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 (. مركز بحوث حمب، الييئة العامة لمبحوث العممية الزراعية، دمشؽ، سورية.2)

 (.abdulgh64@gmail.com)*لممراسمة: د. عبد الغني الخالدي. البريد اإللكتروني: 
 06/09/2020تاريخ القبول:    15/04/2020تاريخ االستالم: 

 الممخص
في دعـ االقتصاد  لدورهيعد محصوؿ القطف مف أىـ المحاصيؿ الصيفية االستراتيجية المزروعة نظرًا 

التغيرات  إظيار إلىالوطني وتوفير النقد األجنبي وتأميف المادة الخاـ لمصناعات النسيجية. ىدؼ البحث 
مف %( 199و 80، 50) عند ثالثة مستويات ري 124)حمب (لمصنؼ الجديد   اإلنتاجيةفي الصفات 

. نفذت التجربة في عاـ 33/1ومقارنتيا مع الصنؼ حمب  وبطريقتي ري سطحي ورش ،المائي االحتياج
منشقة، وبثالث ، وتـ تصميميا وفؽ القطع تحت ةالبحوث العممية الزراعية في حمافي مركز  2019

 8279بطريقة الري بالرش  124االستيالؾ المائي الكمي لمصنؼ حمب  مكررات. أظيرت النتائج أف
أما بطريقة الري  ،التوالي%( عمى 50، 80( لممعاممتيف )ىكتار/3ـ 4684، 6823، و)ىكتار/3ـ

لذكر عمى ا يىكتار( لممعاممتيف السابقت/3ـ 5491، 8075، و)ىكتار/3ـ 9845 السطحي فقد بمغ
% مقارنة بطريقة الري السطحي، 31بطريقة الري بالرذاذ بحوالي   اإلنتاجيةقدرت الزيادة في . التوالي

. أظيرت مف القطف المحبوب %18بحوالي   33/1عمى الصنؼ حمب 124وتفوؽ الصنؼ حمب 
. وبالتالي كمتوسط لمصنفيف% 80% و100بيف معاممتي   اإلنتاجيةالنتائج عدـ وجود فروؽ معنوية في 
المائية، وتوفير المياه واالستفادة منيا في ري  احتياجاتو% مف 80إمكانية ري محصوؿ القطف بػ 

بالصنؼ الجديد حمب  33/1كما يمكف التأكيد عمى استبداؿ الصنؼ حمب مساحات أخرى إضافية. 
 . اإلنتاجيةلتميزه بالصفات  124

 القطف، االحتياج المائي، العجز المائي، الري بالرش، الري السطحي. الكممات المفتاحية:
 :المقدمة
القطف المرتبة األولى بيف محاصيؿ األليػاؼ مػف حيػث األىميػة االقتصػادية والمسػاحات المزروعػة فػي العػالـ. وفػي سػورية يعتبػر  يتصدر

عمػػؿ واسػػعة فػػي القطػػاع الزراعػػي والصػػناعي فيػػو مػػادة خػػاـ الػػوطني كمػػا يػػوفر فػػرص  لالقتصػػادالقطػػف محصػػواًل اسػػتراتيجيًا كونػػو داعػػـ 
% مف االحتياجات المائية 25% مف المساحة المروية، ويستيمؾ حوالي 15لصناعات متعددة. تشكؿ المساحة المزروعة بالقطف حوالي 
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فػػي عػػاـ   اإلنتاجيػػةكغ/ 3835وبمػػردود وسػػطي  اً ألػػؼ ىكتػػار  173لمزراعػػة المرويػػة، فقػػد بمغػػت المسػػاحة المزروعػػة بػػالقطف فػػي سػػورية 
 (. 2011، وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي) 2011

ات المترابطػة والمتكاممػة فيمػا بينيػا )اداريػة، فنيػػة،  جػرا إف المفيػـو السػائد لترشػيد اسػتخدامات الميػاه فػي الحقبػة األخيػرة ىػػو جممػة مػف اإل
 ف وحدة المياه المستغمة في إنتاجية المحصوؿ.اقتصادية، اجتماعية، تشريعية( لتحقيؽ أكبر عائد اقتصادي م

 استخداـ المتزايد والنمو السكاني الحضاري الركب لمالحقة األراضي في استصالح األفقي والتوسع الزراعي التقدـ ضروريات مف أصبح
 فييا الري يتـ حيث المموحة، ومشكالت الري قمة مياه مف تعاني التي المناطؽ في خاصة وتصونيا قطرة الما  تحفظ حديثة، ري طرائؽ

 الفعمية االحتياجات الزائدة عف المياه كميات في التحكـ إمكانيات لتوافر لمنبات، وذلؾ المائي االستيالؾ مف تقترب المياه بكمية مف
التربة. إف  سطح مف والتبخر السطحي الجذور والجرياف منطقة خارج التسرب مثؿ التقميدية عوامؿ الفقد تأثير مف يقمؿ مما لمنبات،

