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 الملخص
على  نتاجيةاإلادة  كثر التقنيات الُمطبقة لزيأ مع التغطية برقائق البالستتتتتتيم )المل ( م يعد الري بالتنقيط 

 في العام  الحستتتتكة، نفذت تجربة حقلية في محطة بحوث المقاستتتتم ال مستتتتة  تتتتما   ر   لقط محصتتتتو  ا
)مستتتتويات(   تضتتتمنط  الث معامالت حيث ،تحط المنشتتتقةوصتتتممط بطريقة القطاعات ،  2011/2012

التربة إلى  المائي، وتروى عند وصتتتتتتتو  ر وبة% م  االستتتتتتتتهال  100عطى تُ  (A)ري، المعاملة األولى  
% 75ولك  بنستتتبة  Aروى في نفس موعد ري المعاملة تُ   (B)قلية، والمعاملة الثانية% م  الستتتعة الح80
. كذلم تم استتتت دام Aفي نفس موعد الري ولك  بنصتتتف كمية  روى أيضتتتا  تُ   (C)، والمعاملة الثالثة Aم  

)تغطيتة  األستتتتتتتتتتتتتتودالتغطيتة بتالمل  ري بتالتنقيط مع و بتدو  تغطيتة، أربع معتامالت للتغطيتة: ري بتالتنقيط 
برقائق بالستتتتتتتتتيكية ستتتتتتتتودال اللو (، وري بالتنقيط مع التغطية بالمل  األبيب )تغطية برقائق بالستتتتتتتتتيكية  

مستتتتتتتويات   تأ يردراستتتتتتة هدف البحث إلى    .، وري بالتنقيط مع التغطية بالق  )ق  القمح(بيضتتتتتتال اللو (
بعتاد  أفي   ،في قطتا  التربتةالمحتوى الر وبي والملحي  م  كت  في التغطيتة بتالمل  بتأنواعتم الم تلفتة الري و 
وانعكاس ذلم على  الري ستتتتتتتتم ع   ط   (35وعلى بعد ،  17.5)تحط النقا ة مبا تتتتتتتترة، على بعد  م تلفة

ع     ر وبتتة المنطقتتة الواقعتتة تحتتط النقتتا تتة مبتتا تتتتتتتتتتتتتترة ال ت تلف كثيرا  أ أظهرت النتتتائ وقتتد  .نتتتاجيتتةاإل
  محتويتاتعلى  الف متا أظهرتتم بتالمل ، في ظروف التغطيتة ي  ط الر جتانبي الر وبتة المنتشتتتتتتتتتتتتتترة على  

 ةتحتتط النقتتا تت  علىاألة. حيتتث تركزت الر وبتتة يتت غطبتتدو  تالري  الر وبتتة في قطتتا  التربتتة في معتتاملتتة
. نقصتتتتتتتتتتتط الر وبةكلما درجة الملوحة  وزادت، اد البعد ع   ط الري وبة كلما ازدبا تتتتتتتتتتترة لتق  هذ  الر م

%C(50 ) ( ستتتتتتتم في مستتتتتتتتوى الري الم فب  30-  0) في قطا  التربة العلوي  األمالححيث زاد تركيز 
 1019بي   نتتاجيتةاإلحتط تراو و  األ رى.معتامالت التغطيتة بتالمل  مع  مقتارنتة   ،في المعتاملتة بتدو  تغطيتة

في معاملة المل  األبيب  كتاركغ/هتتتتتتتتتتتتتتتت   7081% و50في معاملة مل  الق  ونستتبة ر وبة  كتاركغ/ه
 %.100ونسبة الر وبة 

محتوى الر وبة الري الم فب، التغطية بالمل ، ، ميا  الري  ملوحةالتنقيط، الري ب: مفتاحيةالكلمات ال
 . القط ،  في التربة
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: المقدمة  
لذلم فإ  تر تتتتيد استتتتت دام الميا  في الري بكافة جوانبم واعتماد   ،يعتبر القطر العربي الستتتتوري م  األقطار ذات الموارد المائية المحدودة

تكزات الستتتتياستتتتة المائية )المنبمة العربية للتنمية الزراعية، يب تعم  على زيادة الغلة وتحستتتتو  نوعية اإلنتاب يجب أ  يشتتتتك  أهم مر أستتتتال
كالجفاف وملوحة التربة، فقد لجأ الفالحو  في ستتتتتتتتورية لزراعة ظهرت العديد م  المشتتتتتتتتاك   نتيجة الزيادة في اإلنتاب الزراعي  و (.  1986

بشتتتتك  الزراعة المكثفة والري التقليدي ربة نتيجة   مما أ ر في ال صتتتتائك الكيميائية والفيزيائية للتمردود اقتصتتتتادي عاالقط  لما لم م  
ري  ا  ألف هكتار   123ري بالرذاذ و ا  ألف هكتار   191منها  ا  ألف هكتار   1428 الزراعية المروية األراضتتيمستتاحة وقد بلغط هذا  ،مستتتمر
تصتبح مع تعاقب مواستم الزراعة لتناقصتط   المروية األراضتيمستاحات م  هذ      إو  (  2012  ،راعيالز وزارة الزراعة واإلصتالح ) بالتنقيط

