
  إدارة اسـتخدام مياه الري املاحلة حتت ظروف مطرية خمتلفة

  
 عصام محمد عبد امحليد احلدييث.د.

 لكية الهندسة/ أسـتاذ مساعد
               جامعة الانبار

  ٢٣/٦/٢٠١٠: اترخي قبول النرش                               ١٠/٣/٢٠١٠: اترخي الاسـتالم

  :(Abstract) اخلالصة
الفقـرية ابملـوارد املائيـة أمرا مألوفا منذ حنو مخسني عاما حيـث تتـوفر تـكل امليـاه يف كثـري مـن الـبدلان اسـتخدام مياه ماحلة يف الري أصبح 

عـىل إنتاجيـة أربعـة ) lleeaacchhiinngg  rreeqquuiirreemmeennttss(تنـاول هـذا البحـث دراسـة تـأثري نســبة األمطـار الفعـاةل واحتياجـات الغسـل  .املتجـددة 
ديس   5.43حيث مت اعامتد مياه جوفية من برئين يبلـغ تـركزيهام امللحـي  , ية عند إرواهئا مبياه متوسطة امللوحة من مصدرين خمتلفني حماصيل إسرتاتيج 

مت بناء برانمج حاسـوب لتخمـني إنتاجيـة القمـح والشـعري واذلرة والقطـن عنـد إرواهئـا بـلك مـن املصـدرين . م / ديس سـميزن    8.39و , م / سـميزن 
لوحظ ارتبـاط إنتاجيـة احملاصـيل بعالقـة خطيـة  .يني املذكورين حتت ثالث نسب من احتياجات الغسل وألربع حاالت من نسب األمطار الفعاةل املائ 

  .وقد تناول البحث تفسري تكل العالقات , وعالقات ال خطية مع احتياجات الغسل , مع نسب األمطار الفعاةل 
  

  مياه الري املاحلة, أألمطار الفعاةل , ل احتياجات الغس - :اللكامت املفتاحية

 
Management of Using Saline Irrigation Water under 

Different Rainfall Conditions  
 

DDrr..  IIssaamm  MMoohhaammeedd  AALL--HHaaddiitthhyy  

AAssssiissttaanntt  PPrrooffeessssoorr  //  CCoollllaaggee  ooff EEnnggiinneeeerriinngg  

AAnnbbaarr  UUnniivveerrssiittyy
  

Abstract:  
      AAtt  tthhee  llaasstt  ffiivvee  ddeeccaaddeess,,  tthhee  wwaatteerr  rreessoouurrccee  hhaass  bbeeeenn  ddeeccrreeaassiinngg  iinn  qquuaannttiittyy  aanndd  vveerryy  
aaffffeecctteedd  iinn  qquuaalliittyy..  TThhee  ddrraaiinnaaggee  wwaatteerr  aanndd  ppoooorr  qquuaalliittyy  ggrroouunndd  wwaatteerr  aarree  aavvaaiillaabbllee  aatt  
ccoonnssiiddeerraabbllee  qquuaannttiittiieess,,  ssoo  tthhaatt  ssaalliinnee  wwaatteerr  hhaass  bbeeeenn  wwiiddeellyy  uusseedd  ffoorr  iirrrriiggaattiioonn  ppuurrppoosseess  
aatt  mmaannyy  ccoouunnttrriieess  aammoonngg  tthhee  wwoorrlldd  

TThhiiss  ppaappeerr  aaiimm  ttoo  ssttuuddyy  tthhee  eeffffeecctt  ooff  rraaiinnffaallll  aanndd  lleeaacchhiinngg  rreeqquuiirreemmeennttss  oonn  tthhee  ccrroopp  yyiieelldd..  
CCoommppuutteerr  pprrooggrraamm  hhaass  bbeeeenn  ccoonnssttrruucctteedd  ttoo  eessttiimmaattee  tthhee  rreellaattiivvee  yyiieelldd  ooff  ffoouurr  ssttrraatteeggiicc  
ccrrooppss  ,,  wwhheeaatt  ,,  bbaarrllyy  ,,  mmaaiizzee  aanndd  ccoottttoonn..  SSaalliinnee  wwaatteerr  ffrroomm  ttwwoo  wweellllss  hhaass  bbeeeenn  uusseedd,,  iittss  
ssaalliinniittyy  wwaass  55..4433  ddss//mm  aanndd  88..3399  ddss//mm....        