استدامة محصوؿ القطف أمر ضروري لتمبية احتياجات الصناعات المختمفة المرتبطة بو. يعتبر الري  مف أىـ العوامؿ المؤثرة في زيادة 
( في حيف 76,8%) إلىاالنتاج الزراعي واستقراره، وطرؽ الري السطحية األكثر اتباعًا في سػورية، حيث تصؿ نسبة األراضي المروية 

 (.2011( )اكسػاد، 9.5%( وبالتنقيط )13.7%بمغ نسبة األراضي المروية بالرش )ت
بعػد  33/1متالئـ مع البيئة وذو انتاجية عالية، ولو مواصفات تكنولوجية جيدة حيث تفوؽ عمى الصنؼ حمب  124يعتبر الصنؼ حمب 

. بمغػت كفػا ة اسػتخداـ الميػاه بالنسػبة لمػري بػالتنقيط وبػالثمـ (2118)زيػود وخخػروف،   اإلنتاجيػةاالفرع الخضػرية والثمريػة، وعػدد الجػوزات و 
 4380/مػػػػػـ عمػػػػػى التػػػػػوالي، أمػػػػػا االنتػػػػػاج كػػػػػاف أعمػػػػػى مػػػػػا يمكػػػػػف فػػػػػي الػػػػػري بػػػػػالتنقيط ) اإلنتاجيػػػػػة( كغ/4.87،  3.87، 2,36وبػػػػػالرش )

(. فػػي تجربػػة أخػػرى  اإلنتاجيػػةكغ/ 3380(، وأقػػؿ مػػا يمكػػف فػػي الػػري بػػالرش ) اإلنتاجيػػةكغ/ 3630(، ومػػف ثػػـ الػػري بػػالثمـ ) اإلنتاجيػػةكغ/
 ومتوسػط ،الجػوز وعػدد ،الثمريػة األفػرع وعػدد ،النبػات ارتفػاعتفوقت طريقة الري السػطحي عمػى طريقػة الػري بػالرش فػي  البيػة الصػفات )

(. 2116بػوري، (، وعمى العكس بالنسبة لمصفات األخرى )عدد األفرع الخضرية، عدد العقد لغاية أوؿ فػرع ثمػري( )داؤد والجالجوزة وزف
(، الختبار كفا ة استخداـ الري الحديث محؿ الري التقميدي بالنسبة لمحصوؿ القطف تبػيف أف 2007وفي تجربة قاـ بيا القاسـ وخخروف )

تبػيف وجػود  مقارنػة بػالري السػطحي. 29%، وتػوفر مػف كميػات الميػاه المطموبػة 35%زيػادة المػردود بنسػبة  إلػىطريقة الري بالرش تػؤدي 
نتاجيػة محصػوؿ القطػف وعػدد الجػوزات مػف جيػة أخػرى. فعمػى الػر ـ  عالقة خطية إيجابية ومعنوية بيف كمية المياه المضافة مػف جيػة وات

(. إال أنو في ظروؼ اإلنتاج الزراعي ال بد مػف تقػديـ Lopez et al., 1995مف أف نبات القطف يمتمؾ قدرة جيدة عمى تحمؿ الجفاؼ )
 Mert 2005; Onderزيادة عدد الجوزات عمى النبػات ) إلىكمية كافية مف الما  ليذا النبات، فالري المناسب لمحصوؿ القطف يؤدي 

et al., 2009 اإلنتاجيػػة(، ووزف الجػػوزة و  (Pace et al.,1999ويتوقػػؼ ارتفػػاع نبػػات القطػػف وطػػوؿ م .) وسػػـ نمػػوه عمػػى كميػػة الميػػاه
(. كما وتختمؼ االحتياجات المائية لمحصوؿ القطف باختالؼ )الصنؼ، طوؿ الموسـ، درجة الحرارة، ساعات Detar, 2008المضافة )

، أمػا فػي 2.5السطوع الشمسي، خصائص التربة(، ومع ازدياد نمو المحصوؿ تزداد الحاجة لمما ، ففي مرحمة الشتالت يحتاج   ممـ/ يػـو
، وفي ذروة اإلزىار يحتاج مف  6.2 –2.5بداية اإلزىار يحتاج مف  ، ثـ ينخفض  10 – 6.2ممـ/ يـو ممـ/ يػـو ليصػؿ  5.1 إلىممـ/ يـو

، أي أف النسػبة المئويػة لمجمػوع اسػتخداـ الميػاه الموسػمية ىػي: )2  إلػىفػي النيايػة  % مػف أوؿ 40% حتػى الزىػرة األولػى، 20ممػـ/ يػـو
وقػد تبػيف أف الػري (. Sankaranarayanan et al,. 2007) % عنػد النضػج(10ذروة تفػتح الجػوزة، % فػي 30زىػرة لنيايػة اإلزىػار، 

