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كفاءة استخدام المياه عند تطبيق الري التكميلي بطريقة الخطوط على  
 ( Solanum tubrtosum L. cv. Spunta)محصول البطاطا 

 (2)جميل عباس و  *(1)مارينا العلي 
 .، دمشق، سوريةوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي  (1)
 .، الالذقية، سوريةالهندسة الزراعية، جامعة تشرينقسم علوم التربة والمياه، كلية ( 2)
 . (marinaalali@tishreen.edu.syللمراسلة: مارينا العلي. البريد االلكتروني: * )

 19/10/2020تاريخ القبول:   10/10/2020تاريخ االستالم: 
 الملخص 

الدراسة   هذه  الزراعةفي  أجريت  كلية  تشرين  مشتل  زرعت  )جامعة  البطاطا (،  درنات 
والتباعد بين    واألخرى سم بين الدرنة    30المقسمة في بطن الخط وبتباعد     Spuntaصنف

السطحي بالخطوط المتحكم طريقة الري    تواستخدم  2020/ 23/2بتاريخ  سم    70الخطوط  
جيدًا. الى  أرض  قسمت    بها  معاملة  3التجربة  قسم  ولكل  متساوية  معاملة    أقسام    4ولكل 
  -2الزراعة المطرية )بدون إضافة أية رية: الشاهد بدون ري(،    -1:  خطوط(  4مكرارات )

% من االحتياج 80عند    -3% من االحتياج المائي أي مطر + ري تكميلي،  100معاملة  
بهدف    % من السعة الحقلية 80عند    . وكانت تعطى الرياتتكميلي  المائي أي أمطار + ري 

أظهرت النتائج  زيادة كفاءة استخدام المياه إلنتاج محصول البطاطا باستخدام الري التكميلي.
اس كفاءة  الثالثبمقارنة  الحاالت  في  المياه  المياه  أن  تخدام  استخدام    14.61  كانت  كفاءة 

األولى(،  /3كغ/م )المعاملة  الثانية(،  هكتار  /3كغ/م   36.49هكتار    51.91)المعاملة 
الثالثة(/3كغ/م )المعاملة  بمقدار  .  هكتار  المياه  وحدة  إنتاجية  تضاعف  مرة    2.5حيث 

و الثانية(  الدرنات،    3.5)المعاملة  محصول  يخص  فيما  الثالثة(.  )المعاملة  أظهرت مرة 
المعاملة    من  وأفضل (  2كغ/م  6.6)كانت تمثل اإلنتاج االعظمي    المعاملة الثالثة النتائج بأن  

بكثير(  2كغ/م  5.8)  الثانية أقل  إنتاجها  فكان  األولى  المعاملة  حسب    (2كغ/م  4.3)  أما 
التباين    اختبار المعنوية    ANOVAتحليل  مستوى  يعني  %  5عند  انتاج    وهذا  إمكانية 

لذلك ننصح بالري    .البطاطا في الساحل السوري دون الحاجة إلى الري ولكن بمردودية قليلة
الزراعي    التكميلي اإلنتاج  تطوير  بالنسبة بهدف  إيجابي  بشكل  ينعكس  مما  ونوعًا  كمًا 

% وهي قريبة جدًا من كفاءة 75لمزارعي البطاطا. وأظهر التحكم الجيد بطريقة الري بكفاءة  
المياه المضافة عند   %  80الري بالرش والتنقيط باالعتماد على برنامج جدولة الري وكمية 

 % من السعة الحقلية. 80من االحتياج المائي وإضافة الري عند 
المفتاحية استخدام الكلمات  كفاءة  التكميلي،  الري  بالخطوط،  الري  المحصول،  البطاطا،   :

 المياه.

mailto:marinaalali@tishreen.edu.sy
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 المقدمة: 
طبيعي   ومورد  ثمينة  قيمة  ذو  الماء  استدامتهيعد  على  الحفاظ  مع  المتجدد  وغير  المتجدد   ,.Sarkera et al)  بشقيه 

 limiting  (المحدد)  المقيد الرئيسأو العامل  هي المصدر    في جميع مناطق العالم تقريباً تعد إمدادات المياه،  (.  2019

factor    وأيضًا النمو السكاني    صناعي المتسارععلى المياه للقطاع ال بسبب الطلب  وذلك  إلنتاج المحاصيل  األكثر أهمية
 Jha et al., 2017; Eba and)  والحد من الفقر  االقتصادي  النموفي    كعنصر رئيس  الماءويتزايد االعتراف ب  ،المرتفع