AA  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  tthhrreeee  lleeaacchhiinngg  rreeqquuiirreemmeennttss  aanndd  ffoouurr  eeffffeeccttiivvee  rraaiinnffaallll  rraattiiooss  hhaass  bbeeeenn  
rreeccoommmmeennddeedd  ,,  aanndd  aann  iimmppoorrttaanntt  rreellaattiioonnss  hhaass  bbeeeenn  pprrooppoosseedd  aanndd  ddiissccuusssseedd  ,,  lleeaanneerr  
rreellaattiioonn  bbeettwweeeenn  eeffffeeccttiivvee  rraaiinnffaallll  aanndd  ccrroopp  yyiieelldd  ,,  aanndd  nnoonn  lleeaanneerr  rreellaattiioonn  bbeettwweeeenn  
lleeaacchhiinngg  rreeqquuiirreemmeenntt  aanndd  tthhee  yyiieelldd  ffoorr  aallll  ccrrooppss..    

KKeeyy  wwaarrddss::  --    lleeaacchhiinngg  rreeqquuiirreemmeennttss  ,,  eeffffeeccttiivvee  rraaiinnffaallll  ,,ssaalliinnee  iirrrriiggaattiioonn  wwaatteerr  
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٢  

  :(Introduction)املقدمة  - ١
, ملتواصل تعاين معظم املوارد املائية من التناقص يف مكياهتا والرتدي يف نوعيهتا نتيجة التغريات البيئية املصاحبة للتوسع الصناعي والزراعي ا  

ن اإلدارة احلقلية السـتخدام تكل املياه إال أ, ورمغ التوسع الكبري يف اسـتخدام املياه متوسطة امللوحة يف الري وتوسع ادلراسات يف هذا اجملال 
  .لألغراض الزراعية ما تزال تتطلب املزيد من البحث لتقليل خماطر تأثر الرتب ابمللوحة واليت تلكف البرشية الكثري 

بدأ عندها اخنفاض وتعرف درجة امللوحة اليت ي , تتحمل معظم النبااتت درجات معينة من امللوحة يبدأ بعدها تأثري امللوحة عىل اإلنتاجية   
ويعد أقل إنتاج نسـيب مقبول من الناحية , ولوحظ اختالف احملاصيل بتحملها للملوحة ) TThhrreesshhoolldd  ppooiinntt(اإلنتاج بعتبة التأثر ابمللوحة 

  , ) FFAAOO  11998855(من اإلنتاج األعظم حتت نفس الظروف  %50الاقتصادية عند الري مبياه ماحلة يبلغ 
بني الرايت ابسـتخدام مياه ماحلة لعدد من الرايت ومياه عذبة للري يف بداية وهناية املومس الزراعي لتأمني طور مؤخرا مفهوم املناوبة   

, كام مت اسـتحداث مفهوم الري الثنايئ واذلي يقوم بتقسـمي معلية الري الواحدة إىل مرحلتني , ) FFAAOO  11998855(غسل الرتبة وحتقيق إنبات أفضل 
, مث جيهز احلقل ابملياه العذبة إلكامل الاحتياجات املائية املتبقية , حلقل جبزء من احتياجاته املائية من مصدر ماء ماحل يمت يف املرحةل األوىل جتهزي ا

  ).22000088احلدييث وامجلييل (, ) 22000033احلدييث وآخرون (ولتخفيف مدى تأثري ملوحة مياه الري عىل الرتبة 
, عىل اإلنتاج ) LLeeaacchhiinngg  RReeqquuiirreemmeenntt(طار الفعاةل واحتياجات الغسل هيدف البحث احلايل دراسة تأثري لك من نسـبة األم  

ومن مث زايدة اإلنتاج حبسب العالقة اخلطية بني اإلنتاج وامللوحة , مفع أن زايدة لك من األمطار ومتطلبات الغسل تعمل عىل تقليل ملوحة الرتبة 
فقد , ت إىل عدم تطابق تأثري زايدة األمطار ومتطلبات الغسل عىل اإلنتاج إال أن ادلراسات السابقة أشار , )MMaaaass  11998844(واملطورة من قبل 

, )   22000000احلدييث(لوحظ وجود عالقة خطية طردية بني األمطار واإلنتاج بيامن مل يالحظ وجود ارتباط خطي بني اإلنتاج ومتطلبات الغسل 
وذكل , فقد تناول هذا البحث إثبات تكل العالقات وتفسريها رايضيا, تاج وحيث أن تكل ادلراسة مل تفرس سبب هذا الاختالف يف التأثري عىل اإلن 

يمت إرواهئا بنوعيتني خمتلفتني , ويه القمح والشعري والقطن واذلرة , من خالل بناء برانمج حاسوب يقوم حبساب اإلنتاج  ألربعة حماصيل إسرتاتيجية 
) LLeeaacchhiinngg  RReeqquuiirreemmeennttss(يار عدد مناسب من نسب متطلبات الغسل من ماء الري وحتت ظروف مطرية وإدارة حقلية خمتلفة ابخت 

التلوث املالزم للتوسع  وذكل للتوصل إىل إدارة مثىل السـتخدام املوارد املائية البديةل والتعايش مع النقص املزتايد يف املوارد املائية العذبة جراء اسـمترار
  .الزراعي والصناعي يف العامل 

