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  :المستخلص

  
س)نويا /مل)م ١٣٠سنويا عندما يك)ون مع)دل ا+مط)ار الس)اقطة بح)دود ٣م ٢٥٢٤١٧٠٠٠لقد بينت الدراسة أنه عند تحويل مياه ھذه السدود والبالغة       

ش)جرة     927600 56س)نة  أو ري / دونم من الش)عير   781476  دونم من القمح أو    394401إلى خزانات أرضية إسمنتية مغطاة يمكننا زراعة
محطة أبقار بحيث تحت)وي  ٣٣٤سنة ، أو  / طيراً  ٤٥٩٠٣٠٠٠٠اجن تنتج حقRً للدو ٤٥٩٠٣شجرة عنب ، أو إقامة      022580 74زيتون أو    

 ٤٨١٩٩ط)ن م)ن الحلي)ب ، أم)ا ف)ي حال)ة إقام)ة م)زارع متكامل)ة فان)ه يمك)ن إقام))ة   ٦٠٩٥٥٠بق)رة بمجم)ل إنت)اج س)نوي ق)دره  ٥٠٠ك)ل محط)ة عل)ى 
رأس)ا  ٥٠دونم من المحاصيل م)ع  ١٠شجرة فاكھة و ٥٠ى  أفراد بحيث تحتوي كل مزرعة عل ٥مزرعة وكل مزرعة تدار من قبل عائلة مكونة من 

و معمل ألبان ) عائلة(مزرعة  ٣٣٣مجمعا سكنيا ، ويوجد في كل مجمع  ١٤٤و تكون ھذه المزارع موزعة حول السدود في ،من البقر  ٢من الغنم و
الث)روة المعدني)ة المت)وفرة ف)ي  رمكن إقامته من مصانع gستثمانسمة  ، ھذا باeضافة لما ي ٢٤٠٩٩٥يوميا ،أما عدد العاملين فيھا فھو / طن  ٥يستقبل 

  :يقدر اeنتاج  بــ ) مزرعة ٤٨١٩٩(والزجاج والجبس وبعض المصانع الغذائية  ،وعند إنشاء المزارع المتكاملة  تھذه الصحراء كمعامل اgسمن
                                                                سنة من القمح    / طن ٢٤٠٩٩٥ - ١
 سنة من الشعير/ طن  ٣٠١٢٤٣.٧٥ - ٢
 سنة  زيت الزيتون/ طن  ٩٣٩.٨٨= سنة من الزيتون / طن  ٧٨٣٢.٣٣ - ٣
 سنة عنب/طن  ٥٤٢٢.٣٨ - ٤
 سنة/ مولود من ا+بقار  ٤٨١٩٩ - ٥
 سنة/ مولود من ا+غنام  ١ ٢٠٤٩٧٥  - ٦
  سنة/طن حليب  ٣٥١٨٥٢.٧ - ٧
 سنة/طن صوف  ٢٤٠٩.٩٥ - ٨

 
  : ن الجفاف فان ھذه المياه تكفي لـــ سنين م ٥وبافتراض مرور  
  
  دونم من القمح       ٧٨٨٨٠.٢زراعة      - ١
 دونم من الشعير     ١٥٦٢٩٥.٢زراعة      - ٢
 شجرة زيتون     ١١٣٨٥٥٢٠ري         - ٣
 شجرة  عنب      ١٤٨٠٤٥١٦ري         - ٤
 سنة/ طيرا  ٩١٨٠٠٠٠٠حقR للدواجن تنتج   ٩١٨٠إقامة   - ٥
 سنة /طن حليب  ١٢٠٤٥٠=  بقرة بمجموع  إنتاج  ٥٠٠تحتوي كل محطة على محطة أبقار    ٦٦إقامة   - ٦
 
% ٤٣تليھا حقول ا+بق)ار حي)ث ك)ان % ٦٩أما من حيث الجدوى اgقتصادية فقد كان أعلى عائد استثمار متحقق عند إقامة حقول الدواجن إذ بلغ       

أما مزارع الزيت)ون وم)زارع العن)ب و الم)زارع المتكامل)ة فق)د ، % ٢١لشعير اذ كان وفي المرتبة الرابعة تأتي زراعة ا% ٣٢ثم زراعة القمح إذ بلغ 
  . فھي  ليست ذات جدوى اقتصادية ١كان دليل الربحية لھا اقل من 
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Abstract: 
  
     The study showed that when the water diversion dams which equal to 252417000 m3/year when the amount of 
rain falling annually 130/mm to septic ground covered with concrete we can cultivation 394401 d. of wheat or 
781476 d. of barley / year or irrigate   56927600 Olive trees or 74 022580 Grape Trees, or the establishment of 
45903a fields of poultry produces 459030000 birds / Year, or 334 Cows station, each containing 500 cows to the 
overall annual production capacity of ٦٠٩٥٥٠ tons of milk, while in building an integrated farms, it can bee set up 
48199 farms ,each farm is run by a family of 5 members each farm so that it contains  50 Fruit trees and 10 d. of 
crops with 50 head of sheep and 2 cows, and these farms are scattered around the  dams in the 144 residential 
complexes, and each complex compound 333 farm  (family) and dairy plant receives 5 tons / day, while the 
number of employees is 240995 people. in addition to the plants can be established to invest the available mineral 
resources in this desert as cement factories, bricks, glass, gypsum and some food factories and when integrated 
farms(48199 farm) productionis estimated  by:  
 
1-240995  tons/year of  wheat 
2-301243.75 tons/year of barley                 
3-7832.33 tons/year of olive = 939.88 tons/year of   olive oil           
4-5422.38 tons/year Grapes                          
5-48199 born of cows /year  
6-1204975 born of sheep/year                     
7-351852.7 tons of Milk/year                     
8-2409.95 tons of wool/year                        
  Assuming the passage of 5 years of drought, this water sufficient for:       
 1-cultivation 78880.2 d. of wheat                      
2-cultivation 156295.2 d. of barley               
3-irrigate 11385520 olive trees                   
4-irrigate 14804516 Grape Trees                     
5-establishment 9180 a field of poultry birds produced91800000 birds/year         
6-establishment 66 station of cows where each station contains 500 cows, the total     of producing = 120450 tons 
of milk / year.    
 
     In terms of economic feasibility was the highest return on investment for poultry farms, a mounting to 69%, 
followed by fields of cattle , as was 43% , then the cultivation of wheat , which reached 32% , and is fourth place 
comes as barley cultivation was 21% ,The olive groves , vineyards and farms has been integrated with the         
user-profit less than 1, it is not economically feasible. 
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  :المقدمة
  

ت))زداد الحاج))ة للمي))اه كلم))ا تق))دمت عل))وم الحي))اة      
بمختل))ف نواحيھ))ا وي))ؤثر نقص))ھا س))لبا ف))ي اeنت))اج 

ل)))دول الزراع)))ي بس)))بب الخRف)))ات السياس)))ية ب)))ين ا
المشتركة في مصادر تلك المياه ، وبيئ)ة الص)حراء 
م))))ن البيئ))))ات الت))))ي تع))))اني م))))ن نق))))ص الرطوب))))ة 

لدرجة g تكفي لسد حاجة النبات خ)Rل ) ا+مطار (
مراح)))ل حيات)))ه ،ل)))ذا س)))عى الع)))املون ف)))ي مج)))ال 

ئية إل)ى تط)وير موض)وع حص)اد المي)اه االموارد الم
واgس))تفادة م))ن ك))ل قط))رة مط))ر إن أمك))ن لزي))ادة 
الرقعة المزروعة أو لتحقيق الري التكميلي في تلك 