، عدد الجوزات، نسبة الحميج، عػدد  اإلنتاجيةخفض عدد مف المؤشرات المقاسة )االستيالؾ المائي،  إلىالناقص لمحصوؿ القطف يؤدي 
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زيػادة وزف الجػوزات وعػدد الجػوزات المتفتحػة، وبػالر ـ مػف  إلػىيػؿ المسػاحة الورقيػة( مقارنػة بػالري الكامػؿ، بينمػا يػؤدي األفرع الثمرية، دل
ارتفاع نسبة تساقط الجوزات عمى نبات القطف في ظروؼ الري الناقص، إال أف العدد الباقي منيا يدؿ عمى قدرة النبػات عمػى التػأقمـ مػع 

فػػي معاممػػة الػػري النػػاقص  IWUEاألعمػػى فػػي معاممػػة الػػري الكامػػؿ، بينمػػا سػػجمت القيمػػة األعمػػى لػػػ   تاجيػػةاإلناإلجيػػاد المػػائي، وسػػجمت 
 Onder et) لمسػتوى الػري كػاف األكثػر مال مػة  اإلنتاجيػة، وُوجػد أف اسػتعماؿ معادلػة مػف الدرجػة الثانيػة لمتعبيػر عػف اسػتجابة (%50)

al., 2009.)  
 تحت( 100%) الكاممة الري معاممة مف القطف انتاج مف محصوؿ أعمى عمى الحصوؿ تـ تركيا مف الشرقي الجنوبي في الجز 
 وجود عف بحماة البحوث العممية الزراعية مركز في تنفيذىا تـ تجربة نتائج (. وأظيرتYazar et al., 2002) بالرش المروية األراضي
 اذ 124 حمب القطف صنؼ في األعمى المئوية النسبة كانت فقد الجوزات، تفتح نسبة في المزروعة األصناؼ بيف عالية معنوية فروؽ
 الخالدي) تقميدياً  سطحياً  رياً  كانت الري طريقة أف عمماً  ،%1288 كانت 33/1 القطف حمب صنؼ في بينما% 1883 حوالي بمغت

-50-75-100)( مف خالؿ تجربتو التي تضمنت خمسة مستويات لمري Basal et al., 2009كما أوصى ) (.2118 وخخروف،
مف كمية مياه الري دوف أف يكوف لذلؾ تأثير سمبي   25%لري محصوؿ القطف حيث تـ توفير 75%اعتماد المستوى  %(25-0

أف  محصوؿ القطف،عمى نمو  العجز المائيخثار  إلىأظيرت العديد مف الدراسات التي أشارت ونوعية المنتج. كما   اإلنتاجيةمعنوي في 
 Wanjura et al., 2002; Dagdelenالقطف )عف مستوى الري الكامؿ لـ يؤثر بشكؿ كبير عمى  مة  20-25%االنحراؼ بنسبة 

et al., 2006; Karam et al., 2006; Kang et al., 2012( وعمى خالؼ ذلؾ بيف .)Onder et al., 2009 أف الري )
، عدد الجوزات، نسبة الحميج، عدد  اإلنتاجيةالمائي،  خفض عدد مف المؤشرات المقيسة )االستيالؾ إلىالناقص لمحصوؿ القطف يؤدي 

زيادة وزف الجوزات وعدد الجوزات المتفتحة، حيث سجمت  إلىاألفرع الثمرية، دليؿ المساحة الورقية( مقارنة بالري الكامؿ، بينما يؤدي 
 Wang et. بيف )(50%)مة الري الناقص في معام IWUEاألعمى في معاممة الري الكامؿ، بينما سجمت القيمة األعمى لػ   اإلنتاجية

al., 2007 إلىخفض معدؿ النتح وارتفاع درجة حرارة األوراؽ، وأّف زيادتو تؤدي  إلى( أف تعريض نبات القطف لإلجياد المائي يؤدي 
تراكـ  إلىخفض المحتوى المائي لألوراؽ. كذلؾ يؤدي في المراحؿ المبكرة مف موسـ النمو )اإلنبات والنمو وتشكؿ البراعـ الزىرية( 

الت نواتج التمثيؿ في األجزا  الثمرية، أما في المراحؿ المتأخرة فال توجد فروؽ في توزع المادة الجافة عمى األجزا  النباتية بيف المعام
 فة. المختم
مرحمة  مثؿ الحساسة، النمو مراحؿ خالؿ المائي اإلجياد بسبب التربة في الما  محتوى كفاية عدـ ( أفAujla et al., 2005أشار )
أف مرحمة قمة  Pettigrew, (2004)وقمة الوزف. بينما الحظ وسفؾ الموز، عددىا، انخفاض إلى يمكف أف يؤدي البراعـ الثمرية، تشكؿ

أكبر نقص في اإلنتاج، ويرجع نقص اإلنتاج  إلىإليو يؤدي  إلىاإلزىار ىي المرحمة األكثر حساسية لإلجياد المائي، وتعرض النبات 
 .انخفاض عدد البراعـ الزىرية إلىانخفاض عدد الجوزات، بينما أدى تعرض النباتات إليو قبؿ اإلزىار أدى  إلى