عىل أهنا مضن احملاصيل ) ccoottttoonn(والقطن ) bbaarrlleeyy(حيث يصنف الشعري , بعة املذكورة يف حتمل امللوحة ختتلف احملاصيل األر   
من احملاصيل متوسطة احلساسـية ) mmaaiizzee(بيامن تعد اذلرة , عىل أنه متوسط التحمل للملوحة ) wwhheeaatt(ويصنف القمح , املتحمةل للملوحة 

  )RRhhooaaddeess eett--aall  11999922. (للملوحة

  -:لبحثانظرية  -٢
حلســاب اإلنتــاج النســـيب  ) MMaaaass  11998844(يعمتــد العالقــة اخلطيــة بــني اإلنتــاج وامللوحــة واملعــدة مــن قبــل  بــرانمج حاســوب مت بنــاء

وقد مت اعتبـار ميـاه . وحتت ظروف مطرية خمتلفة, للمحاصيل اخملتلفة عند إرواهئا مبياه متوسطة امللوحة من مصدرين خمتلفني ومبعامالت غسل خمتلفة 
  . حلساب ملوحة ماء الري الهنائية املفرتضة عند هناية املومس الزراعي) 11(وهبذا اكنت صياغة املعادةل , مطار خالية من امللوحة األ

  

  -:حيث أن 

  .م /ديس سـميزن,   عىل الرتتيب , اإليصالية الكهرابئية ملياه الري واملياه اخملففة ابألمطار  -:        ,,  

  .  نسـبة مئوية من احتياجات الري, نسـبة األمطار الفعاةل  -:    
 مت افرتاض أن ملوحة املياه املسـتخدمة يف الري عىل معوم املومس ميكن حساهبا من املعادةل أعاله مكتوسط موزون مللوحة ماء الري اخملفـف  

اذلرة (فقد مت احتساب األمطار الفعـاةل للمحاصـيل الصـيفية أيضـا , مثل المين وحيث توجد أمطار صيفية يف بعض أقطار الوطن العريب . األمطار مبياه
النسـب    فقـد مت اعـامتد, كام اعمتدت نسب أمطار تساوي الصفر كأحد البدائل احملمتةل ليك متثل معوم حاالت احملاصيل الصـيفية يف املنطقـة , )والقطن
ولـلك   11..00  ,,  22..00  ,,  33..00فقـد مت اعـامتد النسـب ) LLRR (أما خيارات احتياجات الغسل , لألمطار الفعاةل   %%5500, ,  %%3300,  %%1100, صفر 

  .واليت متثل نسـبة معق ماء الغسل إىل معق ماء الري احملسوب عىل أساس الاسـهتالك املايئ للنبات . من احملاصيل األربعة املذكورة
  MMaaaass(املعـدة مـن قبـل ) 2(وقـد اعمتـدت املعـادةل  , احملصول بعالقة خطية عكسـية مـع ملوحـة العجينـة املشــبعة للرتبـة يرتبط إنتاج  

  -:حلساب اإلنتاج  )11998844
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٣  

  -:حيث أن 

  %اإلنتاج النسـيب   -: 

 احندار العالقة اخلطية بني اإلنتاج وملوحة ماء الري -:    

   عتبة التأثر ابمللوحة -:    
  -) :1989الزبيدي (وحلساب ملوحة مسـتخلص العجينة املشـبعة للرتبة فقد اسـتخدمت معادةل حساب احتياجات الغسل املبينة أدانه  

………(3)   

  -:حيث أن 

  نسـبة, احتياجات الغسل  -:   

  م/ ديس سـميزن , اإليصالية الكهرابئية ملسـتخلص جعينة الرتبة املشـبعة  -:  
  .حلاالت معامالت الغسل اخملتلفة لالك مصدري ماء الري ) 3(وقد مت حساب ملوحة جعينة الرتبة املشـبعة من املعادةل   

   -:النتاجئ واملناقشة  -٣
فأكرث من إنتاج احملصول األقىصـ  حبسـب معـايري منظمـة األغذيـة والزراعـة  %%5500تعد نسـبة اإلنتاج املقبوةل اقتصاداي يف الزراعة املروية   

وسـيمت مناقشـة نتـاجئ هـذا اجلـدول , قمي اإلنتاج النسـيب للمحاصيل األربعة املروية مبيـاه الك البـرئين )  1(ويبني اجلدول ) . FFAAOO  11998855(ادلولية 
  بثالث مسارات وعىل النحو اآليت

  . النسـيب ملعامالت الربانمج اخملتلفةاإلنتاج  -:املسار األول   - أ
 . العالقة بني اإلنتاج ونسـبة األمطار الفعاةل -:املسار الثاين    - ب

  . ))LLRR(العالقة بني اإلنتاج ومتطلبات الغسل  -:املسار الثالث  -ج
  -:املسار األول  -أ   