وباتط مشتاريع وتقنيات الري الحديثة وعلى رأستها تقنية  .  لتربةلتملح و الستيئة لعمليات الري المستت دمة  اإلدارةنتيجة  ير قابلة لالستتثمار 
 (،Perrier and Salkini, 1987ها في زيادة معد  االستتتتتتتتتتتتتتتفادة م  ميا  الري )فعاليتأ بتط التي  م  أهم األستتتتتتتتتتتتتتاليب  الري بالتنقيط

(، فالري بالتنقيط يعم  على التر يب الموضتعي للتربة في منطقة Faludi, 2006% )  60 ميا  الري بنستبةوت فيب ضتياعات وفواقد  
ظهرت بعب التقنيات التي تعم   كما قة،هذ  المنط م  األمالحو رد  بعادإو  ،(Veeraputhiran et al., 2002)  انتشتتتتتتتتتتتار الجذور

، (Mulching)بتتالمل  عرف ضتتتتتتتتتتتتتتم  قطتتا  التربتتة، تُ  أكبرعلى ت فيب ومنع التب ر م  ستتتتتتتتتتتتتتطح التربتتة واالحتفتتا  بمحتوى ر وبتتة 
(Waterer, 2003   Steinegger and Greving, 2000;حيتث تتم تغطيتة التربتة بمواد م تلفتة  بيعيتة ،)  أو صتتتتتتتتتتتتتتنتاعيتة كتالق 

درس .  (Feng et al., 1999)  (Mbah et al., 2010م تلفة األلوا  ) إيتيلي البالستتتتتتتتتيكية المصتتتتتتتتنوعة م  مادة البولي  كالرقائق 
(Hezhong et al., 2008 أ ر تطبيق المل  البالستتتتتتتتتتتتتتتيتم في تر  عتاليتة الملوحتة فوجتد األ ر اإليجتابي التذي انعكس على زيتادة )

في أنستتتتجة األورال والجذور وعم  على تحستتتتي  التركيب    Na+بيق المل  م  نستتتتبة تراكم %، حيث  فب تط25-22اإلنتاب بنستتتتبة 
بشتتتتتتتك   األمالح( أ  الري بالتنقيط والتغطية ي فف م  تأ ير Liu Chun et al., 2010الضتتتتتتتوئي وزيادة تراكم المادة الجافة. الح  )

الة بشتتتتتتتتتتك    20ا إلى ما دو   تدريجي حيث تنتق  الملوحة إلى الطبقة األعمق في التربة ويتم  رده ستتتتتتتتتتم مما يستتتتتتتتتتمح بنمو للجذور الفعو
ك  م  المحتوى الر وبي في  التغطية بالمل  بأنواعم الم تلفة  مستتتتتتتتتتتويات الري و  البحث إلى دراستتتتتتتتتتة تأ يردف يهوبنال  عليم    .أفضتتتتتتتتتت 

وانعكاس ذلم  ( ستتتتتتتتتتم ع   ط الري 35، وعلى بعد 17.5بعاد م تلفة )تحط النقا ة مبا تتتتتتتتتترة، على بعد أوالملحي في قطا  التربة في  
 .نتاجيةاإلعلى 

 مواد البحث وطرائقه:
لهيئة العامة للبحوث العلمية محطة بحوث المقاستتتتتتم ال مستتتتتتة التابعة ل في  2011/2012: نفذ البحث في الموستتتتتتم الزراعي  موقع البحث

 تتتتتما   ط االستتتتتتوال و ط   36.5ط عرض  كم  تتتتتما   ر  مدينة الحستتتتتكة، على    8الزراعية والتي تقع في حوض ال ابور على بعد 
ر الثالثة والتي ال يتجاوز معد  م ع  مستتوى ستطح البحر. والواقعة في منطقة االستتقرا  300 ترل  ط  رينت  وبارتفا    40.75 و  

 مم.  250الهطو  المطري السنوي فيها 
الصتتتتتتتتنف المعتمد زراعتم في هذ   هوو   ، 30/4/2011بتاريخ   90 : تم زراعة محصتتتتتتتتو  القط ، الصتتتتتتتتنف حلبمادة وتصمممممميح البحث 

ري بالتنقيط بدو  ) ربع معامالت للتغطيةأالمنطقة، ونفذت التجربة باستتتتتتتتت دام تصتتتتتتتتميم القطاعات المنشتتتتتتتتقة، المعامالت الرئيستتتتتتتتة هي:  
تيم لو  ستتت بالري بالتنقيط المغطى بالمل  األبيب )رقائق و ،  )رقائق بالستتتتيم لو  أستتتود( األستتتودري بالتنقيط المغطى بالمل  و تغطية، 
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  .مكررات ة بثال (القمح()بقايا ق   ري بالتنقيط المغطى بالق أبيب(، و 
 ري: م  ال الث مستويات والمعامالت الثانوية هي 