  ) . 7(المناطق 
والسدود التي تق)ام ف)ي ا+ودي)ة ھ)ي إح)دى تل)ك      

الوس)))ائل المس)))تخدمة ف)))ي ھ)))ذا الحص)))اد ، ويتمت)))ع 
الع))راق بص))حراء واس))عة تض))م ف))ي جنباتھ))ا العدي))د 
م))ن ا+ودي))ة ك)))وادي ح))وران وزغ))دان وا+غ)))ري 

د المقام))ة والمزم))ع وا+بيل))ة وغيرھ))ا ، وان الس))دو
س))دا ، ومجم))وع خزنھ))ا ھ))و  ٢٢قيامھ))ا فيھ))ا ھ))ي 
، ومق))))دار م))))ا تفق))))ده ب))))التبخر  ٣م ٢٥٢٤١٧٠٠٠

، ويمثل  ٣م ١٩١٥٧٥١٠٨.٨٠والرشح سنويا ھو 
 3(م)ن مجم)وع ھ)ذه المي)اه%  ٧٥ح)والي  ھذا الفقد

.(  
ولك))))ي يكتم))))ل موض))))وع حص))))اد المي))))اه دون      

ھ)))ا التف)))ريط ب)))أي قط)))رة مط)))ر س)))اقطة يمك)))ن خزن
جاءت فكرة ھ)ذه الدراس)ة لتب)ين أھمي)ة تحوي)ل ھ)ذه 
المي)))اه إل)))ى خزان)))ات أرض)))ية مغط)))اة ، م)))ع بي)))ان 
الجدوى اgقتصادية لعدد م)ن المش)اريع الت)ي يمك)ن 
أن تق)))ام ح)))ول ھ)))ذه الس)))دود س)))واء عل)))ى مس)))توى  

  .  العائلة أو المستوى العام 
  

  :محاور الدراسة
  

  دراسة واقع مياه الصحراء الغربية -١
تقني))ات ال))ري الحديث))ة عالي))ة الكف))اءة  اس))تخدام -٢

 في مجال اeنتاج النباتي
 الثروة الحيوانية -٣
 المزرعة المتكاملة -٤
 المعامل التي يمكن إنشاؤھا  -٥
 التوصيات -٦

  

  :المحور ا&ول
  

  :دراسة واقع مياه الصحراء الغربية
  

  َ◌ًGمي���اه الس���دود وطريق���ة تخزينھ����ا  -أو
المتس�����ببة ع�����ن تس�����اقط ( واس�����تثمارھا 

                 :) ا&مطار
  

  )نباتي وحيواني (زراعيا   -١
  صناعيا -٢

 المجمعات السكانية والقرى  -٣
 

  :المياه الجوفية   -ثانياً 
  

 ًGمياه السدود  -أو:  
  

يقع في ھذه الصحراء احد عشر سدا منجزا وسدا       
واحدا في طور التنفيذ وسبعة سدود جاھزة التصاميم 

ھا اثنان وثRثة سدود مقترحة بحيث يكون مجموع
وعشرون سدا ، ومجموع خزنھا من المياه ھو 

بيانات وزارة الموارد المائية (  3م 252417000
  :أما عن طريقة تخزينھا المقترحة فھي)  ٢٠٠٨العراقية ،

تحويل مياه ھذه السدود بعد ترسيب عوالقھا بعدة أيام       
على جانبي ) مغلقة(إلى خزانات أرضية إسمنتية مغطاة 

الزراعي أو ( وفي اقرب موقع صالح لRستثمار السدود 
  .....) .الصناعي 

علما أن المردود اgقتصادي eنشاء مثل ھذه الخزانات 
  :المغطاة يمكن إيجازه بما يأتي 

  

  : على مستوى المحاصيل الزراعية-أ -١
  
  :إن ھذه الكمية من المياه المخزنة تكفي لزراعة        

  

 سنوياً / مح دونم من الق           394401
  سنوياً / دونم من الشعير          781476  
  

ھ)ي ) 3(حيث تكون احتياجات الري التكميلي وفقا ل)ـ       
موسم  للش)عير ، /ملم  ١٢٠.٩٢موسم للقمح و / ملم  ٢٥٦

وذلك عن)د اتب)اع أس)لوب ال)ري الم)وجي ،أو أس)لوب ال)ري 
  .بالتنقيط المتحرك

  

  :على مستوى ا&شجار والبساتين-ب 
  

  :تكفي ھذه الكمية لري          
  شجرة زيتون               927600 56
  شجرة عنب               022580 74

  .وذلك عند إتباع أسلوب الري بالتنقيط      
وبافتراض انقطاع ا+مطار لخمس سنين مستمرة ف)ان ھ)ذه 

  :الكمية تكفي طيلة ھذه المدة لري 
  

   دونم من القمح         ٧٨٨٨٠.٢
  دونم من الشعير       ١٥٦٢٩٥.٢

      شجرة زيتون      ١١٣٨٥٥٢٠         
  عنب شجرة       ١٤٨٠٤٥١٦         

  

  : على مستوى ا5نتاج الحيواني -ج 
  

ا+بق))))ار ، ا+غن))))ام ، ( يمك))))ن تربي))))ة حيوان))))ات       
عن))د إمكاني))ة إنش))اء مجمع))ات س))كنية لھ))ذا ) ال))دواجن 

  .اeنتاج الغرض مع تھيئة مستلزمات 
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لما تتمتع به ھذه الصحراء من خي)رات وم)ع : المصانع -٢
الدراسة فان)ه يمك)ن إقام)ة   اgستثمارات المقترحة في ھذه 

  :المصانع ا©تية 
  

  :مصانع غذائية  - أ
 :مصنع زجاج  -  ب
 :مصنع اسمنت -  ت

  :مصنع جبس -د        
تق))وم ھ))ذه الس))دود إض))افة لم))ا س))بق بتغذي))ة المي))اه  -ه      

  . الجوفية
وفق))ا ل))نفس المص))در : نية والق��رىاالمجمع��ات الس��ك - ٣

عائل)ة مكون)ة  السابق  ف)ان متوس)ط اgس)تھRك الم)ائي لك)ل
من خمسة أفراد وتعيش حياة متوس)طة ف)ي ھ)ذه الص)حراء 

 ٢٠وعلي))ه إن أدارت ھ))ذه العائل))ة  س))نة/  ٣م ٢١١.٣:ھ))و
ش)))جرة وأدار ك)))ل حق)))ل  ٥٠٠دونم)))ا م)))ن المحاص)))يل أو 

عوائل مع حس)اب  ١٠ل محطة أبقار عوائل وك  ٥دواجن 
ا©ت)ي ) ١-ج)دول( اgستھRك المائي لھذه اgستثمارات فان

يب))ين ع))دد المجمع))ات الس))كانية الممك))ن إقامتھ))ا وفق))ا لن))وع 
  :اgستثمار

  
  :المياه الجوفية وطرق استغSلھا  -ثانياً 

  

تتمتع ھذه الصحراء بنعمة أخرى وھي ما تحتوي)ه م)ن      
اه الص))الحة للزراع))ة ب))ل إن بع))ض خ))زين كبي))ر م))ن المي))

الدراس))ات تش))ير إل)))ى أن المي))اه الجوفي))ة ف)))ي ش))مال ھ)))ذه 
ص)الحة حت)ى لRس))تخدامات ) الح)دود الس)ورية(الص)حراء 

) اgيص)الية الكھربائي)ة (الطبية بحي)ث g تتج)اوز ملوحتھ)ا 
م كمي))))اه منطق))))ة وادي اص))))واب / ديسيس))))يمنز  0.2ع))))ن 

باتج))اه الجن))وب  الواقع))ة ش))مال ھ))ذه الص))حراء ،  وت))زداد
م وم)ع ذل)ك فھ)ي تص)لح / ديسيس)يمنز 4حتى تصل بحدود 

