل من المياه عند % 00تتحسن بمقدار 
في حالة ثبات مستوك السماد عند  23%ل وتزداد هذه النسبة لتصل الم (هـ/كغم 4)ثبات مستوك السماد عند 

 (.هـ/كغم 024)
 الكةاست االقتصادية لمياه الري التكميلي :(0)جدولال

التحسن في كةاست 
 %استمدام المياه 

انتاجية المياه عند مستوك المياه 
 3م/ المثلم كغم 

انتاجية المياه عند مستوك 
 3م/ المياه القصوك كغم 

 مستوك السماد 
 هـ / كغم 

00 03420 4364 4 

03 0349 4360 04 

01 0349 4362 14 

23 0300 4363 024 

 

 3الكمية المستمدمة من المياه م÷  هـ/ ناتي القمغ كغم =  3م/ انتاجية المياه كغم 
انتاجية المياه عند ÷ انتاجية المياه عند المستوك اخقصم  –انتاجية المياه عند المستوك اخمثل = كةاست المياه 

 اخقصم المستوك
 :دالة الطلب على مورد مياه الري 

تم تقدير الكميةات المطلوبةة مةن ميةاه ( 3)من دوال انتا  القمغ في حالة ثبات كميات اخسمدت المستمدمة جدول 
 :الري عند السعر المعلن للمياه وبموجا المعادلة التالية 

Qdw = Maxw - 
Pyb

Pw

*2
 

 : حيث 
Qdw  =هـ/ وبة من المياه ملم الكمية المطل 

Maxw  = هـ/ الكمية القصوك من المياه المستمدمة ملم 
Py  = كغم / دينار  034سعر الناتي من القمغ 
Pw  = 3م/ دينار  14سعر المياه  
B2   = مربع متغير المياهw2 

بعا من  وب مذ أكثر من سعر للمياه اعتمادا علم تغيرها بالزيادت أو النقصان نتيجة تحميل المزارع -
تكاليف اإلدامة والصيانة الدورية والسنوية لمشروع الري ويمكن الحصول علم مجموعة سيناريوهات 
للكميات المطلوبة من مياه الري وتم تثبيت الكميات المطلوبة عند تلك اخسعار وعند ممتلف الكميات من 

يات المطلوبة من المياه ل ومنه تتضغ العالقة العكسية بين الكم(9)اخسمدت المستمدمة في جدول 
 .واخسعار المعلنة للال حيث من المتوقع انمةاا الكمية المطلوبة من المياه مع ارتةاع أسعارها

  الكميات المطلوبة من مياه الري عند اخسعار الممتلةة :(9)جدول ال          
 

Pw 

3م/ دينار   

F=4 F=04 F=14 F=024 

Qdwm Qdwm Qdwm Qdwm 

04 909 091 096 043 

94 944 001 000 012 

14 010 001 033 090 

14 091 031 000 036 

64 002 021 069 001 

044 039 001 011 369 
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 :احتسبت القيم بموجا دالة الطلا التالية         

Qdw = Maxw - 
Py.2b

Pw
 

 (:الميزانية الجزئية)اقتصاديات استخدام مياه الري التكميلي 
د النظرية االقتصادية علم ضرورت الرشادت في استمدام الموارد المتاحة ماصة االقتصادية منلا وتتحقق تؤك

تلك الرشادت عندما تنتي الوحدت اخميرت من العنصر ناتي تزيد قيمته تكلةة تلك الوحدت ويستمر المنتي بإضافة 
وقف عن اضافة وحدات العنصر المتغير وحدات متتالية من ذلك العنصر طالما بقيت تلك العالقة قائمة ويت

وقد ال تتحقق تلك الحالة علم مستوك . عند الحد الذي يتساوك فيه قيمة ناتي الوحدت اخميرت مع سعر العنصر
وقد تم تحديد تلك الكمية من . المزرعة لعدم تمكن المزارع من تحديد تلك النقطة لكن حسبنا أن يعمل حوللا

ومنه تم احتساا اقتصاديات استمدام مياه الري التكميلي ( 0)ثابت في جدول المياه عند كل مستوك سماد 
 (.1)جدول ( القمغ)وسعر الناتي ( مياه الري)مقارنة بالزراعة الديمية بعد أمذ سعر كل من عنصر اإلنتا  

سةتويات وفيه يتضغ الكميات المضافة من مياه الري التكميلي في حالتي الكمية المثلم والقصوك عند ممتلةف م
ج النةاتي المتحقةق مةن اسةتمدام تلةك الكميةات وقيمتةه ومنةه تحصةلنا  السماد المستمدمةل وتكلةة تلك الميةاهل وأيضةا

ويصبغ من السلل مقارنته فةي حةالتي االسةتمدام لميةاه الةري وقةد تبةين ( Net Revenue)علم صافي اإليراد 
د فةةي حالةةة الكميةةة القصةةوك ولكةةل مسةةتويات تةةةوق صةةافي اإليةةراد فةةي حالةةة الكميةةة المثلةةم علةةم صةةافي اإليةةرا