 % م  السعة الحقلية.   80وصو  ر وبة التربة إلى روى عند % م  االستهال  المائي، وتُ  100 نسبةروى بتُ    A :المستوى  -1
 .  Aالمعاملة نفس وقط ري في روى %( وتُ 25بنسبة  Aم  المعاملة أق )A % م  المعاملة 75 نسبة تروى بتُ   :Bالمستوى  -2
 المعاملة نفس وقط ري في روى  وتُ   A)الري المقودم للمعاملةميا  نصف كمية أي ب)A م  المعاملة    %50تت نسبةروى بتُ  C:المستوى    -3
A   أيضا. 
عامدة قب  الزراعة، وُقستتتتتتمط أرض التجربة، وُمدت  تتتتتتبكة الري بالتنقيط بة فالحة متوستتتتتتطة متتم فالحة أرض التجر   :العمليات الزراعية 

 بار،  و   طوط الري 1ليتر/ستا، وتعم  تحط ضتغط   4ذات منقطات دا لية تصتري  المنقط   (P.E) المكونة م  أنابيب بولي ايتيلي 
(GR  )20  (. است دمط معدالت األسمدة الالزمة 1الشك  )سم    70ر =   ط ري وآ البعد بي    ،وعددها أربعة  طوط في ك  معاملة  م

الستمادية بذلم م  قبب  وزارة الزراعة واإلصتالح الزراعي، حيث تمط وحستب التوصتيات استتنادا  إلى التحلي  الكيميائي للتربة قب  الزراعة  
 إضتافة%، و   46 ي تركيز ستفات  الستوبر فو على  تك  ( 5O2Pم     وحدة صتافية كتاركغ/ه  80الفوستفور قب  الزراعة بمعد  )  إضتافة

كانط  ريقة الحق  ) مع ميا  الري  ، بواستتتتتتتتتتتتطة الحق %46يوريا تركيز  على  تتتتتتتتتتتتك دة صتتتتتتتتتتتتافية(  وح كتاركغ/ه  160اآلزوت بمعد  )
 .(هيدروليكية )ديزيترو (

 
 2011/2012 -. مخطط تجربة الري بالتنقيط على محصول القطن في محطة بحوث الري في المقاسم الخمسة بالحسكة1الشكل 

 

              

100% من80%الحقلية السعة من   100% من80%الحقلية السعة من   

عداد

ديزترون

خزان

سماد

ضغط ساعة

فلتر

              

100% من80%الحقلية السعة من   100% من80%الحقلية السعة من   

A75 %  من A  % 50AS75 %  من AS  % 50

R1R2

drip irrigationمغطى غير بالتنقيط الري معاملة mulch strawبالقش المغطى بالتنقيط الري معاملة 

      A :عاملة عاملة: B   الري م عاملة: C  الري م عاملة: AS       الري م عاملة: BS   الري م عاملة: CS  الري م  الري م

R2R3R2R1R2

R3R1R1R3R1

R2R3R2

 CM b :عاملة  الري م

R2R1R2

R3R1

R1R2R3R2R3

white mulchاألبيض بالملش  المغطى بالتنقيط الري معاملة black mulchاألسود بالملش المغطى بالتنقيط الري معاملة 

R1R3R2R3

      AM w :عاملة عاملة: BM w   الري م عاملة: CM w  الري م عاملة: AM b       الري م عاملة: BM b    الري م  الري م

AM w AM w 75 %  من   % 50AM b75 %  من AM b  % 50
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R3R2R3R1

R2
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( ستتتتتتتم 105-90،  90-75،  75-60،  60-45،  45-30،  30-15،  15-0ُأ ذت عينات م  التربة على أعمال )  قياسمممممات التربة: 
المادة و ية الكهربائية، أقلباستتتتتتت دام جهاز الن ،ECية الكهربائية للعجينة المشتتتتتتبعة أقلالنو التربة،   pHإلجرال التحالي  الكيميائية والفيزيائية، 

المتاح، كما ُأجري التحلي  الميكانيكي لمعرفة نستتتبة مكونات التربة م  الرم  والستتتلط والطي  البوتاستتتيوم و فور المتاح، الفوستتت و العضتتتوية،  
الستعة الحقلية و  ،3الكثافة الحقيقية والباهرية غ/ستم :تم أ ذ القياستات الهيدروفيزيائية لموقع الدراستة  تملطو  ريقة الهيدرومتر، باستت دام 
 كلية %.الالمسامية و  حجما  %،