لزراع)))ة المحاص)))يل المتحمل)))ة للملوح)))ة كم)))ا الح)))ال  ف)))ي 
أن المياه الجوفي)ة الص)الحة )  ٢(صحراء البصرة ،ويذكر 

وھ)ي منطق)ة (للشرب والزراع)ة تت)وفر ف)ي منطق)ة الحم)اد 
لتي ا) واسعة تقع بين السعودية وا+ردن وسوريا والعراق 

يعتقد أنھا من أكبر الخزانات الجوفية في الجزي)رة العربي)ة 
والشام ، ومازالت الدراس)ات الجيولوجي)ة وا+بح)اث تتج)ه 

  .إلى تحديد كمية ھذه المياه 
وتتواج)))د المي)))اه الجوفي)))ة الص)))الحة لRس)))تخدام عل)))ى      

مت)راً ،ويمك)ن اس)تغRلھا  250 – 200أعماق تت)راوح ب)ين 
  لتي سبق ذكرھا سواء زراعياً أو في جميع المجاgت ا

  .صناعياً أو حيوانياً أو بشرياً 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يتم استخراج مياه ھذه ا©بار عب)ر المض)خات الس)احبة      
الت))ي تعم))ل عل))ى الطاق))ة الكھربائي))ة ، أو نظ))ام ) الغط))اس(

الت))))ي تعم))))ل بواس))))طة ) البرين))))ة ، الت))))وربين( المح))))ور 
  ) .الكاز(مضخات الديزل 

     Rل ما تقدم يتبين لنا أن ھذه المياه تعتبر مص)دراً من خ
  استراتيجياً رديفاً لمياه ا+مطار المخزونة في السدود ، أو 
ربما ھي المصدر الرئيس لRستخدامات الزراعية في تل)ك 

  .البيئات 
  

  :المحور الثاني 
اس��تخدام تقني��ات ال��ري الحديث��ة عالي��ة الكف��اءة ف��ي مج��ال 

  :ا5نتاج النباتي مثل 
  

 PRD (  Partial Root( ل)ري الح)ديث ب)التنقيط  ا -١
zoon Dry  :  

 

 وھ))و م))ا يس))مى ب))التجفيف الجزئ))ي للمنطق))ة الجذري))ة ،     
وھي طريقة ري بالتنقيط تحت السطح ل´شجار والخضار 

 Deepوھي تعتمد عل)ى ت)وفير م)ا يفق)د بالتس)رب العمي)ق 
Percolation   ل التن)))اوب ف)))ي ري المنطق)))ةR(((م)))ن خ

ث تثبت منقطتان بالقرب من الجذر يسقى جزء الجذرية حي
وبھ)ذا تك)ون . ويحرم ا©خر ثم بالعكس ف)ي ال)ري الRحق)ة 

  % .95كفاءة الري لھذه الطريقة تتجاوز 
  

  :  Surge Irrigationالري الموجي   - ٢
 

وھ))و اح))د أس))اليب ال))ري الحديث))ة واس))عة اgنتش))ار ف))ي      
،  1990ع))ام الع))الم الغرب))ي وخاص))ة أمريك))ا وكن))دا ومن))ذ 

وھ)و ب)ذلك يض)اھي طريق)ة % 80وكفاءة الري فيه بحدود 
ال)))ري ب)))الرش ويمت)))از بص)))Rحيته لك)))ل المواس)))م ولك)))ل 

وتقنيته تعتمد على إعطاء الماء . المناطق التي تروى سيحاً 
عل))ى ش))كل دفع))ات ينظمھ))ا جھ))از تقس))يم يوض))ع ف))ي بداي))ة 

ان))ج ،  12ان))ج وحت))ى  4الحق))ل ، ول))ه أحج))ام مختلف))ة م))ن 
ره تعتب))ر زھي))دة ف))ي ا+س))واق ا+مريكي))ة والكندي))ة وأس))عا

وفق)اً للحج)م ، $  1000و  400بحيث يت)راوح الس)عر ب)ين 
دونماً ، وأكبرھا يكفي  60علماً أن أصغرھا يكفي لزراعة 

  .دونما  ، وذلك وفقا لنسبة الدورة المتبعة  ١٨٠لري 
وقد تم تصنيع ھذا الجھاز محلي)ا عل)ى نط)اق التج)ارب      

، وكان النجاح حليفاً لھذا ا+سلوب من الري س)واء  البحثية
ف))ي ال))بRد المطب))ق بھ))ا أو ف))ي ال))بRد الت))ي أجري))ت أبح))اث 

  .حديثة عليه
ولعل)))ه م)))ن المفي)))د ھن)))ا أن ن)))ذكر أن  م)))ؤتمر الم)))وارد      
 أوصى  قد  2002ام ــــــائية الذي عقد في بغداد للعـــــالم
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  )دونم(المساحة  نوع اGستثمار
  أو العدد

  عدد المجمعات سكنية  اليد العاملة      
  )عائلة٣٣٣كل مجمع(

  ٥٩  ٩٨٦٠٠  394401  زراعة القمح
  ١١٧  ١٩٥٣٦٩  781476  زراعة الشعير

  ٣٤١  ٥٦٩٢٧٦  927600 56  جار الزيتونأش
  ٤٤٤  ٧٤٠٢٢٥  022580 74  أشجار العنب

  ٢٧  ٤٥٩٠٣  ٤٥٩٠٣٠٠٠٠  الدواجن
  ١٠  ١٦٧٠٠  ١٦٧٠٠٠  ا&بقار

  ١٤٤  ٢٤٠٩٩٥  ٤٨١٩٩  مزرعة متكاملة
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  العدد الخاص للمؤتمر العلمي ا&ول
ھ))ذا  كأح))د أس))اليب ال))ري  باعتم))اد أس))لوب ال))ري الم))وجي

الحديث))ة ف))ي الع))راق ، كم))ا أوص))ى الم))ؤتمر بتص))نيع ھ))ذا 
الجھاز محلياً  وبكميات تجارية وقد تمت بع)ض الخط)وات 
ا+ولية في ذل)ك اس)تعداداً لتص)نيعه إg أن ظ)رف اgح)تRل 

  .حال دون ذلك 
  

  :المياه الجوفية وطرق استغSلھا  -ثانياً 
  

مة أخرى وھي ما تحتوي)ه م)ن تتمتع ھذه الصحراء بنع     
خ))زين كبي))ر م))ن المي))اه الص))الحة للزراع))ة ب))ل إن بع))ض 
الدراس))ات تش))ير إل)))ى أن المي))اه الجوفي))ة ف)))ي ش))مال ھ)))ذه 

ص)الحة حت)ى لRس))تخدامات ) الح)دود الس)ورية(الص)حراء 
) اgيص)الية الكھربائي)ة (الطبية بحي)ث g تتج)اوز ملوحتھ)ا 

ي اص))))واب م كمي))))اه منطق))))ة واد/ ديسيس))))يمنز  0.2ع))))ن 
الواقع))ة ش))مال ھ))ذه الص))حراء ،  وت))زداد باتج))اه الجن))وب 

م وم)ع ذل)ك فھ)ي تص)لح / ديسيس)يمنز 4حتى تصل بحدود 
لزراع)))ة المحاص)))يل المتحمل)))ة للملوح)))ة كم)))ا الح)))ال  ف)))ي 

أن المياه الجوفي)ة الص)الحة )  ٢(صحراء البصرة ،ويذكر 
وھ)ي منطق)ة (للشرب والزراع)ة تت)وفر ف)ي منطق)ة الحم)اد 

التي ) قع بين السعودية وا+ردن وسوريا والعراق واسعة ت
يعتقد أنھا من أكبر الخزانات الجوفية في الجزي)رة العربي)ة 
والشام ، ومازالت الدراس)ات الجيولوجي)ة وا+بح)اث تتج)ه 

  .إلى تحديد كمية ھذه المياه 
وتتواج)))د المي)))اه الجوفي)))ة الص)))الحة لRس)))تخدام عل)))ى       