بحػػػوث حػػػوؿ احتياجاتػػػو المائيػػػة   إجػػػرا ولػػػـ يػػػتـ  2017فػػػي صػػػنفًا جديػػػدًا تػػػـ اعتمػػػاده  124أف الصػػػنؼ حمػػػب تكمػػػف أىميػػػة البحػػػث فػػػي 
 واستجابتو لالجتيادات المائية. وبنا  عميو تـ تحديد األىداؼ التالية:

 )الجديد(. 124إيجاد االحتياج المائي لمصنؼ حمب   -
 .تقييـ نمو وتطور الصنؼ تحت ظروؼ اإلجياد المائي -
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 وبطريقتي الري بالرش والري السطحي. 33/1ليذا الصنؼ مقارنًة بالصنؼ حمب   اإلنتاجيةتقييـ استجابة بعض الصفات   -
 مواد البحث وطرائقو:

في مركز البحوث العممية الزراعية بحمػاه التػابع لمييئػة العامػة لمبحػوث العمميػة  2019الموقع والمناخ: ُأجريت التجربة الحقمية في موسـ 
ممػػـ/ سػػنة  337حيػػث معػػدؿ اليطػػؿ كػػـ ضػػمف منطقػػة االسػػتقرار األولػػى،  4الجنػػوب مػػف مدينػػة حمػػاه مسػػافة  إلػػىالزراعيػػة، والػػذي يقػػع 

 ( يبيف أىـ الظروؼ المناخية التي مرت فييا التجربة خالؿ موسـ نمو المحصوؿ. 1الجدوؿ )و . oـ17.55 ومتوسط الحرارة السنوية 
 2019ٌثٍٍ انظروف انًُاخٍح فً يىقغ انتدرتح يىسى  .1دذول ان

 انشهر

درخح انحرارج 

 انؼظًى

(ºC) 

درخح انحرارج 

 انذٍَا

(ºC) 

درخح انحرارج 

 انىسطً

(ºC) 

 انرغىتح انُسثٍح

% 

يذج انسطىع 

 انشًسً

h d
-1

 

 Panتثخر حىض 

mm d
-1

 

 688 1186 41 2487 1684 3382 أٌار

 7825 1185 44 2882 2183 3588 حسٌراٌ

 7872 1283 43 2981 2285 3681 تًىز

 7842 1185 45 2987 2382 3783 آب

 582 1182 51 2184 1687 3483 اٌهىل

 1.24و 1.22%، كثافتيا الظاىريػة تراوحػت بػيف 18% والرمؿ 18% والسمت 64حمرا ، نسبة الطيف التربة طينية ثقيمة  التربة والمياه:
 120 - 0% لألعمػاؽ مػف 21.06و 20.70%، نقطػة الػذبوؿ تراوحػت بػيف 40.15و 39.86. أما سعتيا الحقمية تراوحت بيف 3غ / سـ

تبػػيف بعػػض نتػػائج التحاليػػؿ  ( 2الجػػدوؿ ) سػػـ(، 75سػػـ )فػػي ىػػذه المقالػػة تػػـ االسػػتفادة مػػف سػػطح التربػػة وحتػػى عمػػؽ  15سػػـ وبفاصػػؿ 
 المتبػػادؿ البوتاسػػيـو وتحميػػؿ المشػػبعة، العجينػػة مسػػتخمص فػػي قيسػػت الكيربائيػػة الناقميػػة أف الكيميائيػػة لتربػػة التجربػػة قبػػؿ الزراعػػة. عممػػاً 

الحموضػة  جػةودر  ،(Hesse, 1971)الكالسػيميتر  باسػتخداـ الكميػة الكربونػات تقػدير تػـ. (Richards, 1954)األمونيػـو  خػالت بطريقة
(Mclean, 1982)، واألمونيػػػػـو  الحديػػػػدوز كبريتػػػػات محمػػػػوؿ باسػػػػتعماؿ بالمعػػػػايرة الرطبػػػػة األكسػػػػدة طريقػػػػة وفػػػػؽ العضػػػػوية والمػػػػادة

(Walkley, 1947; FAO, 1974)،  والفوسفور(Olsen et al., 1954). 
 2019ٌثٍٍ تؼط انصفاخ انكًٍٍائٍح نهترتح نًىقغ انثحج فً يركس تحىث حًاج يىسى  .2دذول ان

 انؼًق

 سى
 درخح انحًىظح

انُاقهٍح 

 انكهرتائٍح

dS/m 

 خسء تانًهٍىٌ %

كرتىَاخ 

 انكانسٍىو
 يادج ػعىٌح

تىتاش 

 يتثادل

 فىسفىر

 انًتاذ

اَزوخ 

 انًؼذًَ

1-30 7.90 0.32 29.71 1.17 315 31.4 17.1 

 .8.31ودرجة الحموضة  dS/m  0.56بينت نتائج تحميؿ مياه الري أف ناقميتيا الكيربائية
المعتمػػد سػػابقا لمحافظػػة حمػػاة  33/1والصػػنؼ حمػػب  2017الػػذي اعتمػػد بدايػػة عػػاـ  124تػػـ زراعػػة الصػػنفيف حمػػب  المااادة النباتيااة:

 . .Gossypium hirsutum Lومنطقة الغاب. وىما صنفاف متوسطا طوؿ التيمة، يتبعاف النوع 
تـ تحضير األرض بفالحتيف متعامدتيف، زرعت التجربة يدويًا بطريقة التقبيع في منتصؼ الشير الخامس. كمية  العمميات الزراعية:

مية . تمت عم2نبات/ـ 10-8(. الكثافة النباتية 2019عاـ  39كغ لمترقيع )مقررات مؤتمر القطف  1 إلى  إضافةكغ/دونـ  5البذار ىي 
التفريد بعد شير مف الزراعة )الورقة الحقيقية الرابعة(، حيث ترؾ في الجورة نبات واحد. أضيؼ السماد بعد تحميؿ التربة ووفقًا لنفس 

، مع األخذ بعيف االعتبار عدد 2ـ 12وتـ حساب المردود مف خالؿ قطاؼ كامؿ القطعة التجريبية والتي مساحتيا  المقررات السابقة.
 ي القطعة التجريبية.النباتات ف
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.ليتـ  التربة  بالطريقة الوزنية( سـ، حيث تـ تحديد رطوبة 75، 61، 45، 31، 15تـ أخذ عينات مف التربة عمى عمؽ ) عمميات الري:
 :(Savva and Frenken, 2002)حساب كمية المياه المضافة الحقًا بالمعادلة التالية 

Q= 100 * P * h * (Qfc – Qr)  
 حيث:

Q :(ىكتار/ 3كمية المياه الواجب اضافتيا لمتربة )ـ 
P(3: الكثافة الظاىرية )غ/سـ 
h)عمؽ الجذور )سـ : 

QFcالسعة الحقمية كنسبة وزنية : 
Qrرطوبة التربة كنسبة وزنية : 

TQ = Q * (1/IE) 

 حيث :
TQ(ىكتار/3: كمية المياه الكمية )ـ 

Q( ىكتار/3ـ: كمية المياه المضافة لمتربة) 
IE :)%( كفا ة الري 

 بػػالرشحيػػث كانػػت المعػػامالت الرئيسػػية: طريقػػة الػػري  (Split-Split-Plot Design)المنشػػقة -صػػممت التجربػػة وفػػؽ القطػػع المنشػػقة
(M1( وطريقة الػري السػطحي )M2 والمعػامالت تحػت الرئيسػية: الصػنؼ حمػب ،)124 (V1 والصػنؼ حمػب ،)33/1 (V2 المعػامالت .)

 .  ) (I1,I2,I3 منو %50%، 80، االحتياج المائي% 100حتى  مياه الري  إضافةالثانوية: 
% مف السعة 80حوالي  إلى%( 100ما  الري وفؽ المعادلتيف السابقتيف وعند وصوؿ رطوبة التربة في معاممة الري الكامؿ )  إضافةتـ 

المعاممػػة الثالثػػة.  إلػػىالمعاممػػة الثانيػػة ونصػػؼ الكميػػة  إلػػى% مػػف الكميػػة 80% و100معاممػػة  إلػػىالحقميػػة، حيػػث تضػػاؼ كامػػؿ الكميػػة 
ـ، عػدد المعػامالت فػي  0.75ـ، التباعػد بػيف الخطػوط  4خطػوط لنبػات القطػف، طػوؿ الخػط الواحػد  4القطعة التجريبية ىي عبػارة عػف 

ـ، المسػػافة بػػيف  2كػػرر الواحػػد . المسػػافة بػػيف المعػػامالت فػػي الم36، عػػدد المكػػررات ثالثػػة، عػػدد القطػػع التجريبيػػة 12المكػػرر الواحػػد 
 ـ.  3ـ، المسافة بيف مكرريف  2المعامالت الرئيسية 
 النتائج والمناقشة:

فطاـ محصوؿ القطف وكما موضح في  إلىابتدا ًا مف رية اإلنبات  2019مياه الري في موسـ   إضافةبمغت كمية الماء المضاف: 
 124( حيث يبيف كميات المياه المضافة بطريقتي الري بالرش والري السطحي وفقًا الحتياج محصوؿ القطف حمب 2( و)1الشكؿ )

% منو. وذلؾ باالعتماد عمى قياس رطوبة التربة 50% مف االحتياج المائي و80الكميات المضافة عند مستوى  إلى  إضافة)الجديد(، 
)جميع % حجمًا 28.3% حجمًا في موقع معامالت الري السطحي و27.5ت في بداية التجربة بيف بالطريقة الوزنية. رطوبة التربة تراوح

في موقع معامالت الري بالرش. عممًا أف عمؽ الجذور التي تـ  القياسات الرطوبية تـ حسابيا حجمًا بعد أف تـ ضربيا بالكثافة الظاىرية(
لمريات سـ  75و لمريات األربع التاليةسـ  60سـ لمريات الستو األولى و 45انت مياه الري وبالنسبة لمري بالرش ك  إضافةعمى اساسيا 
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 لمريات األربعسـ  75التالية، و لمريات األربعسـ  60األولى، و لمريات األربعسـ  45األخيرة. أما لمري السطحي فقد كانت  األربع
 األخيرة. 