لقياس محتوى   TROXLER-4300)نترو  برو (  راز  (: تمط معايرة جهاز التشتتتتتتتتتتتط النترونيقياسمممممممات الرطوبة )الميزان المائي 
الر وبة الحجمي للتربة في بداية الموستتتتتتتتتتتتم لمستتتتتتتتتتتتتويات ر وبة م تلفة ورستتتتتتتتتتتتم المنحني البياني لم وحددت قيم المي  والتقا ع. وزرعط 

 17.5، على بعد )تحط  ط الري  ة ة أنابيب لك  معاملة في المنطقة الفعالة النتشتتار الر وبة األفقيواقع  الستتم، ب  105األنابيب بطو  
كما تمط متابعة ودراستتتة ستتتم(،  15ستتتم )لك    105للعمق والر وبة العامودية  م   ط الري، ستتتم  35على بعد و ،  ستتتم بجانب  ط الري 
تمط جدولة الري بتعويب النباتات بكمية الميا  التي يتم فقدها بعملية  و   .  ريةستتتتتتتتتاعة م  ك  48بعد قب  ك  رية و تغيرات ر وبة التربة 

قرالات التتبع  (، وتحتديتد موعتد الري بنتال  على  2002نتح، والمحتافبتة على محتوى متائي في قطتا  التربتة )ارستتتتتتتتتتتتتتال  وآ رو ،   -التب ر
( م  ستتم للمرحلة األولى م  عمر المحصتتو   45)االفتراضتتي    الر وبي للتربة والمأ وذة م  جهاز النترو  برو ، لعمق انتشتتار الجذور

ر ، أما المرحلة الثانية تبدأ م  اإلزهار وحتى نهاية موستتتتتم النمو )النضتتتتت  الفيزيولوجي( حيث انتشتتتتتار الجذو زهارالزراعة وحتى مرحلة اإل
 Aquacropفي نماذب المحاكاة مث   ستم حستب مرحلة النبات معتمدة 75ستم و  45إ  عمق الجذور الفعالة    إذ  (.ستم  75يصت  للعمق )

قطا  في منطقة انتشتتتتتتتتتتتتتتار الجذور  ال  الصتتتتتتتتتتتتتتادرا  ع  منبمة الزراعة واأل ذية العالمية، وتم التحقق منها حقليا  بعم   Cropsystو
 مراح  نمو المحصو .

 والمناقشة:  النتائج
 52(، أ  تربة الموقع  ينية، حيث تراوحط نستتتتتتتتبة الطي  بي  1:  أظهرت نتائ  التحلي  الكيميائي والفيزيائي الجدو  )التربة وماء الري 

 –  1.18% والكثافة الباهرية   33.9  –  31.3% في الطبقة الستتتتتتتتتتفلية، وتراوحط الستتتتتتتتتتعة الحقلية بي   56% في الطبقة الستتتتتتتتتتطحية و
تتراوح ستتتتتتترعة الر تتتتتتتح  وتتميز هذ  التربة بأنها ذات ر تتتتتتتح متوستتتتتتتط حيث، 3غ/ستتتتتتتم 2.66الحقيقية لم تتعدى ، والكثافة  3غ/ستتتتتتتم  1.22

قياستتات فريق العم  م  مديرية الري بوزارة الزراعة، معلومات  ير منشتتورة(،  )حستتب ملم/ستتا   75-15 أيم/ ستتا   0.015  –  0.0075
بة فة أعمال التر في كا Ecية الكهربائية للعجينة المشتتتتتتتبعة أقل، ولم تتعدى النمتعادلة تقريبا  وتمي  إلى القاعديةوأ  درجة حموضتتتتتتتة التربة 

 .نز/مديسيم 2.24
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 .الخصائص الهيدروفيزيائية والكيميائية لتربة محطة بحوث المقاسم الخمسة  1الجدول 
             )سم(  عمق التربة                 

 105-90 90-75 75-60 60-45 45-30 30-15 15-0 الفيزيائية الخصائص 

 1.2 1.2 1.21 1.22 1.17 1.22 1.18 ( 3الكثافة الظاهرية )غ/سم

 2.63 2.64 2.64 2.64 2.66 2.65 2.63 ( 3)غ/سم الكثافة الحقيقية

 54 55 53 54 56 54 55 الكلية )%(   المسامية

 31.4 31.4 31.3 31.5 31.8 33.9 33 )%(   السعة الحقلية حجما  

 16.9 16.9 16.8 17 16.4 18.2 17.7 )%(  نقطة الذبول حجما  

 20 26 20 22 22 20 16 )%(  رمل
 24 22 26 26 30 30 32 )%(   سلت

 56 52 54 52 48 50 52 ( %) طين

PH 7.25 7.38 7.4 7.2 7.4 7.5 7.35 

Ec(dS/m) 2.17 2.24 1.83 1.37 1.7 2.06 1.49 

 وهيفي الم تبر التابع لمركز البحوث العلمية الزراعية بالحستتتتتتتتكة وأجريط تحالي  هذ  العينات   (2الجدو  ) ذت عينات م  ميا  الري أ
  .التجربة سمافي محطة بحوث المقاسم  ال  مو الم صك للري  وذة م  الحوض التجميعي مأ