مت)راً ،ويمك)ن اس)تغRلھا  250 – 200أعماق تت)راوح ب)ين 
ف))ي جمي))ع المج))اgت الت))ي س))بق ذكرھ))ا س))واء زراعي))اً أو 

  .صناعياً أو حيوانياً أو بشرياً 
يتم استخراج مياه ھذه ا©بار عبر المضخات الس)احبة       

الت))ي تعم))ل عل))ى الطاق))ة الكھربائي))ة ، أو نظ))ام ) الغط))اس(
الت))))ي تعم))))ل بواس))))طة ) البرين))))ة ، الت))))وربين( المح))))ور 

  ) .الكاز(مضخات الديزل 
م)))ن خ)))Rل م)))ا تق)))دم يتب)))ين لن)))ا أن ھ)))ذه المي)))اه تعتب)))ر       

مص))دراً اس))تراتيجياً رديف))اً لمي))اه ا+مط))ار المخزون))ة ف))ي 
الس)))دود ، أو ربم)))ا ھ)))ي المص)))در ال)))رئيس لRس)))تخدامات 

  .الزراعية في تلك البيئات 
  

  :المحور الثاني 
  

ءة ف��ي مج��ال اس��تخدام تقني��ات ال��ري الحديث��ة عالي��ة الكف��ا
  :ا5نتاج النباتي مثل 

  

 PRD (  Partial Root( الري الح�ديث ب�التنقيط   -١
zoon Dry  : 

 وھ))و م))ا يس))مى ب))التجفيف الجزئ))ي للمنطق))ة الجذري))ة ،     
وھي طريقة ري بالتنقيط تحت السطح ل´شجار والخضار 

 Deepوھي تعتمد عل)ى ت)وفير م)ا يفق)د بالتس)رب العمي)ق 
Percolation   ل التن)))اوب ف)))ي ري المنطق)))ة م)))نR(((خ

  الجذرية حيث تثبت منقطتان بالقرب من الجذر يسقى جزء 
  
  
  

وبھ)ذا تك)ون . ويحرم ا©خر ثم بالعكس ف)ي ال)ري الRحق)ة 
  % .95كفاءة الري لھذه الطريقة تتجاوز 

   Surge Irrigation:   الري الموجي    - ٢
ار ف)ي وھو اح)د أس)اليب ال)ري الحديث)ة واس)عة اgنتش)      

،  1990الع))الم الغرب))ي وخاص))ة أمريك))ا وكن))دا ومن))ذ ع))ام 
وھ)و ب)ذلك يض)اھي طريق)ة % 80وكفاءة الري فيه بحدود 

ال)))ري ب)))الرش ويمت)))از بص)))Rحيته لك)))ل المواس)))م ولك)))ل 
وتقنيته تعتمد على إعطاء الماء . المناطق التي تروى سيحاً 

عل))ى ش))كل دفع))ات ينظمھ))ا جھ))از تقس))يم يوض))ع ف))ي بداي))ة 
ان))ج ،  12ان))ج وحت))ى  4ل))ه أحج))ام مختلف))ة م))ن الحق))ل ، و

وأس))عاره تعتب))ر زھي))دة ف))ي ا+س))واق ا+مريكي))ة والكندي))ة 
وفق)اً للحج)م ، $  1000و  400بحيث يت)راوح الس)عر ب)ين 

دونماً ، وأكبرھا يكفي  60علماً أن أصغرھا يكفي لزراعة 
  .دونما  ، وذلك وفقا لنسبة الدورة المتبعة  ١٨٠لري 
يع ھذا الجھاز محلي)ا عل)ى نط)اق التج)ارب وقد تم تصن     

البحثية ، وكان النجاح حليفاً لھذا ا+سلوب من الري س)واء 
ف))ي ال))بRد المطب))ق بھ))ا أو ف))ي ال))بRد الت))ي أجري))ت أبح))اث 

  .حديثة عليه
ولعل)))ه م)))ن المفي)))د ھن)))ا أن ن)))ذكر أن  م)))ؤتمر الم)))وارد      

  أوص)ى  ق)د  2002المائي)ة ال)ذي عق)د ف))ي بغ)داد للع)ام 
عتم))اد أس))لوب ال))ري الم))وجي ھ))ذا  كأح))د أس))اليب ال))ري با

الحديث))ة ف))ي الع))راق ، كم))ا أوص))ى الم))ؤتمر بتص))نيع ھ))ذا 
الجھاز محلياً  وبكميات تجارية وقد تمت بع)ض الخط)وات 
ا+ولية في ذل)ك اس)تعداداً لتص)نيعه إg أن ظ)رف اgح)تRل 

  .حال دون ذلك 
  

  :جدوى استخدام ھذا ا&سلوب
  

  :مياه الري  ارتفاع نسبة توفير
  

تشير ك)ل ا+بح)اث الت)ي تم)ت ف)ي ھ)ذا المج)ال إل)ى أن      
إتب))اع ھ))ذا ا+س))لوب ي))ؤدي إل))ى ت))وفير كمي))ات  م))ن  مي))اه  

وھ)ذا  ن)اجم  %   40 إل)ى  30ال)ري تت)راوح  نس)بتھا  ب)ين 
عن  س)رعة  وص)ول  مي)اه ال)ري إل)ى نھاي)ة الحق)ل بس)بب 

ف))ي تك))رار موج))ات ال))ري الت))ي تعم))ل عل))ى تقلي))ل الغ))يض 
، واختص))ار )١١(المنطق)ة المرطب)ة م)ن الموج)ة الس)ابقة   

زم)))ن وق)))ت ال)))ري ، وھ)))ذا ي)))نعكس إيجاب)))ا أيض)))ا عل)))ى 
وتقلي))))ل الجھ))))د والكلف))))ة . الخص)))ائص الكيميائي))))ة للترب))))ة 

وا+يدي العاملة في مجال الري ، فلو كان لدينا على س)بيل 
م  ف)ي ترب)ة مزيج)ة النس)جة ف)ان  500المثال مرزا بط)ول 

ء إل)))ى نھايت)))ه با+س)))لوب الس)))يحي التقلي)))دي وص)))ول الم)))ا
دقيق))ة ، ف))ي ح))ين ف))ي حال))ة  120 -100يس))تغرق ح))والي 

دقيق)ة  72-60الري الموجي فان ھ)ذا ال)زمن يختص)ر إل)ى 
م)ن كمي)ة مي)اه ال)ري الت)ي %  40بمعنى أننا وفرنا حوالي 

  .يمكن أن تنحصر في زيادة الرقعة الزراعية 
فاءت)ه العالي)ة يص)لح يضاف لذلك أن ھذا ا+س)لوب وبك     

  .لري كافة المحاصيل بل حتى ل´شجار 
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  Moving Drip:الري بالتنقيط المتحرك 
  

تعتبر ھذه الطريقة من أحدث أس)اليب ال)ري حي)ث ب)ين      
أن فكرة ھذا النظام تجم)ع ب)ين مزاي)ا ال)نظم المتحرك)ة ) ٤(

للري بالرش والمتمثلة في المرون)ة والحرك)ة وقل)ة ا+ي)دي 
لة المطلوبة، ومزاي)ا التنق)يط ف)ي دق)ة وتج)انس توزي)ع العام

المي)))اه واgقتص)))اد ف)))ي مي)))اه ال)))ري باeض)))افة إل)))ى تقلي)))ل 
وت))تلخص فك))رة نظ))ام التنق))يط المتح))رك باس))تخدام .التبخ))ر

جھاز ري رش متحرك مثل الري بالرش المح)وري أو ذو 
، وتس)))تبدل الرشاش)))ات بأنابي)))ب مرن)))ة ةالحرك)))ة المس)))تقيم
النظ))ام ل))ري الحب))وب يمك))ن اس))تخدام و. تنتھ))ي بمنقط))ات