  )م /ديس سـميزن  5.42ملوحته (البرئ األول  -:أوًال   
يف الـري نـتج عنـه حتقـق اإلنتـاج بنسـب مقبـوةل اقتصـاداي لـلك مـن القمـح والشـعري عنـد ) WW11(دام مياه البـرئ األول أن اسـتخ) 1(يبني اجلدول  

إال عنـد ) 11..00(بيامن مل تتحقق تكل النســبة عنـد متطلبــات الغســل ادلنيـا والبالغـة , حىت عند عدم وجود أمطار فعاةل ) 22..00(متطلبات غسل تبلغ 
   .أما الشعري فأن توفر أمطار فعاةل, صف احتياجات القمح توفر أمطار فعاةل مبقدار ن

, اخملتلفة عند اإلرواء من الك مصدري املياه )RFe(اإلنتاج النسـيب للمحاصيل األربعة ملعامالت نسـبة األمطار الفعاةل  -) :1(جدول 
  )W2(والبرئ الثاين ) W1(البرئ األول 

  احملصول
 احتياجات الغسل

LR  

 )% RFe(ةل نسـبة األمطار الفعا
01030 50 

W1W2 W1 W2 W1 W2 W1 W2  
  
  القمح

0.11015044 072 33 
0.26623733589 59 100 83 
0.378569265100 82 100 100 

  
  الشعري

0.140050170 32 90 63 
0.286569164100 81 100 98 
0.31007910085100 98 100 100 

  
  نالقط

0.137047068 31 88 60 
0.284538961100 80 100 96 
0.3997710083100 96 100 100 

  
  اذلرة

0.100000 01 0 
0.2003029 055 0 
0.326036055 19 73 48 
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٤  

  . من احتياجاته املائية السـنوية حيقق إنتاجا مقبوال ) %%1100(بنسـبة 
فيالحظ تأثري التبايــن الكبـري يف التحمـل امللحـي هلـام عـىل نسـب اإلنتـاج حتـت نفـس الظـروف , اذلرة والقطن , فيني أما احملصولني الصي 

إذ حيقـق إنتاجـا مقبـوال عنـد احتياجـات , حيث يقع القطن املتحمل للملوحة بدرجة متوسطة بني القمح والشـعري , املطرية وملتطلبات غسل متساوية 
فـال بـد مـن , ويف حال عدم هطول أمطار بـأعامق فعـاةل مناســبة , من احتياجاته املائية السـنوية   %%1100طار فعاةل تعادل حنو الغسل ادلنيا وبتوفر أم

  . من معق ماء الري 0.2رفع نسـبة احتياجات الغسل إىل 
بـرئ األول املســتخدم يف فيالحظ عدم صـالحية مـاء ال , أما حمصول اذلرة اذلي يصنف عىل أنه من احملاصيل متوسطة احلساسـية للملوحة 

ويف , مـن معـق مـاء الـري   33..00من الاحتياجات املائية السـنوية لذلرة مع متطلبات غسل تبلغ %%3300إروائه إال عند وجود أمطار فعاةل ال تقل عن 
  .فقط    22..00فأن متطلبات الغسل الالزمة لتحقيق إنتاج اقتصادي تنخفض إىل , من احتياجات اذلرة   %50حال توفر أمطار بنسـبة  

  )م/ ديس سـميزن   3399..88ملوحته ( البرئ الثاين  -:اثنياً    
حيث ال ميكن حتقيق أنتاج اقتصـادي مقبـول للقمـح , ) WW22(زايدة تأثري امللوحة عىل اإلنتاج عند اسـتخدام مياه البرئ الثاين ) 1(يالحظ يف اجلدول 

, وحـىت إنتاجيـة الشـعري األكـرث حتمـال للملوحـة , صـف الاحتياجـات املائيـة عند متطلبات الغسل الصغرى حـىت لـو اكنـت األمطـار الفعـاةل تعـادل ن
فامي مل يتحقق أي إنتـاج مقبـول اقتصـاداي حملصـول اذلرة املريـة , كام اخنفضت إنتاجية القطن كذكل . فيالحظ اخنفاضها عام يه عليه يف مياه البرئ األول 

  .سب أمطار فعاةل من مياه هذا البرئ حىت عند أعىل نسب متطلبات غسل ون 
   -:املسار الثاين   -ب  

شـعري عنـد إروائـه مـن ل ال و تكل العالقة اخلطية حملص) 1(ويبني الشلك , )1(مت رمس العالقة بني اإلنتاج النسـيب واألمطار الفعاةل من بياانت اجلدول 
ذكل ألن هذه النسب ليسـت حقيقيـة وغالبـا مـا تكـون أكـرب من الرمس و  %%110000مت استبعاد قمي اإلنتاج النسـيب البالغة .  ) WW22(مياه البرئ الثاين 