 نتائج تحليل عينات مياه السقاية لمحصول القطن . 2الجدول 
pH  )ديسيمنز/م) Ec   

 أهم العناصر الكيميائية  )مليمكافىء/ لتر من المياه( 

Ca++ Mg++ Na+ K+ CL- SO4 --- NO3 - HCO3 - 

7.4 3.4 31.22 17.36 9.97 0.37 6.38 31.29 26 2.2 

 (:كتاره/3)ماالستهالك المائي 
االستتهال  المائي في الري بالتنقيط    بلغ ، حيث(3، م  الجدو  )معاملةلمستتويات الري في ك   تباي  االستتهال  المائي للمحصتو  تبعا  

 6226(، و)كتتاره/3م  B (9096في المعتاملتة  و ، يوم  144فترة نمو المحصتتتتتتتتتتتتتتو    ال   ( كتتاره/3م  11360)  Aللمعتاملتةبدو  تغطيتة 
االستتتتتتهال  المائي في  ريقة ، بينما كتاره/3م 79رية، وبلغ االستتتتتتهال  المائي اليومي الوستتتتتطي    23احتاجط   .C ( للمعاملةتاركه/3م

 B  (7130ةمعاملفي الو يوم،   134(  ال  فترة نمو المحصتتتتتتتو   كتاره/3م  9100)  Aالري بالتنقيط المغطى بالمل  األبيب للمعاملة
، أما في في اليوم كتاره/3م  68رية، وباستتتتتتتتتتهال  مائي وستتتتتتتتتطي    17احتاجط إلى  (، كتاره/3م  5172)  C(، وفي المعاملةكتاره/3م

(  ال  فترة نمو المحصتتتتتتو  كتاره/3م  9608)  Aبلغ االستتتتتتتهال  المائي الكلي  للمعاملة  األستتتتتتودقيط المغطى بالمل    ريقة الري بالتن
االستتتتتتتتتتتتتتتهال  المتائي اليومي و ريتة،   18، واحتتاجتط  C( للمعتاملتة كتتاره/3م  5416، و )B( للمعتاملتة كتتاره/3م  7526غ )لبو يوم،   134

 441فترة (  ال  كتاره/3م  8087)  A ريقة الري بالتنقيط المغطى بالق  للمعاملةبلغ االستتهال  المائي في  و ،  هتتتتتتتتتتتتتتت /3م  72الوستطي  
 06رية، وباستتتتتتتتتهال  مائي وستتتتتتتتطي    18(، واحتاجط  كتاره/3م  6157)  Cالمعاملةو  (،كتارهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت /3م  7220)   Bي المعاملةوفيوم، 

 .في اليوم كتارهت/3م
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 التجربة االستهالك المائي الصافي والكلي حسب معامالت . 3الجدول 

 دراسة المحتوى الرطوبي للتربة: 
( نوعا  مابطئ أحركة وانتشار الر وبة في التربة تصبح ساعة )حيث   48قب  الري وبعد الري بتتتتتتتتتتتتت  ،تمط دراسة المحتوى الر وبي للتربة

مستتتتتتتتتويات الري ومعامالت التغطية، حيث تم أ ذ القرالات م  انابيب النترو  برو  وذلم على  و   ط الري، وفي ك  مستتتتتتتتتوى م  
الر وبة في قطا  لمقطع )بروفي (  ورستتم المحتوى الر وبيحركة ستتة  درام  أج   وذلم    اد  ابتة على  و   ط الستتقايةالتي زرعط بأبع

(. ولوح  م  5،  4،  3،  2) األ تتتتتتكا ، كما هو موضتتتتتتح في  لتربة لك  معاملة م  معامالت التغطية وفي ك  مستتتتتتتويات الري الم تلفةا
، وهذا ما يفستتتتتتتتتتر  أكبرحتفا  بالر وبة والق ، تكو  فيها القدرة على اال األستتتتتتتتتتودا  معامالت التغطية بالمل  األبيب و  األ تتتتتتتتتتكا هذ  

التي درستتتتتتتتط أ ر  بحاثيتوافق مع نتائ  األالتنقيط  ير المغطى وهذا   بالمقارنة مع معاملة ق األوعدد الريات    ق األاالستتتتتتتتتهال  المائي 
 ;Xi-Ping De  et al., 2004; Zhong-kui et al., 2005) التغطية بالمل  بكافة أنواعم على االحتفا  بالر وبة ومنع التب ر

Ying and Sheng, 2009; Cheng et al., 2010; Yuan and Wu Qun, 2006   تحط النقاط    الر وبةأ( حيث يالح
ستتتتتتتم في ظروف التغطية على  الف ما أظهرتم حركة   35ستتتتتتتم والبعد  17.5ع  الر وبة المنتشتتتتتتترة على البعد   ت تلف كثيرا  مبا تتتتتتترة ال