وا+عRف بكف)اءة جي)دة ونت)ائج أفض)ل مقارن)ة ب)نظم ال)ري 
ب)))الرش ، فف)))ي تجرب)))ة عل)))ى محص)))ول البرس)))يم وج)))د أن 
المحص))ول الم))روي بھ))ذه الطريق))ة أكث))ر ارتفاع))ا ، ووزن))ه 

مقارن)))ة بالمحص)))ول الم)))روي % ٢١الج)))اف يزي)))د بنس)))بة 
بالرش ،وفي تجربة أخ)رى عل)ى محص)ول الطماط)ة وج)د 

اج المروي بالتنقيط المتحرك يعادل ضعف اeنت)اج أن اeنت
المروي بنظام الري السيحي التقليدي للمروز وبكمي)ة مي)اه 

  % .   ٤٠تقل بنسبة 
  

  :المحور الثالث
  

  ا+بقار    -ب  الدواجن    -أ     :الثروة الحيوانية 
  

 : حقول الدواجن  - أ
  

إن اgس))تھRك الم))ائي لك))ل حق))ل دواج))ن يتس))ع لعش))رة      
gھو) ٥(ف طير من دجاج اللحم وفقا لـ  آ:  

  

ي)وم / 3م٣.٦=لت)ر  ٣٦٠٠=  .٣٦0×٠1000: الشرب -١
لح)م والت)ي م)دتھا   للشرب فاس)تھRك الم)اء لك)ل وجب)ة

  .  3م ٢١٦: يوما ھي  60
وجب)ة /  3م180=ي)وم  / 3م3=  0.3×1000 :التنظي�ف-٢

 =وجب)))))))ات فاgس)))))))تھRك الس)))))))نوي لخم)))))))س 
 .   ٣م ١٩٨٠=٥×)١٨٠+٢١٦(
إن الحاجة ھي صيفا ولمدة أربعة أش)ھر حي)ث : التبريد -٣

أو التبخي)))ر  يقت)))رح إتب)))اع نظ)))ام التبخي)))ر بالتض)))بيب 
  :بالقرص الدوار والذي يستھلك في كل حقل 

    ١٢٠× س)اعة  ٢٤×ساعة /لتر ٦٠× وحدة تبخير  ١٣    
إذا فمجم)))وع اgس)))تھRك الم)))ائي  ٣م ٢٢٤٦.٤=يوم)))ا 

    3م  ٤٢٢٦.٤ا  الحقل ھو ذالسنوي لھ
عوائ)))))ل كافي)))))ة eدارة الحق)))))ل الواح)))))د أي أن ٥إن  -٤

 .٣م ١٠٥٦٥=   ٢١١.٣× ٥:اgستھRك السنوي لھا ھو
: إذا فاgس)))))تھRك الم)))))ائي الس)))))نوي لك)))))ل حق)))))ل ھ)))))و 

  ، ٣م ٥٤٩٨.٩= ١٠٥٦.٥+٢٢٤٦.٤+١٩٨٠+٢١٦
  حقR  ٤٥٩٠٣: وبذلك يكون بإمكاننا إنشاء 

ف))ان ) نيينس))5انقط))اع ا+مط))ار ( ووفق))ا لRفت))راض      
 ٩١٨٠٠٠٠٠حق)R  أي إنت)اج  ٩١٨٠: عدد الحقول ھو 

  .سنة /طيرا 
  

  )بقرة ٥٠٠لمحطة من ( حقول ا&بقار  -ب 
  

  :فان استھRك ا+بقار من الماء ھو ) ٨(وفقا ل  
  

  . بقرة / يوم /لتر  ٨٠: مياه الشرب  -١
فRستھRك  يوم/  ٣م ٤٠=لتر  ٤٠٠٠= ٥٠٠×٨٠إذا     

   ٣م ١٤٦٠٠: السنوي ھو 
=  ٥٠٠×٥٠بق)))))رة   إذا /ي)))))وم/لت)))))ر  ٥٠: التنظي)))))ف  -٢

 س))))ن/   ٣م ٩١٢٥= ي))))وم   /   ٣م ٢٥= لت))))ر   ٢٥٠٠
  سنة / ٣م ٢٣٧٢٥: فالمجموع ھو 

عوائ))ل  ١٠ول))و أدي))رت  ك))ل محط))ة أبق))ار م))ن قب))ل      
  = ٢١١.٣× ١٠: فاس)))تھRكھا م)))ن الم)))اء س)))نويا  ھ)))و 

ل))ـ  ووفق))ا٣م ٢٥٨٣٨: فص))افي اgس))تھRك ھ))و  ٣م ٢١١٣
دون)))م  ٣ال)))ى  ٢ف)))ان ك)))ل بق)))رة حل)))وب تحت)))اج م)))ن ) ١(
لزراع))))ة ا+ع))))Rف ) ٢م ١٠٠٠= بالمقي))))اس الس))))وري (

ووفق)ا       ٢م ٣٠٠٠الخضراء ولو أخ)ذنا الح)د ا+عل)ى وھ)و 
فان اgستھRك المائي للبرسيم في المنطقة الوس)طى ) ٦(لـ 

عن))د ال))ري بالطريق))ة  موس))م/ مل))م  ٨٠٩ف))ي الع))راق ھ))و 
أم)))ا عن)))د ال)))ري بالطريق)))ة ) ل)))ري المس)))تمر ا( التقليدي)))ة 
    ) ١٢(  لــ)))ـ ال)))ذكر وفق)))ا  آنف)))ة) ال)))ري الم)))وجي  (الحديث)))ة

وعلي))ه تك))ون %  ٤٠و  ٣٠حي))ث نس))بة ت))وفير الم))اء ب))ين 
  :حصة كل بقرة من الماء لزراعة ھذه ا+رض ھي 

ملم نسبة التوفير ،  ٣٢٣.٦=  ٤٠/ ١٠٠×  ٨٠٩
:فاgستھRك المائي المطلوب ھو  

 

:موسم  أي/ ملم  ٤٨٥.٤=  ٣٢٣.٦  – ٨٠٩  
            ٣م ١٤٥٦.٢= ٣٠٠٠× ٤٨٥.٤/  ١٠٠٠

فكمية الماء الكافية الزراعة العلف ا+خضر لكل محطة 
:ھو ) بقرة٥٠٠(أبقار  
وبذلك يكون مجمل   ٣م ٧٢٨١٠٠=  ١٤٥٦.٢×  ٥٠٠

:استھRك كل محطة أبقار ھو  
وبذلك يكون عدد  ٣م  ٧٥٣٩٣٨=  ٢٥٨٣٨+ ٧٢٨١٠٠

:طات ا+بقار التي يمكن اقامتھا ھومح   
. محطة    ٣٣٤  

  .بقرة ١٦٧٠٠٠أي أن عدد ا+بقار التي يمكن تربيتھا ھو 
س))))))نين فص))))))افي اgس))))))تھRك   ٥وب))))))افتراض الجف))))))اف 

  ٣م ١٢٩١٩٠=
كغ)م حلي)ب يك)ون  ١٠ووفقا لRفتراض بأن ك)ل بق)رة تن)تج 

  :مقدار اgنتاج الكلي ھو
= ومي))))))) ٣٦٥×كغ))))))م  ١٠×بق))))))رة٥٠٠× محط))))))ة ٣٣٤

  .س)))))))))))))))))))نة / كغ)))))))))))))))))))م حلي)))))))))))))))))))ب  ٦٠٩٥٥٠٠٠٠
  