% حوالي 50% و80، وكانت الكمية في معاممتي الري ىكتار/3ـ 8279بمغ االستيالؾ المائي الكمي لممحصوؿ بطريقة الري بالرش 
% 80، وكانت الكمية في معاممتي الري ىكتار/3ـ 9845، أما بطريقة الري السطحي فقد بمغ  التواليعمى  ىكتار/3ـ 4684و  6823

 .التواليعمى  ىكتار/3ـ 5491و  8075% حوالي 50و

 

 
 100عند  ىكتار/3ـ 6650و  6403لمصنؼ في ظروؼ التجربة بيف  بالطريقة الوزنية( ETنتح ) –تراوح االستيالؾ المائي أو التبخر 

% تراوح االستيالؾ المائي 50، والمعاممة ىكتار/3ـ 5500و  5260فقد تراوح بيف و % من80االحتياج المائي، أما في المعاممة % 
 بطريقتي الري المذكورتيف أعاله. ىكتار/3ـ 3800و  3621بيف 

 = .F pr)وجود فرؽ معنوي بيف طريقتي الري  كمتوسط لمصنفيف (ANOVAأظيرت نتيجة تحميؿ التبايف ): إنتاجية القطن المحبوب

بطريقة  ىكتاركغ/ 3479بينما كاف  ىكتاركغ/ 4562 بالرشوبطريقة الري  9/10/2019، حيث كاف إنتاج القطفة األولى في (0.042
يؤكد نتائج  وىذا ما %31حوالي  الرش، أي كانت الزيادة بطريقة الري بىكتاركغ/ 982.5كاف  LSDالري السطحي عممًا أف 

(Herrero et al., 2007) و(Albaji et al., 2010(و )Dong, 2002) و(Kahlown et al., 2007.)  كما بينت نتائج تحميؿ
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 حوالي 124لمصنؼ حمب ، حيث كاف إنتاج القطفة األولى (F pr. = 0.013) الصنفيف المزروعيففرؽ معنوي بيف  وجودالتبايف 
 434.7كاف  LSDبطريقة الري السطحي عممًا أف  ىكتاركغ/ 3688 فقد كاف 33/1الصنؼ حمب بينما  ىكتاركغ/ 4352
% I1 ،80)% )100أما نتائج تحميؿ التبايف بالنسبة لمعامالت الري . %18حوالي ب تفوؽ الصنؼ األوؿ عمى الثاني، أي ىكتاركغ/
(I2 ،)50( %I3( فقد كانت وكما ىو مبيف في الجدوؿ )2 .) 

 َتائح تحهٍم انتثاٌٍ نًردود يحصىل انقطٍ انًحثىب وفق يؼايالخ انري انًذروسح .2دذول ان

 يؼايالخ انري
 يردود انقطٍ انًحثىب

 هكتاركغ/

I1 4891 a 

I2 4567 a 

I3 2604 b 

F pr. <.001 

L.s.d 511.3 

%، بينما كاف ىناؾ تفوؽ معنوي عالي 7تفوؽ ظاىري فقط لممعاممة األولى عمى الثانية حيث بمغت حوالي ( 2)يظير الجدوؿ 
وىذا ما  التوالي%( عمى 75%، 88لممعاممتيف األولى والثانية عمى المعاممة الثالثة، حيث بمغت الزيادة لتمؾ المعاممتيف األولى والثانية )

 (.Kang et al., 2012( و)Basal et al., 2009( و)Yazar et al., 2002)أكده 
، طريقة الري (M1)( الذي يظير النتائج اإلحصائية لكافة المعامالت المدروسة والتي تتضمف طريقة الري بالرش 3يبيف الجدوؿ )

، معامالت الري الثالثة الموضحة سابقًا. وجود فروؽ معنوية (V2) 33/1، الصنؼ حمب (V1) 124، الصنؼ حمب (M2)السطحي 
ة حوالي بيف المعاممة األولى وكافة المعامالت ماعدا المعاممة الثانية والمعاممة الرابعة، إذ كاف التفوؽ ظاىريًا عمى تمؾ المعاممتيف وبزياد

والتي تمثالف  12و 6% عف المعاممة الرابعة. بينما لوحظت أقؿ انتاجية في المردود في المعاممتيف 18% مف المعاممة الثانية و12
كاف أعمى انتاجًا ظاىريًا عند الري بالرش عمى  124% ولكال الصنفيف وبكال الطريقتيف عممًا أف الصنؼ حمب 50معاممة الري 
 %.18المروي بطريقة الري السطحي بحوالي  33/1الصنؼ حمب 