بتا تتتتتتتتتتتتتترة لتقت  هتذ  الر وبتة كلمتا  تحتط النقتاط م  علىاألالري  ير المغطتاة. حيتث تركزت الر وبتة  الر وبتة في قطتا  التربتة في معتامالت
(، وهذ  اال تالفات تبهر 2011)الرحم  والشتتتتتي لي،  التب ر م  ستتتتتطح التربة وهذا ما توافق مع نتائ  زداد  ااد البعد ع   ط الري و ازد

والعمودية ال تستتتتتمح بالحركة االفقية    (المقدمة في الرية)  ق األا  كمية المي( حيث ا   50%) C  المعاملة  ؛ق األجلية في مستتتتتتويات الري 
%( تكو  كمية الميا  المقدمة 75) B%( والمستتتتوى  100) Aمستتتتوى الري   م  الر وبة  علىاألفي المستتتتويات  النتشتتتار الر وبة، بينما

مما يجع  الفروقات في انتشتتتتتتتتتتتتتتار الر وبة في قطا  التربة ليستتتتتتتتتتتتتتط كبيرة، و اصتتتتتتتتتتتتتتة في معامالت التغطية بالمل  بكافة أنواعها  أكبر
  تغطية ض في محتوى التربة الر وبي في المعاملة بدو الستتتابقة ان فا  األ تتتكا كما تبهر  والق ( الن فاض التب ر. األستتتود)األبيب، 

( % قب  وبعد الري بالمقارنة مع معامالت التغطية بالمل ، وهذا ما اعطى للتغطية بالمل  اهمية 50،  75،  100مستتتتتتتتويات الري )في  
  وكفالة نتاجيةاإلعلى   ا  تباع وظاهريا   معنويا  للنبات مما انعكس   أفضتتتتتتتتتتتت وجع  هذ  الر وبة متاحة بشتتتتتتتتتتتتك  ربة الت ر وبة منع تب رفي  

 الري. است دام ميا 

المعاملة  

 المائية 
 معاملة التغطية 

االستهالك المائي  

 الصافي 

االستهالك المائي  

 الكلي 
 عدد ايام النمو  لريات عدد ا تواتر الريات يوم 

A 

(100 )% 

 134 17  6 9642 9100 الملش  األبيض 

 134 18 5 10190 9608 األسود الملش  

 144 18 6-7 8816 8087 ملش القش  

 144 23 4 12563 11360 مغطى غير 

B 

 (75 )% 

 134 17  6 7552 7130 الملش  األبيض 

 134 18 5 7974 7526 األسود الملش  

 144 18 6-7 7867 7220 ملش القش 

 144 23 4 9896 9096 غير مغطى 

C 

(50 )% 

 134 17  6 5570 5172 الملش  األبيض 

 134 18 5 5835 5416 األسود الملش  

 144 18 6-7 6702 6157 القش ملش 

 144 23 4 6765 6226 غير مغطى 
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 بدون تغطيةالري بالتنقيط لمعاملة اللتربة في   ي لرطوبالمحتوى ا  .2الشكل 

سم 17.5  

سم 35  
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 المحتوى الرطوبي  للتربة في المعاملة الري بالتنقيط المغطى بالملش االبيض  .3الشكل 
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 األسود المحتوى الرطوبي  للتربة في المعاملة الري بالتنقيط المغطى بالملش  .4الشكل 
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 المحتوى الرطوبي للتربة في المعاملة الري بالتنقيط المغطى بالقش  .5الشكل 
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 :راسة ملوحة قطاعات التربةد
في التربة نتيجة إلمتصاص النباتات للمال  األمالحإ  التراكم الملحي هو نتيجة للري المتكرر بالميا  المالحة ولمواسم متعاقبة. حيث تتراكم 

ة  تشاهد هذ  الباهر و  ،يتزايد بصورة تدريجية في التربة األمالحم  سطح التربة فإ  تراكيز لعمليات النتح والتب ر  ة ونبرا  محمال بالملوح
تمط دراسة المحتوى الملحي للتربة وذلم بأ ذ عينات م  قطا  التربة  وقد .ونقك كمية ميا  الري  اصة في ظروف ارتفا  درجات الحرارة 

مستويات الري    وفق هذ  القطاعات    ملوحةداية الموسم، وفي نهاية الموسم م  نفس الموقع لفهم التغيرات التي تطرأ على  وتحليلها م بريا في ب
تحط النقا ة مبا رة، ، الر وبة أي محتوى التي اعتمدت في دراسة ومعامالت التغطية المدروسة، حيث تم أ ذ عينات التربة  بنفس األبعاد 

قطا  التربة في م تلف معامالت في  والمحتوى الر وبي  بي  الملوحة    ةعالقال ، وذلم لتحديد  م   ط السقايةم(  س   35) ، وسم(  17.5وعلى بعد)
ففي المنطقة الواقعة تحط المنقط صط الر وبة أي كلما ابتعدنا ع  المنقط،   الملوحة تزيد كلما نقأ  (9،  8،  7،  6)  األ كا تبهر  .التجربة