  :المحور الرابع 
  

  :المزارع المتكاملة 
  

  :إن كل عائلة تستطيع زراعة وإدارة 
  

ش))جرة  ٢٥(ش))جرة م))ن أش))جار الفاكھ))ة   50 - أ
  )شجرة عنب  ٢٥+ زيتون 

دونم ٥+ دونم قمح  ٥( دونم للمحاصيل   10 -  ب
 )شعير 

 رأس من البقر   2 -  ت
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  العدد الخاص للمؤتمر العلمي ا&ول
 رأسا من الماشية  50-ث
فان اgستھRك المائي الي)ومي لك)ل بق)رة   )٩(فقا لـ وو     
لتر أما اس)تھRك الش)اة وفق)ا ل)ـ  ٨٦.٧٥كغم ھو  ٢٥٠تزن 

يوم وعليه فان مجموع اgستھRك المائي / لتر ٣فھو )  ٨(
  :السنوي ھو 

  سنة لري الزيتون /  ٣م  ١١٠.٨٥=  ٤.٤٣٤  ×٢٥
  سنة  لري العنب/  ٣م٨٥.٢٥=  ٣.٤١× ٢٥
  سنة لري القمح/  ٣م ٣٢٠٠=   ٠.٢٥٦×٢٥٠٠×٥
س))))))))نة ل))))))))ري /  ٣م ١٥١١.٥=   ٠.١٢٠٩٢×٢٥٠٠×٥

  الشعير
س)))))نة /٣م٦٣.٣٢= ي)))))وم / لت)))))ر ١٧٣.٥) = ٨٦.٧٥×٢(

  للبقرتين
س)نة /  ٣م ٥٤.٧٥= س)نة /لتر  ٥٤٧٥٠=   ٣٦٥×٣×٥٠

  لسقاية الغنم
  :أي أن مجموع ما تستھلكه المزرعة المتكاملة ھو 

الكل))ي  ع))دد الم))زارع وبھ))ذا يك))ون  .س))نة /  3م ٥٢٣٦.٩٧
  .مزرعة  ٤٨١٩٩

 :أما متوسط اeنتاج السنوي المتوقع فھو 
                                سنة من القمح  / طن٢٤٠٩٩٥   -١
 سنة من الشعير/ طن ٣٠١٢٤٣.٧٥ -٢
/ طن  ٩٣٩.٨٨= سنة من الزيتون / طن  ٧٨٣٢.٣٣ - ٣

 سنة  زيت الزيتون
 سنة عنب/طن  ٥٤٢٢.٣٨ - ٤
 سنة/ مولود من ا+بقار  ٤٨١٩٩ - ٥
 سنة/ مولود من ا+غنام  ١ ٢٠٤٩٧٥ - ٦
  سنة/طن حليب  ٣٥١٨٥٢.٧ - ٧
  سنة/طن صوف  ٢٤٠٩.٩٥ - ٨
 

يمكن إنشاء  )سنين  ٥جفاف ( ووفقا لRفتراض السابق      
معم))ل ألب))ان وبمتوس))ط إنت))اج   ٢٩مزرع))ة م))ع    ٩٧٩٠
  :كا©تي 

  

  سنة  من القمح/طن   ٤٨١٩٩ - ١ 
 سنة  من الشعير/ طن     ٦٠٢٤٨.٧٥ - ٢ 
طن  ١٨٧.٩٧= سنة من الزيتون / طن  ١٥٦٦.٤.٦ - ٣ 

 زيت زيتون
 سنة من العنب / طن   ١٠٨٤.٤٧ - ٤ 
 مولود ل´بقار  ٩٦٣٩ - ٥ 
 .مولود ل´غنام ٢٤٠٩٩٥ - ٦ 
  سنة/ طن حليب   ٧٠٣٧٠.٥٤ - ٧ 
  .سنة/ طن صوف  ٤٨١.٩٩ - ٨ 
  

  :مردود ھذه المشاريع
  

ف))))ي حال))))ة اس))))تخدام التقني))))ات الحديث))))ة ف))))ي ال))))ري        
والزراع)))ة م)))ن إدارة وب)))ذور محس)))نة وأس)))مدة ومبي)))دات 
وتجھي))))زات زراعي))))ة متط))))ورة يمك))))ن حس))))اب الم))))ردود 
اgقتصادي لك)ل محص)ول أو عنص)ر م)ن عناص)ر اeنت)اج 

  :الكلي 
  

 

دونم كح)د أدن)ى /كغم 1000ان متوسط إنتاج القمح ھو  -١
دين)))ارا      ٥٠٠  وص)))افي ال)))ربح لك)))ل كغ)))م ھ)))و  

دين))ار وب))ذلك ف))ان  ١١٨٠ومتوس))ط س))عر ال))دوgر ھ))و 
:                                                                                                                            لكل مزرعة ھومقدار الربح السنوي 

=   )٥٠٠/ ١١٨٠  (×) كغ)))))م ١٠٠٠× دون)))))م  ٢٠(
 سنة / $  ٨٤٧٤.٥

م  ٢٥٠٠×دون))م  ٢٠= ( اس))تھRك الم))اء لك))ل مزرع))ة
 ) ٣(موسم /  ٣م ١٢٨٠٠) = موسم / ملم  ٠.٢٥٦×٢

الس))))نوي للعائل))))ة يض))))اف ل))))ذلك اgس))))تھRك الم))))ائي 
: فيص))))))بح مجم))))))وع اgس))))))تھRك ھ))))))و) ٣م ٢١١.٣(

سنة وبذلك يك)ون ع)دد م)زارع القم)ح /  ٣م ١٣٠١١.٣
مزرع)))ة ، ومردودھ)))ا  اeجم)))الي ھ)))و  ١٩٣٩٩: ھ)))و
 سنة / $   ١٦٤٣٩٦٨٢٥.٥=  ٨٤٧٤.٥×  ١٩٣٩٩:
وف))ي حال))ة زراع))ة الش))عير ف))ان مع))دل إنت))اج ال))دونم  -٢

 ٢٥٠و دون))م ومع))دل ال))ربح لك))ل كغ))م ھ))/ كغ))م 1250
دون)م  ٢٠: ( دينارا فالربح الس)نوي لك)ل مزرع)ة ھ)و 

$   ٥٢٩٦.٦) =  ٢٥٠/ ١١٨٠(× ) كغ))م  ١٢٥٠× 
 سنة/ 

) =  ٠.١٢٠٩٢× ٢٥٠٠×  ٢٠= (اس))))تھRك الم))))اء 
  موسم/  ٣م ٦٠٤٦

يض))))اف ل))))ذلك اgس))))تھRك الس))))نوي للعائل))))ة فيص))))بح 
سنة ، /  ٣م ٦٢٥٧.٣: مجموع اgستھRك السنوي ھو 

  .مزرعة  ٤٠٣٣٩: لمزارع وبذلك يصبح عدد ا
×  ٤٠٣٩٩:  ومردودھ))))ا اgقتص))))ادي الس))))نوي ھ))))و 

  سنة/ $   ٢١٣٩٧٧٣٤٣.٤=  ٥٢٩٦.٦
في حالة زراع)ة الزيت)ون ف)أن متوس)ط إنت)اج الش)جرة  -٣

شجرة س)نويا وص)افي ال)ربح /كغم  6.5الواحدة حوالي 
دينارا وبذلك يكون المردود السنوي  ٣٠٠لكل كغم ھو 

                                                                                                                             :                    ھو 
) = دين))))ار٣٠٠/ ١١٨٠(× كغ))))م ٦.٥× ش))))جرة ٥٠٠

  سنة /$  ٨٢٦.٣
  : أما عدد المزارع فھو 
)  ٣م ٤.٤٣٤×ش)))))جرة ٥٠٠= (اgس)))))تھRك الم)))))ائي 