قـمي اإلنتـاج النســيب  يمت إهـاملولهـذا السـبب سـ , يه الـيت حـددت هـذه القميـة لإلنتـاج النســيب  22BB  إال إن العالقـة اخلطيـة يف املعـادةل 110000من 
  ) .2(و ) 1(من رمس عالقات اإلنتاج اخملتلفة واملبينة يف الشلكني   110000%%

وحيث أن العالقة بني اإلنتـاج , العالقة اخلطية بني اإلنتاجية ونسـبة األمطار الفعاةل بأن األمطار لها تأثري عىل الرتكزي امللحي مللوحة الرتبة ميكن تفسري 
  ) .1(اكن هذا الارتباط اخلطي املبني يف الشلك , ) 3(وامللوحة يه عالقة خطية كام هو واحض يف املعادةل 

يتبني وجود عالقة ال خطية عكسـية بني احندار )  1(القات اخلطية بني اإلنتاج ونسـبة األمطار الفعاةل يف الشلك عند مالحظة احندار الع  
ويقل تبعـا ذلكل تـأثري األمطـار الفعـاةل ملعـامالت , حيث يقل احندار تكل العالقة اخلطية بزايدة متطلبات الغسل , تكل العالقات ومتطلبات الغسل 

أن . إلنتاج لكام زادت نسب األمطار الفعاةل فتقرتب اخلطوط اليت متثل تكل العالقة من بعضـها لكـام زادت نســبة األمطـار الفعـاةل الغسل اخملتلفة عىل ا
وهـذا أمـر منطقـي حيـث تسـهم زايدة , هذه العالقة العكسـية الالخطية تبني اخنفـاض تـأثري متطلبـات الغسـل عـىل اإلنتـاج ابزدايد األمطـار الفعـاةل 

لبـرئ اعنـد اإلرواء مبيـاه  نسـبة األمطـار الفعـاةلو  اإلنتاجاحندار العالقات اخلطية بني ) 3(واجلدول ) 2(يبني اجلدول  .تحسني ظروف الرتبة األمطار ب 
 السـطر مفـثال يف,  نســبة األمطـار الفعـاةلحيث حيسب الاحندار من حاصل قسمة التغري يف اإلنتاج عىل التغري يف , األول والبرئ الثاين عىل الرتتيب 

عـىل الـزايدة يف وقسـمة النـاجت  %%1100عند أمطار فعاةل تساوي صفر من اإلنتاج عنـد أمطـار  اإلنتاجحيسب الاحندار بطرح ) 2(األول من اجلدول 
  -:أدانه حساب الاحندار )4(املعادةل  تبنيو , % % 1100الفعاةل والبالغة  األمطارنسـبة 

………(4)   

  -:حيث أن 

  ونسـبة األمطار الفعاةلاحندار العالقة اخلطية بني اإلنتاج  -:  

  الرتتيب التغري يف متطلبات الغسل والتغري يف اإلنتاج النسـيب عىل -: ,  
اخملتلفة عند اإلرواء من البرئ األول  )RFe(للمحاصيل األربعة ملعامالت نسـبة األمطار الفعاةل ) YR(اإلنتاج النسـيب  -) :2(جدول 

)W1 ( واحندار العالقة اخلطية)m(  نسـبة األمطار الفعاةلو بني اإلنتاج  

  احملصول
 احتياجات الغسل

LR  

 )% RFe(نسـبة األمطار الفعاةل 
0 1030 50 

W1M W1 mW1 mW1   
  
  القمح

0.1114/101529/2044 28/20 72   
0.2667/107311/2089 11/20 100   
0.3875/1092100 100   

  0.14010/105020/2070 20/20 90   
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٥  

  100 0.2865/1091100  الشعري
0.3100100100 100  

  
  القطن

0.13710/104721/2068 20/20 88  
0.2845/108911/20100 100  
0.399100100 100  

  
  اذلرة

0.1000 1  
0.20326/2029 26/20 55  
0.32610/103619/2055 18/20 73  

فتعـين أن  %%110000أمـا النســبة , من احلساابت حيث ال يعين الرمق األول وجـود إنتـاج  %%110000  وكذكل إنتاج %%00مت إهامل قمي إنتاج 
ولـنفس السـبب مت اسـتبعاد قـمي . قامـت بتعـديل النتيجـة  22BBلكن املعـادةل ,  %%110000العالقة اخلطية بني اإلنتاج وامللوحة رمبا تعطي قمية أكرب من 

  ) .2(و ) 1(من رمس العالقات يف الشلكني  %%110000اإلنتاج 
ثبات احندار العالقـة لـلك متطلبـات غسـل للمحصـول املعـني مـع تقـارب ورمبـا تطـابق الحنـدارات تـكل ) 3(و ) 2(يالحظ يف اجلدولني   