بشك  ملحو  مقارنة مع المستوى المائي   أق %( تكو  الملوحة فيم 100)  علىاأل  المستوى المائي أكما  ، أق مبا رة تكو  درجة الملوحة 
سم(ع   ط السقاية حيث تكو  ملوحة   35للمسافة المدروسة ) %(، فكلما ابتعدنا ع   ط السقاية تزداد الملوحة حتى نص 50) C ق األ

  ( Ying and Sheng, 2009) ك  م   أبحاثوهذا ما أكدت عليم  ،  النقا ةقة الواقعة تحط مع المنط بالمقارنة أعلى التربة في هذ  المنطقة 
معاملة  ملوحة قطا  التربة ل    بي   واضحة  السابقة  فرول   األ كا   كما أظهرت،  (Sedaghati et al., 2016) ( و(Cheng et al., 2010و

الم تلفة )المل    لتغطية ا  فب الملوحة في معامالتساهمط التغطية في حيث  ،ة مقارنة مع معامالت التغطيةيغطت بدو  الري بالتنقيط 
تأ ير التب ر م  سطح التربة وهذا ما   تقلي ، و أكبر وبيمحتوى ر االحتفا  ب في نبرا   لكفالتهاوالق ( في نهاية الموسم  األسوداالبيب، 

 ,.Sedaghati et alبكافة أنواعم على االحتفا  بالر وبة ومنع التب ر )التي درسط تأ ير التغطية بالمل   بحاثيتوافق مع نتائ  ك  األ
 اصة    األمالحاد و رد  إبععلى  مع التغطة بالمل   وهذا مؤ ر يد  على مدى فعالية الري بالتنقيط  (،  Hezhong et al., 2008)و  (2016

  وبالمحصلة .  سم  90-60  األعمالمع    مقارنة    أق سم    45-0ز الملوحة في القطا  السطحي بي   يعند منطقة الجذور الفوعالة، حيث يكو  ترك
هنا  أي تب ر م  سطح التربة كونها مغطاة  ك يم ولك  ل أق كا  معامالت التغطية االستهال  المائي في  بعي  االعتبار أ  األ ذيجب 

للتربة المغطاة بالبالستيم بشك  مستمر   ف قطرات المال في السطح الدا لي المالمسا، هذ  الطبقة تعم  على تك"البالستيم"بطبقة المل  
% م  االحتياب المائي في معامالت المل  والتي تعطى بتواتر 100معامالت المائية  عند تباي  حرارة التربة ما بي  اللي  والنهار، أيضا  في ال

ذو  المنحلة ممددا  و  األمالحيجع  تركيز  سقاية يضم  ويكف  بقال الر وبة ضم  قطا  التربة األفقي والعمودي متاحا  في هذ  المنطقة مما
% م  االحتياب المائي أيضا  ولك  هنا يكو  سطح التربة  100طى الكمية ، على العكس في المعامالت  ير المغطاة  التي تعأق تأ ير 

بة نتيجة ا تالف الجهد الهيدروليكي حتى عند تواتر السقايات، إذ تكو  حركة وانتشار المال في التر   األمالحمعرضا  للتب ر وبذلم تزيد تركيز  
 ر وبة. ق األم  المنا ق األكثر ر وبة إلى المنا ق 

 (: كتارغلة القطن المحبوب )كغ/هم
(، في معتتاملتتة التغطيتتة بتتالق  والري عنتتد كتتتاره/كغ 1019بي  ) 2011القط  في المعتتامالت الم تلفتتة في موستتتتتتتتتتتتتتم  إنتتتاجيتتةتراوحتتط 

(. إذ 4)الجدو    A( عند التغطية بالمل  األبيب والري عند المستتتتتتتتتوى  كتاره/كغ  7081(، و)A% م  المستتتتتتتتتوى 50)  Cالمستتتتتتتتتوى  
( وجود فرول معنوية بي  معامالت التغطية وبي  مستويات الري واأل ر المشتر  4تحلي  االحصائي المبينة في الجدو  )أظهرت نتائ  ال

 .(P<0.001بينهما )

javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Ying%20Yong%20Sheng%20Tai%20Xue%20Bao.');
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 2011ات الري ومعامالت التغطية في الموسم الثاني  ( بتأثير مستوي كتار: غلة القطن المحبوب )كغ/ه4 الجدول

 متوسط مستويات الري  معامالت التغطية  مستويات الري 

   غير مغطى  التغطية بالقش  األسود الملش  الملش األبيض   

A (100%) 7081 6613 3836 5840 5842 

B (75%) 4446 4429 2375 4263 3878 

C (50%) 1733 1572 1019 1069 1348 

   3724 2410 4205 4420 سط معامالت التغطية متو

 التغطية × الري  مستويات الري  متوسط معامالت التغطية  متوسط  

Fpr. <0.001 *** <0.001 *** <0.001 *** 

L.S.D 0.05 254.2 205 392.1 

C.V% 3.4 

وقط معاملة التغطية بالمل  األبيب %، كما تف100% إلى 50القط  معنويا  مع زيادة نسبة الر وبة م   إنتاجيةلقد ارتفعط 
  2410( على معاملتي التغطية بالق  )كتاركغ/ه 4205) األسودالمل  و بالمتوسط على جميع المعامالت، ( كتاركغ/هت 4420)