  سنة/ ٣م ٢٢١٧=
يض))))اف ل))))ذلك اgس))))تھRك الم))))ائي للعائل))))ة فيص))))بح 

: س)))))نة ، إذا فالع)))))دد ھ)))))و / ٣م ٢٤٢٨.٣=المجم)))))وع 
  .مزرعة  ١٠٣٩٤٨

×  ١٠٣٩٤٨: ومردودھ)))ا اgقتص)))ادي الس)))نوي ھ)))و 
  سنة/$  ٨٥٨٩٢٢٣٢.٤=  ٨٢٦.٣

  
  :وفي حالة استخراج الزيت 

  

فيكون إنت)اج % 12تقدر نسبة الزيت كمتوسط بحوالي 
  :   لكلي السنوي ھوالزيت ا
) ١٠٣٩٤٨× )  ١٢/  ١٠٠( ×  ٦.٥×  ٥٠٠  =

  سنة،/ كغم زيت الزيتون  ٤٠٥٣٩٧٢٠
س)))))نويا حي)))))ث أن / $ ٤٠٥٣٩٧٢٠أي م)))))ا يع)))))ادل   

 . دوgر  ١متوسط ربح الكغم الواحد من الزيت ھو 
  
  

٤٤ 
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وف))ي حال))ة زراع))ة العن))ب فان))ه متوس))ط إنت))اج الش))جرة -٤
نويا ومق))دار كغ))م س)) 4.5الواح))دة س))نويا ھ))و ح))والي 

كغ)))م ، ل)))ذا ف)))ان الم)))ردود / دين)))ارا ٢٥٠ال)))ربح ھ)))و 
/  ١١٨٠× ٤.٥×  ٥٠٠: ( لك))ل عائل))ة ھ))و الس))نوي
  سنة/ $  ٤٧٦.٧) =  ٢٥٠دينار

) =  ٣م ٣.٤١× ش)جرة  ٥٠٠= ( اgستھRك المائي 
  ٣م ١٧٠٥

يضاف لذلك اgستھRك المائي للعائل)ة فيك)ون مجم)ل 
بذلك يك)ون سنة ،و/ ٣م ١٩١٦.٣=اgستھRك المائي 
  مزرعة ١٣١٧٢١: عدد المزارع ھو 

= ( ف)))))))المردود اgقتص)))))))ادي لمجم)))))))ل الم)))))))زارع 
٦٢٧٩١٤٠٠.٧) = $ ٤٧٦.٧×  ١٣١٧٢١  $

 سنة/
 :في حالة إنشاء حقول الدواجن  - ٥

يوم)ا،  ٦٠كغ)م بع)د  ١.٥أن متوسط وزن الطي)ر ھ)و 
كغ))م ف))ان ال))ربح /دين))ار  ١٥٠وأن ص))افي ال))ربح ھ))و 

  : ھو  اeجمالي  السنوي سيكون
 ٥×كغ))م١.٥×طي))ر ١٠٠٠٠×حق))ل ٤٥٩٠٣(        
  سنة /$٤٣٧٦٣٤٥٣٣.٩ )=١٥٠/ ١١٨٠×وجبات

 :عند إقامة محطات أبقار - ٦
كغ)م / دين)ارا  ٥٠إن أقل احتمال   لصافي الربح ھ)و 

  : حليب وبذلك يكون المردود اgقتصادي ھو 

× ي))وم /كغ))م حلي))ب  ١٠×مزرع))ة  ٣٣٤× بق))رة  ٥٠٠( 
$  ٢٥٨٢٨٣٨٩.٨) = دين))ارا ٥٠/ ١١٨٠× ي))وم  ٣٦٥

  .سنة /
أم))ا ف))ي حال))ة إقام))ة الم))زارع المتكامل))ة ف))ان مجم))وع  -٧

  :الربح لكل المزارع ھو 
دين)ار عراق)ي  ٥٠٠كغ)م قم)ح ھ)و ١بافتراض أن رب)ح  -١

  $١٠٢١١٤٤٠١.٤=    فثمن اeنتاج السنوي 
=      =       =       ٢٥٠= ش)))))عير =      =   =  =       -٢

   =       =      =٦٣٨٢١٥٠٠.٩  $  
=      =       ٣٠٠= الزيت))))))))))))))))ون =       =    =  =      -٣

  =    =       =       =١٩٩١٢٢٩.٧ $  
=      =      =        ٢٥٠= العنب  =    =   =          =   -٤

     =    =       =١١٤٨٧٨٥.٤  $  
=  =      ٢٠٠٠٠٠= ثم))))ن  مول))))ود البق))))ر  =      =      -٥

=           =    =        =١٨١٣٣٥٢.١  $  
=   =     =        ٥٠٠٠٠= الغ)))نم  =     =    =    =      -٦

     =    =        =٥١٠٥٧٢٠٠.٧ $  
=    =     =         ٥٠= كغ))م حلي))ب  ١رب))ح =     =       -٧

      =    =        =١٤٩٠٨٧٠٢.٦  $  
=    =      ١٢٥٠= ص))))))وف = =  ثم))))))ن =      =        -٨

 =     =       =       =  ٢٥٥٢٨٦٠                     $  
ف)))))))))))ربح الم)))))))))))زارع اeجم)))))))))))الي ھ)))))))))))و 

  .سنة  / $   ٢٣٩٤٠٨٠٣٢.٨
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :المحور الخامس 
  

  :المعامل التي يمكن إنشاؤھا 
  

  :عدد معامل ا&لبان -١
  

/ ط))ن  ٥إن متوس))ط اgس))تھRك الم))ائي لمعم))ل طاقت))ه      
س)))نة وب)))افتراض أن / ٣م٢٩٢٠أي * ي)))وم/  ٣م ٨ي)))وم ھ)))و 

مم)))ا تنتج)))ه أبق)))ار الم)))زارع المتكامل)))ة ي)))أتي لھ)))ذه % ٧٥

مزرع)ة يمكنھ)ا تزوي)د معم)ل ألب)ان  ٣٣٣المعامل فان ك)ل 
  :واحد ، ووفقا لھذا اgعتبار فأن كل مجمع سيستھلك 

سنة ومع اgستھRك / ٣م ١٧٤٣٩١١=٥٢٣٦.٩٧× ٣٣٣
: +لب)))))ان يص)))))بح اgس)))))تھRك الكل)))))ي الم)))))ائي لمعم)))))ل ا

  .سنة / ٣م ١٧٤٤١٢٢.٣
: وعلي))ه ف))ان ع))دد المجمع))ات الت))ي يمك))ن إقامتھ))ا ھ))و      
  .مجمعا  ١٤٤
      

اسم  ت
 المشروع

  صافي ا&رباح السنوية )$(ية الكلفة اGستثمار
)$( 

عائد 
  اGستثمار

% 

مدة 
اGسترداد 

 )سنة(

صافي القيمة الحالية 
  %٢٠خصم 

NPV  
)$( 

معدل العائد 
 IRRالداخلي

 دليل الربحية

 ٣.٣ %٥٠أكثر من  ٣٠٣٠٣٧٦٠٥٥.٨٥ ١.٤ %٦٩ ٨٨٦٩٣٩١٤٣.٠٩ ١٢٨٣٧٢٧٨٨٨.٣ إنتاج لحوم الفروج ١
 ١.٥ %٤٤ ٦٦٧٧١٦٩٤٨.٣٦ ٢.١ %٤٣ ٢٥٩٥٥٧٦٢٥.٧٦ ٥٩٧٨٠٣٢٢٠ مزارع ا&بقار  ٢
 ١.١ %٥٠أكثر من  ٢٧٩٧٣٣٠٥٠.٨٥ ٢.٧ %٣٢ ١٦٤٣٩٨٣٠٥.٠٨ ٥٢٠٨٥٣٣٨٩.٨٣ زراعة القمح ٣
زراعة  ٤