لتحمل امللحي املتقارب اكلشعري والقطن عند اكفة متطلبـات الغسـل الـيت مت اختيارهـا ولـالك نـوعييت امليـاه املســتخدمة مـن العالقة للمحاصيل ذات ا
) 3(مفـثال يـنخفض الاحنـدار يف اجلـدول .كام يالحظ تناقص احندار تكل العالقة لكام زادت متطلبات الغسل وأن هذا التناقص غـري خطـي . البرئين 

عنـد     2200//1133مث يـنخفض إىل     22..00عنـد متطلبـات غسـل    2200//1177إىل    11..00عند متطلبات غسل   2200//3311قطن من  للك من الشعري وال
  .وهكذا ابلنسـبة للقمح واذلرة يف اجلدولني أدانه,   33..00متطلبات غسل  

عند زايدة متطلبات الغسـل  يلهيا اخنفاض أقل) 11..00مبقدار (يالحظ اخنفاض كبري يف احندار العالقة عند أول زايدة يف متطلبات الغسل   
  بنفس النسـبة ولاكفة معامالت التجربة

  
) W2(اخملتلفة عند اإلرواء من البرئ الثاين )RFe(اإلنتاج النسـيب للمحاصيل األربعة ملعامالت نسـبة األمطار الفعاةل  -) :3(جدول 

  نسـبة األمطار الفعاةلبني الانتاج و ) m(واحندار العالقات اخلطية , 

  احملصول
 تياجات الغسلاح 

LR  

 )% RFe(نسـبة األمطار الفعاةل 
01030 50 

W2 M W2 M  W2 M  W2  
  
  القمح

0.100 0 33 
0.22312/103524/20 59 24/20 83 
0.3569/106517/20 82 18/20 100 

  
  الشعري

0.10131/20 32 31/20 63 
0.2569/106417/20 81 17/20 98 
0.3796/108513/20 98  100 

  
  القطن

0.100 28 32/20 60 
0.25361 79 17/20 96 
0.3776/108313/20 96  100 

  
  اذلرة

0.100 0 0 
0.200 0 0 
0.300 19 29/20 48 

  -:املسار الثالث -جـ  
حملصول القطن عند إروائه مبياه البرئ الثـاين   )1(واليت مت رمسها من بياانت اجلدول تطلبات الغسل العالقة الالخطية بني اإلنتاج وم ) 2(يبني الشلك  
)WW22 ( , اإلنتـاجوفـق عالقـة خطيـة بـني  اإلنتـاجمفع أن زايدة لك من نسـبة األمطار واحتياجات الغسـل تسـهم يف خفـض ملوحـة الرتبـة وحتسـني 

 هذه العالقة الالخطيـة ستناقشو  .ن أكرب عند زايدة متطلبات الغسل وبعالقة الخطية حتتاج إىل تفسري هذا التحسن يف اإلنتاج اكإال أن , وامللوحة 
) 3(مبـا يسـاوهيا مـن املعـادةل ) 22AA(يف املعـادةل  EECCeeحال آنيا ابلتعويض عن قميـة ) 33AA(و ) 22(يف هذه الورقة من خالل حماوةل حل املعادلتني 

  -:بعد تبسـيطها إىل الصيغة أدانه 
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٦  

………(5)   

ابلصـيغة الرايضـية ) 2(واملبينـة يف الشـلك , ) Maas 1984(واملســتنبطة مـن قبـل , وعند التعبري عن احندار العالقة اخلطية بني اإلنتاجية وامللوحة 
  -:اآلتية 

………(6)   

  -:والتبسـيط  حنصل  )2A(يف املعادةل ) 6(و ) 5(وبتعويض املعادلتني 
………(7)   

عـن ) TTaannwwaarr  22000033(وقـد عـرب  , من املعروف أن هناك عالقة خطية تقريبية بني ملوحة ماء الري وملوحة مســتخلص جعينـة الرتبـة املشــبعة 
مـن أرابع معـق  1100, , 2200, ,   3300, , 4400الك ماء الرتبة بنسب ـ وذكل عند اعتبار توزيع اسـهت) 8املعادةل (تكل العالقة ابلصيغة الرايضية املبينة أدانه 

  اجلذرية األربعة عىل الرتتيب ـ  املنطقة
………(8)   

  -:عليه ميكن التعبري عن تكل العالقة لصيغ إدارة حقلية خمتلفة ابملعادةل التالية 
………(9)   

  .  يف حال اعامتد توزيع الاسـهتالك املايئ من أعامق الرتبة ابلنسب املذكورة أعاله  55..11اثبت يساوي  CC11حيث 
   -:ابلصيغة أدانه   aكام ميكن التعبري عن عتبة التأثر ابمللوحة 

………(10)  
 
 

 

  -:حنصل عىل العالقة اآلتية )  7(ابملعادةل ) 10(و ) 9(وبتعويض املعادلتني 
………(11) 

 
 

  
  -:وبتبسـيط املعادةل أعاله حنصل عىل الصيغة اآلتية

………(12a)   