 (.  4( )الجدو   كتاركغ/هت 3724( وبدو  تغطية )كتاركغ/هت
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 غطية ت بدونتوزع الملوحة في قطاعات التربة في معاملة الري بالتنقيط  .6الشكل 
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 بالملش األبيض توزع الملوحة في قطاعات التربة في معاملة الري بالتنقيط المغطى  .7لشكل ا
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 األسود توزع الملوحة في قطاعات التربة في معاملة الري بالتنقيط المغطى بالملش  .8الشكل 
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 قيط المغطى بملش القش توزع الملوحة في قطاعات التربة في معاملة الري بالتن  .9الشكل 
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 االستنتاجات والتوصيات:
تغطية التربة برقائق البالستتتتتتتتتيم أو بقايا ق  المحاصتتتتتتتتي  على ت فيب االستتتتتتتتتهال  المائي والتوفير في ميا  الري  عملط -1

، مل  الق  بالترتيب األستودالمل  و (% م  االستتهال  المائي الكلي لمعامالت المل  االبيب ،  30،  19،  23) بنستبة 
مقارنة بمعاملة الري بدو  %7بنستتتتتتتتتتتبة لنبات ترة نمو وتطور اوتقصتتتتتتتتتتتير ف،  نة مع معاملة الري بالتنقيط بدو  تغطيةمقار 

 تغطية  
منطقة انتشتتار الجذور   وهيستتم   45-0الواقع بي    ملوحة لقطا  التربةالستتاهمط التغطية بالمل  على أنواعها في ت فيف  -2

حف  ر وبة المعامالت بدو  تغطية، كو  المل  يعم  على ت فيب الب ر و مع  مقارنة  وت فيف اآل ار الضتتتتتتتتارة للملوحة  
 ت فيف التركيز الملحي في هذ  المنطقة.التربة وبالتالي 

حط المنقط مبا تتتتتتترة، لتزداد  تتتتتتتيئا  فشتتتتتتتيئا   ملوحة قطا  التربة بان فاض الر وبة وكلما ابتعدنا ع  المنطقة الواقعة ت زدات -3
في معامالت الري  م  ميا  الري )كمية قليلة(  كميات مقننة   تقديمعند  التربة  ملوحة  تزيد  . كماسم  35حتى تص  لمسافة  

 . %50مستوى ال الم فب
نوعية  ير جيدة ضتتتتترورة تطبيق تقنية الري بالتنقيط والتغطية بأنوا  م تلفة م  المل ، عند استتتتتت دام مصتتتتتادر ميا  ذات  -4

معامالت  ستي ، والعم  على العناية والصتيانة الدورية   إضتافةار بعي  االعتب األ ذمع   ،)ميا  مالحة( في ري المحاصتي 
 لشبكة الري بالتنقيط المست دمة.
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Abstract 

Drip irrigation and mulch is the best methods for increasing in cotton yield. A 

field experiment was implemented at the Research Station of AL-Hasaka 

governorate through 2011/2012, using randomized complete block design 

containing three levels of irrigation: the first treatment (A) was to irrigate 100% 

of water requirement, when the soil moisture went down to 80% of field capacity, 

with  sufficient quantity of water to raise the soil moisture to field capacity, and 

the second  treatment  (B) was irrigated at the same time of (A) treatment, but 

with 75% of the quantity of A, and the third treatment (C) was also at the same 

irrigation time, but with half the quantity of (A). Four methods of covering was 

adopted; drip irrigation without mulching, drip irrigation with white, black plastic 

film and straw cover as Mulch, with three replicates. The goal of the research 

was studying the effect of mulch on soil moisture and salinity of the soil profile 

of cotton, the distance was 35 cm, 17.5 cm, under the drop pipe and its effects on 

production. The results showed that in mulch condition the soil moisture did not 

differ all over the pipe, contrary to drip irrigation without mulching treatment in 

which the soil moisture was higher under drop pipe particularly, while the soil 

moisture decreased whenever the distance went away from the pipe. Salinity of 

soil rised whenever soil moisture decreased. Concentration of soil salinity 

increased in upper section (0-30 cm) in low irrigation treatment (C) and drip 

irrigation without mulching treatment compared with mulching treatment. So, 

the production varied between 1019-7081 kg/ha for straw mulch under 50% 

moisture and white mulch with 100% moisture respectively.  

Keywords: Drip irrigation, Salinity, Plastic mulch, Deficit irrigation, Soil 

moisture, Cotton. 
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