 الشعير
 ١.٠١ %٥٠أكثر من  ١٠٠١٦٩٤٩.١٥ ٣.٩ %٢١ ٢١٣٩٧٧٩٦٦.١٠ ١٠٨٢٨٣٨٩٨.٣١

المزارع  ٥
 المتكاملة

 ١أقل من  غير مجدي ٥٤٤٤٦٦١٠.١٧ - ٥.١ %١٩.٦ ٢٣٩٤١٢٧١١.٨٦ ١٢٢٠٣٣٨٩٨٣.٠٥

زراعة  ٦
 الزيتون

 ١أقل من  غير مجدي ٦٥٥٣٧١١٨٦.٤٤ - ٧.٧ %٨ ٨٥٨٨٨٩٨٣.٠٥ ١٠٧٣٦٣٣٠٥٠.٨٥

 ١أقل من  غير مجدي ١٠٩٠١٥٥٠٨٤.٧٥ - ١٠.٥ %٤.٥ ٥٤٣١٦١٠١.٦٩ ١٣٩٥٩٣٣٠٥٠.٨٥ زراعة العنب ٧
 

  الجدوى اGقتصادية لمشاريع اGستثمار المختلفة: ٢-جدول
 

٤٥ 
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  العدد الخاص للمؤتمر العلمي ا&ول
  
أي أن عدد المزارع المتكاملة الكلي بوجود معامل ا+لبان  

  مزرعة  ٤٧٩٥٢= ٣٣٣×١٤٤:ھو 
كما يمكن إقامة بعض المصانع الغذائية وفق)ا للمش)روع   -٢

gستثماري المعتمد ا.  
يضاف إلى ذل)ك م)ا يمك)ن إقامت)ه م)ن معام)ل gس)تثمار  -٣

 تاgس))من الث))روة المعدني))ة ف))ي ھ))ذه الص))حراء كمعام))ل
  .والجبس والزجاج 
  :المحور السادس 

  :النتائج والتوصيات 
  

لقد بينت ھ)ذه الدراس)ة أن ھن)اك ج)دوى اقتص)ادية م)ن      
لى خزانات أرض)ية استثمار مياه ھذه السدود عند تحويلھا إ

ط))ة م))ع اتب))اع أس))اليب ال))ري الحديث))ة لزراع))ة الحن مغط))اة
السابق يتحق)ق  ٢والشعير ، وأن أعلى مردود وفقا للجدول 

نس)مة ، يل)ي  ٤٥٩٠٠عند إقامة حقول الدواجن مع تشغيل 
 ١٦٧٠٠ذلك تربية أبقار الحليب مع تشغيل أقل ع)دد وھ)و 

ظ)ة ف)ي ع)دد نسمة ، ثم تأتي زراعة القمح م)ع زي)ادة ملحو
نسمة ، وأخي)را  ٩٨٦٠٠ا+يدي العاملة اذ يصل العدد الى 

ت))أتي زراع))ة الش))عيرgنتاج الحب))وب ، لكنھ))ا ا+عل))ى ف))ي 
أما .نسمة  ١٩٥٣٦٩تشغيل اليد العاملة اذ يصل العدد الى 

زراع)))ة الزيت)))ون أو زراع))))ة العن)))ب أو إقام)))ة الم))))زارع 
  . المتكاملة فھي  ليست ذات جدوى اقتصادية

  
  :نوصي بما يأتي لذلك 

  

نقل مياه الس)دود إل)ى خزان)ات أرض)ية إس)منتية مغط)اة  .١
و زي)ادة ع)دد ھ)ذه  لما لھا م)ن م)ردود اقتص)ادي كبي)ر،

الس))دود لزي))ادة المجمع))ات الس))كنية وزي))ادة اgحتي))اطي 
 الجوفية والذي يعد خزينا المياهمن مخزون 

  
  .استراتيجيا ل´جيال القادمة 
من ت)امين الطاق)ة الكھربائي)ة تطبيقا لھذا اgستثمار gبد  .٢

ونقت)))رح إنش)))اء محط)))ات ھوائي)))ة لتولي)))د ھ)))ذه الطاق)))ة 
بالقرب من ك)ل مجم)ع ونوص)ي بإنش)اء محط)ة ھوائي)ة 
مركزي))ة إض))افة لم))ا س))بق لRس))تثمار الع))ام ف))ي ھ))ذه 
الصحراء وان يكون موقعھا في منطق)ة طريبي)ل حي)ث 

التي))ارات الھوائي))ة ، والت))ي يمك))ن أن ت))زود  اس))تمرار
مجمع))ات ا لثRث))ة القريب))ة المقترح))ة عن))د س))د للالطاق))ة 
  .وا+بيلة وا+غري  الرطبة

  
  

اس))تثمار ھ))ذه المي))اه ف))ي إنش))اء حق))ول دواج))ن لم))ا بينت))ه -٣
اقتص)ادي ،أو     الدراس)ة م)ن تحقي)ق أعل)ى م)ردود 

تقسيم ھذه المياه بين مشروع الدواجن وزراعة الشعير 
كب)ر تحت أسلوب الري الموجي لما تحققه من تش)غيل أ

م))))))ع وج))))))ود الج))))))دوى ) ١٩٥٣٦٩(ع))))))دد ممك))))))ن 
 .اgقتصادية

 .  
  :العربية المصادر

  

 2-3 . .تغذي)ة ا+بق)ار الحل)وب .  ٢٠٠٨. أبو ص)وف،محمد ص)الح-١
:18    

.... الح))دود الش))مالية .  ٢٠٠٧. الج))ار هللا ، عب))د العزي))ز ج))ار هللا -٢
 ١٤٢٠٣: الري))))اض ، الع))))دد  جري))))دة. اgس))))تثمار الق))))ادم 

  .لعربية السعودية المملكة ا.
ال)))تRزم ب)))ين الخزان)))ات . ٢٠٠٨. العبي)))د ، عب)))د الوھ)))اب اخض)))ير -٣

المجل))ة . ا+رض))ية والس))دود الص))حراوية ض))رورة اقتص))ادية 
/ مرك))ز دراس))ات الص))حراء /العراقي))ة لدراس))ات الص))حراء 

  .  ١١٨- ١١١: ١:العدد ١:، المجلد. العراق/ جامعة  ا+نبار 
 ١٤:٤٢. الترشيد في ري النخي)ل . ٢٠٠٣. العمودي ،أحمد ابراھيم-٤

-١٥.  
مع))دات .  ١٩٨٨. عل))ي ، لطف))ي حس))ين ؛ ودمي))ان ، توفي))ق فھم))ي -٥

  .٩١-٩٠: ٤٢٥. مكننة اeنتاج الحيواني 
دلي)))ل ري بع)))ض محاص)))يل . ١٩٧٧.عب)))د الستار،ص)))فاء وآخ)))رون-٦

المؤسس)ة ) . ١٠(تقري)ر رق)م  .المنطق)ة الوس)طى ف)ي الع)راق
أب))))))و غري))))))ب، .+راض))))))ي العام))))))ة للترب))))))ة واستص))))))Rح ا

وال))وارد ف))ي الطيف،نبي))ل اب))رھيم والح))ديثي، عص))ام .الع))راق
  . ٢٥٩: الري أساسياته وتطبيقاته.  ١٩٨٨.خضير

الوض)))))ع الم)))))ائي العرب)))))ي وا+طم)))))اع .  ١٩٩٣.غ)))))انم ، كريم)))))ة -٧
- ٦٦:  ٤٨الزراع)ي ، الع)دد   مجل)ة المھن)دس. الص)ھيونية 

٧١  .  
. مكنن))ة اeنت))اج الحي))واني ،  ١٩٧٩ھن))داوي ،نجي))ب عب))د الحل))يم ، -٨

العلم))ي ، المديري))ة العام))ة  والبح))ث وزارة التعل))يم الع))الي 
  .٨٣- ٥٣:٣١٥. للتعريب
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