………(12b)   
  

  حيث أن  
حباصـل رضب  التعبـري عـن هـذا الاخنفـاض عليـه ميكـن, مللوحـة مقدار الاخنفاض يف اإلنتاج النســيب بتـأثري ا) 12b(من املعادةل ميثل الطرف األمين 

  -:ابلصيغة اآلتية  ))1122bb((ويعرب عن املعادةل ,  ))CC44((اإلنتاج النسـيب بقمية اثبتة 
………(13)   

  -:وابلتبسـيط حنصل 
………(14)   

  رمتية تربط اإلنتاج النسـيب مبتطلبات الغسل وبتاكمل هذه املعادةل يالحظ أن صيغة لوغا
………(15)   

  -:ميكن تبسـيطها إىل الصيغة اآلتية  (14)املعادةل وعند حتديد قمي متطلبات الغسل فأن 
………(16)   

………(17) 
………(18) 
………(19) 
………(20) 
………(21) 
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٧  

القطـن  لو حملصـ) 2(ا يتضح أن هناك أساسا نظراي يربر العالقة الالخطية بني اإلنتاج النسـيب واحتياجات الغسل واليت يبيهنا الشـلك هبذ
عنـد إدخـال   خطيـةذكل أن العالقة اخلطية بني اإلنتاج وامللوحة تكون لها صـيغة ال,  %%3300و و   %%1100املروي مبياه البرئ الثاين وحلاليت أمطار فعاةل 

 .ومبوجـب الافرتاضـات الـيت مت اعامتدهـا 2211إىل   55لبات الغسل لتكل العالقة وفق الصيغ اليت مت اسـتنباطها يف هذا البحث واملبينة ابملعـادالت متط 
ذا الثابـت هـوخصوصا ,  CC66وصوال إىل    CC11أن هذه العالقة املسـتنبطة بني اإلنتاج وامللوحة حباجة إىل دراسة وحتليل الثوابت اخملتلفة ابتداًء من 

  .أعاله  1166 وو  1155املعادلتني  وكام هو واحض يف) LLRR( األخري اذلي ميثل داةل ملتطلبات الغسل
تتقـارب مـن بعضـها لكـام ازدادت متطلبـات ) 2(يالحظ أيضا أن منحنيات العالقات الالخطية بني متطلبات الغسل واإلنتاج يف الشـلك   

أي أن تـأثري متطلبـات الغسـل عـىل اإلنتـاج , خدام املصـدرين اخملتلفـني بـزايدة متطلبـات الغسـل حيث يقل الفرق يف اإلنتاج النسـيب ابسـت, الغسل 
  .متطلبات الغسل مما يدعو إىل التفكري يف احامتل وجود معامل غسل أمثل حيقق أمثل إنتاجية لوحدة جحم املاء  يتناقص ابزدايد

نتاج النامجة عن زايدة متطلبات الغسل أكرب بكثري من الزايدة يف اإلنتاج املصـاحبة لـزايدة الزايدة يف اإل أنوهو , هناك اسـتنتاج آخر جدير ابالهامتم 
إىل      11..00زايدة متطلبـات الغسـل مـن  يالحـظ أن,  %%1100عند أمطار فعـاةل تبلــغ ) 1(يف اجلدول فعند مالحظة العمود املظلل للقمح . األمطار 

نفس بيـامن يالحـظ يف السـطر املظلـل لـ , أي أن اإلنتـاج تضـاعف حنـو سـت مـرات ,  %%9922  إىل %%1155  حصبته زايدة اإلنتـاج النســيب مـن 33..00
إىل % % 1155نـتج عهنـا زايدة اإلنتـاج مـن )  %%3300إىل  %%1100مـن (أن زايدة األمطار الفعاةل بنفس نسـبة زايدة متطلبات الغسل  ) القمح(احملصول 

وميكـن مالحظـة هـذا . مـن اإلنتـاج األعظـم  %%5500ةل اقتصاداي والبالغة إي أنه تضاعف حنو ثالث مرات فقط وبقي أقل من النسـبة املقبو,  4444%%
  .) 1(وكام معروض يق اجلدول الاسـتنتاج للمعامالت األخرى ولاكفة احملاصيل 

  -:اخلالصة والاسـتنتاجات  -٤
دراسـة تـأثري لك مـن األمطـار ومتطلبـات  وقد تناول هذا البحـث, تزداد دراسة املوارد املائية البديةل أمهية لتفامق أزمة املياه وتردي نوعيهتا   

. م / ديس ســميزن  3399..88وتركزي ملوحة الثاين , م / ديس سـميزن  4422..55الغسل عىل إنتاجية مياه متوسطة امللوحة من برئين تبلغ ملوحة األول مهنام  
األمطـار الفعـاةل وثـالث قـمي مـن متطلبـات يتوىل حساب إنتاجية أربعة حماصيل إسـرتاتيجية ألربـع حـاالت مـن نسـب  حيث مت بناء برانمج حاسوب