 َتائح انتحهٍم االحصائً نًردود انقطٍ انًحثىب نهًؼايالخ انًذروسح .3 اندذول 

 انًؼايهح انتسهسم
 يردود انقطٍ انًحثىب

 هكتاركغ/

1 M1V1I1 6139 a 

2 M1V1I2 5414 ab  

3 M1V1I3 3268 gh 

4 M1V2I1 5134  abc 

5 M1V2I2 4911 bcd 

6 M1V2I3 2615 hi 

7 M2V1I1 4382 cdef 

8 M2V1I2 4713 bcde 

9 M2V1I3 2318 h 

11 M2V2I1 4111 defg 

11 M2V2I2 3249 gh 

12 M2V2I3 2212 i 

F pr. 18231 

L.S.D 1112 

C.V % 14 

الصافي  االستيالؾيقابميا في الزيادة مف  ( نسب الزيادة في اإلنتاج مع ما4يبيف الجدوؿ )  (:ETغمة المحصول واالستهالك المائي )
 بطريقة الري بالرش. 33/1وحمب  124لصنفي حمب 
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 ٌثٍٍ َسة انسٌادج تاإلَتاج يغ يا ٌقاتهها انسٌادج أو انُقصاٌ فً اإلستهالك انًائً انصافً تطرٌقتً انرش ونهصُفٍٍ انًذروسٍٍ .4دذول ان

 غرٌقح 

 انري
 انسٌادج انصُف

 َسثح زٌادج 

 اإلَتاج

 انسٌادج فً االستهالك 

 انصافًانًائً 

 رش

 124حلب   

 %21 %1188 %81 >% 111معاملة 

 %2187- %7 %111 >% 81معاملة  سطحي

 رش
 %51 >% 111معاملة 

85% 75% 

 %7688 %89 سطحي

 رش
 %51 >% 81معاملة 

65% 44% 

 %46 %111 سطحي

 رش

 33/1حهة 

 %81 >% 111معاملة 
485% 21% 

 %22 %2387 سطحي

 رش
 %51 >% 111معاملة 

96% 75% 

 %75 %81 سطحي

 رش
 %51 >% 81معاملة 

88% 44% 

 %44 %47 سطحي

% 100مع ما يقابمو مف االستيالؾ المائي الصافي بيف معاممتي الري   اإلنتاجية( نجد أف الزيادة في 1( والشكؿ )4مف الجدوؿ ) 
% بدؿ 80يشكؿ فرقًا بسيطًا، وبالتالي مف الممكف اعتماد معاممة الري  124% وبطريقتي الري بالرش والسطحي ولمصنؼ حمب 80و

 . 124% في ري الصنؼ حمب 100

 
، حيث كاف (F pr. = 0.497) الرش والسطحي وجود فرؽ معنوي بيف طريقتي الري عدـ أظيرت نتيجة تحميؿ التبايفجوزة:  30وزن 
   راـ. 14.4كاف  LSDبطريقة الري السطحي عممًا أف   راـ 183بينما كاف   راـ 181 بالرشوبطريقة الري  جوزة 30وزف 

 وفق يؼايالخ انري انًذروسح خىزج 30َتائح تحهٍم انتثاٌٍ نىزٌ  .5دذول ان

 يؼايالخ انري
 خىزج 30وزٌ 

 غراو

I1 191 a 

I2 178 b 

I3 177 b 

F pr. 0.000 

L.s.d 4.4 

 172حوالي  124، حيث كاف لمصنؼ حمب (F pr. = <.001)فرؽ معنوي بيف الصنفيف المزروعيف  بينت نتائج تحميؿ التبايف وجود
%. 11,6 راـ، أي تفوؽ الصنؼ الثاني عمى األوؿ بحوالي  2.7كاف  LSD راـ، عممًا أف  192كاف  33/1 راـ بينما الصنؼ حمب 

 الذي (5( فقد كانت وكما ىو مبيف في الجدوؿ )I3% )I1 ،80( %I2 ،)50)% )100أما نتائج تحميؿ التبايف بالنسبة لمعامالت الري 
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، بينما لـ يكف ىناؾ التوالي% عمى 7.9%، 7.3ظير تفوؽ معنوي لممعاممة األولى عمى المعاممتيف الثانية والثالثة حيث بمغت حوالي يُ 
 المعاممتيف الثانية والثالثة. فرؽ معنوي بيف 

عدد األفرع ، حيث كاف (F pr. = 0.015)وجود فرؽ معنوي بيف طريقتي الري  أظيرت نتيجة تحميؿ التبايفعدد األفرع الثمرية: 
بينت نتائج تحميؿ  فرع ثمري. 1.06كاف  LSDبطريقة الري السطحي عممًا أف  9.7بينما كاف  7.7وبطريقة الري بالرذاذ  الثمرية
 فرع، 8.7 حوالي 124لمصنؼ حمب  عددىا ، حيث كاف(F pr. = 0.745) الصنفيف المزروعيففرؽ معنوي بيف  عدـ وجودالتبايف 
نتائج تحميؿ التبايف بالنسبة لمعامالت الري  فقد كانت وكما ىو  .0.84 ىو LSDعممًا أف  فرع، 8.6 كاف 33/1لمصنؼ حمب بينما 

% 28.5%، 17.8(، والتي أظيرت تفوؽ معنوي لممعاممة األولى عمى المعاممتيف الثانية والثالثة، حيث بمغت حوالي 6مبيف الجدوؿ )
 ، بينما يكف ىناؾ فرؽ معنوي بيف المعاممتيف الثانية والثالثة.  التواليعمى 