السماد المستمدمةل اخمر الذي يشةير الةم أن الةذهاا الةم الكميةات المثلةم فةي الةري التكميلةي يةؤدي الةم ايةراد 
 .أعلم بنةس التكاليف أو نةس اإليراد بتكلةة أقل

 
 اقتصاديات استمدام مياه الري التكميلي مقارنة بالزراعة الديمية:  (1)جدول ال

 
 هـ / كمية مياه الري التكميلي المضافة ملم =        SIانتاجية اللكتار من الحبوا بالكغم =  y     :حيث

NR    = عراقي/ صافي االيراد المتحقق من كمية مياه الري المضافة دينار 
Actual water  =حالة الزراعة الديمية  .Optimal Water  = عند  في حالة استمدام المياه

 .في حالة استمدام المياه عند كمياتلا القصوك  .     Maximum Waterتلا المثلم كميا
 

 :من مالل المناقشة السابقة تم التوصل الم االستنتاجات التالية 
ت كد ومن مالل االمتبارات االقتصادية واإلحصائية أن العالقة الدالية بين مياه الري والناتي من القمغ  .6

 .بمورد المياه بعد أن تم تثبيت كميات اخسمدت المستمدمة عند مستوياتلا الممتلةة هي دالة تربيعية منةردت
من مالل العالقة الدالية السابقة تبين أن الناتي يزداد زيادات متزايدت مع تزايد استمدام المياه ثم تنقلا  .2

 .ن اإلنتا هذه الزيادت الم زيادات متناقصة مشيرت الم مرور مزارعي القمغ بالمرحلة الثانية م
من دوال اإلنتا  تم تحديد الكميات القصوك والمثلم من المياه ومنلا تم الحصول علم الناتي اخقصم  .3

واخمثل من الناتي ومن تلك القيم ت كد بان أفضلية الناتي تتحقق عند استمدام الكميات المثلم من المياه 
تا  نةس الناتي المتحقق عند المستوك حيث يمكن انتا  ناتي أعلم من نةس الموارد المستمدمة أو ان

 .اخقصم من المياه بموارد أقل
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ج تبين من مالل عالقة اخسمدت بالمياه أنه يتوجا استمدام كميات من المياه أعلم في حالة  .4                         الكميات )أيضا
 .عند ممتلف مستويات السماد الثابتة( الكميات المثلم)منلا في حالة استمدام ( القصوك

ست في استمدام المياه عند ممتلف مستويات اخسمدت المثبتة عند التحول من حالة الكميات ت كد تحسن الكةا .5
عند مستوك  23%ولغاية ( 4)عند مستوك سماد  00%القصوك نحو حالة الكميات المثلم وبحدود 

 .هـ/كغم 024سماد 
سية بين سعر المياه من دوال اإلنتا  تم اشتقاق دوال الطلا علم المياه التي أشارت الم العالقة العك .1

 .والكميات المطلوبة منلا 
وأميرا ت كد ومن مالل دراسة اقتصاديات استمدام مياه الري أن أعلم صافي ايراد يتحقق في حالة  .1

الكمية المثلم وفيه اشارت أن الذهاا الم تلك الكميات يؤدي الم ايراد أعلم بنةس التكاليف أو نةس 
 .اإليراد بتكلةة اقل

 :تحقق من استنتاجات يمكن تثبيت المقترحات التالية بناس علم ما 
أهمية تطبيق تقنية الري التكميلي حيثما توفرت مياه الري لمساهمتلا الةاعلة في رفع انتاجية وحدت المساحة  .6

 .مقارنة بالزراعة الديمية 
د لوحدت ضرورت استمدام مياه الري التكميلي عند مستوياتلا المثلم خفضليتلا في تحقق صافي ايرا .2

المساحة أعلم منه في حالة الكميات القصوكل كما تؤدي الم تحسن الكةاست االقتصادية في استمدام المياه 
 .مقارنة مع حالة استمدام المياه عند المستويات القصوك 23%-00%في حالة الكميات المثلم من 
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ABSTRACT 

The importance of studying the supplemental irrigation economics start off from the 

role of this technique in improving the efficiency of using other productive 

resources like seeds, fertilizers and land. This will increase the output and the net 

revenue of the area unit. As this technique has its contribution in increasing the 

product costs as they are economic resources, therefore an evaluation was done of 

(96) experiments of supplemental irrigation with fertilization were done by (6) 

farmers of al – jazera irrigation project (Rabeaa), a marginal analysis approach was 

depended and through quantitive analysis for the relationship between water and 

fertilizers as dependant variable, and the product of wheat as in dependant variable. 

The coefficients of this relationship have been estimated, and through this the 

maximum and optimum quantities of water have been got through taking derivative 

of these function and depending on this result the maximum and optimum levels of 

the output were determined at each level of the used fertilizer. The improvement of 

efficiency of using the optimum averages of water this efficiency reached to about 

23%. The water demand function has been also derived , where  the inverse 

relationship between demanded quantity for water and its price. Finally, it has been 

assured that the highest net revenue could be achieved in case of using optimum 

quantity of water. The study recommends for the necessity of using supplemental 

irrigation water at its optimum levels with the necessity of using fertilizers with the 

irrigation water for the importance of this in improving water economic efficiency.  
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