, )القمـح(ري احملاصـيل متوسـطة التحمـل للملوحـة و , ووجد أن تكل املياه ميكن اسـتخداهما لري احملاصيل املـتحمةل ويه والشـعري والقطـن , الغسل 
ل اذلرة املتوسـط احلساســية للملوحـة أمـا حمصـو , حيث حتقق نسب إنتاج اقتصادية ملدى واسع من نسب األمطار وعند احتياجات الغسل الصغرى 

عند تـوفر أمطـار حتقـق أكـرث مـن نصـف احتياجاتـه  حىت) م/ ديس سـميزن   3399..88(فال حيقق إنتاجا اقتصاداي من مياه البرئ الثاين ذو امللوحة األعىل 
  .وابحتياجات غسل متوسطة أو كبرية  ,بيامن أمكن حتقيق إنتاج مقبول لذلرة املروية مبياه البرئ األول  حتت ظروف مطرية أقل , املائية 

ويه عالقة متوقعة حيـث أن تـأثري األمطـار الفعـاةل هـو تـأثري مبـارش عـىل , اسـتنبطت عالقات خطية بني اإلنتاج ونسـبة األمطار الفعاةل   
ومت التوصـل إىل صـيغة , الغسـل  كـام اســتنبطت عالقـة ال خطيـة بـني اإلنتـاج ومتطلبـات, واليت ترتبط بعالقة خطية معلومـة مـع اإلنتـاج , امللوحة 

  . 2211إىل    55  قة وكام مبني يف املعادالتلوغارمتية  تفرس تكل العال
وميكـن مالحظـة ذكل . زايدة األمطـار  من تكل الـيت تصـحبلوحظ أن الزايدة يف اإلنتاج النامجة عن زايدة متطلبات الغسل أكرب بكثري   
بقمي اإلنتاج والزايدة احلاصةل فهيا بسبب  % 30إىل % 10 من فعاةلالمطار األ النامجة عن زايدة ) 1(ول اجلد مقارنة زايدة قمي اإلنتاج يف بسهوةل عند

  .)  0.3إىل  0.1 من( زايدة متطلبات الغسل بنفس النسـبة 
حيـث , الفعـاةل لوحظ وجود عالقة ال خطية عكسـية بني متطلبات الغسل واحندار العالقة اخلطية الطردية بـني اإلنتـاج ونســبة األمطـار   

كام لـوحظ أيضـا أن منحنيـات العالقـات الالخطيـة بـني متطلبـات الغسـل . ينخفض تأثري متطلبات الغسل عىل اإلنتاج بزايدة نسـبة األمطار الفعاةل 
ين اخملتلفـني بـزايدة حيث يقل الفرق يف اإلنتاج النسـيب ابسـتخدام املصـدر , تتقارب من بعضها لكام ازدادت متطلبات الغسل ) 2(واإلنتاج يف الشلك 

  , متطلبات الغسل 
الحندارات تكل العالقـة للمحاصـيل ذات  كبريثبات احندار العالقة للك متطلبات غسل للمحصول املعني مع تقارب )  3(و ) 2(يالحظ يف اجلدولني 

هـذا الاســتنتاج ,  امليـاه املســتخدمة مـن البـرئين التحمل امللحي املتقارب اكلشعري والقطن عند اكفة متطلبات الغسل اليت مت اختيارها ولـالك نـوعييت
  احندار تكل العالقات مرتبطة بتحمل احملاصيل اخملتلفة للملوحة طيقود إىل توصية هممة بإجراء دراسات حقلية لفرتات طويةل وحماوةل اسـتنبا

    
  -:التوصيات 

ويفضـل اختيـار , لفـة للتحقـق مـن دقـة تـكل العالقـات النظريـة يويص الباحث بإجراء سلسةل من ادلراسات احلقلية ابسـتخدام معامالت غسل خمت
حيث تتضح مالمح تأثري امللوحـة عـىل اإلنتـاج بشـلك أكـرب وخـالل الســنوات األوىل مـن بـرانمج للملوحة حماصيل حساسة أو متوسطة احلساسـية 

  .  الري املسـتخدم يف تكل التجارب التشغيل طويل املدى اذلي يفضل اعامتده حلني الوصول إىل حاةل اتزان بني الرتبة وماء 
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العالقة بني اإلنتاج ونسـبة األمطار الفعاةل حملصول الشعري عند إروائه من مياه البرئ الثاين وحلاالت خمتلفة من  -) :1(الشلك 

  متطلبات الغسل

  

  
  لثاين  حلالتني من نسب األمطار الفعاةلالعالقة بني اإلنتاج ومتطلبات الغسل حملصول القطن عند إروائه مبياه البرئ ا -: )2(الشلك 
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