 َتائح تحهٍم انتثاٌٍ نؼذد األفرع انثًرٌح وفق يؼايالخ انري انًذروسح .6دذول ان

 ػذد األفرع انثًرٌح يؼايالخ انري

I1 9.9 a 

I2 8.4 b 

I3 7.7 b 

F pr. <.001 

L.s.d 1.01 

عدد ، حيث كاف (F pr. = 0.205)وجود فرؽ معنوي بيف طريقتي الري عدـ  أظيرت نتيجة تحميؿ التبايفعدد األفرع الخضرية: 
  فرع خضري. 1.59كاف  LSDعممًا أف  ،بطريقة الري السطحي5.5 بينما كاف  6.4وبطريقة الري بالرذاذ  األفرع الخضرية

 وفق يؼايالخ انري انًذروسح َتائح تحهٍم انتثاٌٍ نؼذد األفرع انخعرٌح .0دذول ان

 ػذد األفرع انخعرٌح يؼايالخ انري

I1 681  

I2 589  

I3 588  

F pr. 0.502 

L.s.d 0.04 

حوالي  124، حيث كاف لمصنؼ حمب (F pr. = 0.849)فرؽ معنوي بيف الصنفيف المزروعيف  بينت نتائج تحميؿ التبايف عدـ وجود
فرع خضري. أما نتائج تحميؿ التبايف بالنسبة لمعامالت  0.83كاف  LSDفرع، عممًا أف  5.9كاف  33/1فرع بينما الصنؼ حمب  6.0
(. يظير الجدوؿ عد وجود فرؽ معنوي بيف 7دوؿ )( فقد كانت وكما ىو مبيف في الجI3% )I1 ،80( %I2 ،)50)% )100الري 

 معامالت الري المدروسة. 
، حيث كاف ارتفاع النبات وبطريقة (F pr. = 0.019)وجود فرؽ معنوي بيف طريقتي الري  أظيرت نتيجة تحميؿ التبايفارتفاع النبات: 
 بينت نتائج تحميؿ التبايف عدـ وجودسـ.  16.8اف ك LSDسـ بطريقة الري السطحي، عممًا أف  84سـ بينما كاف  112الري بالرذاذ 

 33/1سـ بينما الصنؼ حمب  97حوالي  124، حيث كاف لمصنؼ حمب (F pr. = 0.602)فرؽ معنوي بيف الصنفيف المزروعيف 
( فقد I3) I1 ،80( %I2 ،)50%)% )100سـ. أما نتائج تحميؿ التبايف بالنسبة لمعامالت الري  5.5كاف  LSDسـ، عممًا أف  98كاف 

تفوؽ معنوي لممعاممة األولى عمى المعاممتيف الثانية والثالثة حيث بمغ التفوؽ ( 7)يظير الجدوؿ  (.7كانت وكما ىو مبيف في الجدوؿ )
 ، بينما لـ يكف ىناؾ فرؽ معنوي بيف المعاممتيف الثانية والثالثة.التوالي% عمى 16.5%، 10.4حوالي 
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 انُثاخ وفق يؼايالخ انري انًذروسح الرتفاعَتائح تحهٍم انتثاٌٍ  .7دذول ان

 )ٍسى( ارتفاع انُثاخ يؼايالخ انري

I1 116 a 

I2 96 b 

I3 91 b 

F pr. 0.001 

L.s.d 0.0 
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Abstract 

Cotton is considered one of the most important strategic summer crops 

cultivated due to the role it plays in supporting the national economy, providing 

foreign exchange and securing the raw material for the textile industries. The 

research aimed to reveal and compare the changes in the productive 

characteristics of the two varieties Aleppo 124 and Aleppo 33/1 at three levels 

of irrigation (50, 80 and 100%) of water requirement and two methods irrigaion 

(surface and sprinkler). The experiment was carried out in 2019 at the 

Agricultural Scientific Research Center in Hama. The total water consumption 

of Aleppo 124 variety reached by the method of sprinkler irrigation 8279 m
3
/ha, 

and (6823, 4684 m
3
/ha) for the two treatments (80, 50%), respectively. As for 

the surface irrigation method, it reached 9845 m
3
/ha, and (8075, 5491 m

3
/ha) 

for the above two treatments, respectively. The increase in productivity by the 

method of sprinkler irrigation was estimated at 31% compared to the method of 

surface irrigation, and Aleppo 124 variety surpassed Aleppo 33/1 by about 

18%. The results showed that there were no significant differences in 

productivity between 100% and 80% treatments. Thus, the possibility of 

irrigating the cotton crop by 80% of its water needs, and providing water and 

using it to irrigate additional areas. It can also be emphasized that the Aleppo 

33/1 cultivar can be replaced by the new Aleppo 124 cultivar because of its 

production characteristics. 

Keywords: Cotton, Water requirement, Sprinkler irrigation, Surface irrigation. 

Deficit irrigation. 
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