Seyoum, 2018; Islam et al., 2019دم للمياه العذبة على هذا الكوكبمستخ(. تعد الزراعة القطاع األكبر ال  (Gan 

et al., 2013)  آسيا من    ،وفي  المحاصيل  أغلب  إنتاج  عمليات%  400-100زاد  )  بعد    تنتمي  .(FAO, 1996الري 
)البطاط الباذنجانية ) .Solanum tubrtosum Lا  العائلة  إلى   )Solanaceae الخض( و ر  اهي واحدة من أهم محاصيل 

، فهي  الرابعة بعد القمح واألرز والذرةالدرجة  فيمن حيث االستهالك البشري أتي تو (، Fabeiro et al., 2001) العالم في
ج العالمي نتااإلأن  تشير اإلحصاءات الحديثة إلى  .  (Khalel, 2015)الكربوهيدرات والمغذيات واألحماض األمينية  ب  غنية
  طن/هكتار   19تقريبًا  مليون هكتار، مما يعطي متوسط إنتاجية    19على مساحة أرض تبلغ    مليون طن سنوياً   365يبلغ  

(FAO, 2014  )المناخية   المزروعة بسبب الظروف  المحاصيل حوض البحر األبيض المتوسط من أكثر    وتعد البطاطا في
وتعد بواقع    المواتية  الرئيسيين  المنتجين  ومصر  وتركيا  طن  4.5و  4.8و  6.4فرنسا  التوالي /مليون  على    سنة 

(SIRRIMED, 2014)    لعام اإلنتاج  قدر  سورية  )  550بـ    2020وفي  طن  -https://b2bألف 

sy.com/news/1033349230).  الجوية،  الصنف، الظروف    بما في ذلك  ديد من العوامل على إنتاج البطاطا،الع  تؤثر
  في محتوى رطوبة التربة وأي انخفاض أو عدم ات  حساسة للتغيير   . تعد نباتات البطاطاوالري   تاريخ الزراعة، تغذية النبات

  كميةمن  ل  قليسبب أضرار جسيمة بالنباتات ويمراحل بدء ونمو الدرنات    ، خاصة أثناءلتوحيد في الري )اإلجهاد المائي(ا
الكبير على الزراعةاالعأن    (.Porter et al., 1999; Bao-Zhong et al., 2003)  محصولالونوعية   المطرية    تماد 

وله آثار سلبية على اقتصاد    على الزراعة يؤثر    ،أثناء ظروف هطول األمطار المتغيرة للغاية والجفاف المتكرر  ،(البعلية)
ال يمكن أن يكون اإلنتاج الزراعي في ظل ظروف مناخية  و   لألمن الغذائي للبلد  لزراعة المروية هي المحور الرئيسابلد و ال

لم يتم    اً مربحًا  ة وموارد مائية محدودة استثمار غير منتظم المياهما  إدارة  المتطلبات    تصميم ممارسات  لتلبية  المزرعة  في 
المستدا الغذاء  المياه إلنتاج  والمستقبلية من  الحالية  للمياه  أ  (.Oad et al., 2001)  مالمتزايدة  االقتصادي  االستعمال  ن 

التحكم السليم واإلدارة الجيدة ليحقق  من خالل يتطلب اضافتها للتربة في الوقت والكمية المناسبة لمتطلبات نمو المزروعات  
المختارة الري  لطريقة  بالنسبة  نتائج  التكنولوجيا   أالكما يجب    أفضل  تأثير  األمثل بل أن  الري هو  أن نظام من  نفترض 

ها يلعبان دورا رئيسيًا مهمًا في مدى صالحية هذا النظام في حال الظروف قد تغيرت وذلك بنفس المكان لذا علينا وتطور 
النظام األفضل   هذه أقدم تقنيات الري السطحي و   هو واحد من  بالخطوط، الري  تقليدياً   (.Ati et al., 2012)أن نختار 

مكن أن يؤدي الري   (.Koech et al., 2014م )ة في جميع أنحاء العالطريقة شائعة لري المحاصيل الصفي التقنية ال تزال
نمو  (  Supplementary irrigation: SI)  التكميلي مراحل  خالل  تطبيقه  تم  إذا  المياه،  من  محدودة  كمية  باستخدام 

استجابة فعالة للتخفيف من التأثير  الري التكميلي  ، يعد  لذلك  .المحاصيل الحرجة، إلى تحسن كبير في الغلة وإنتاجية المياه
الجفاف على   فترات  أثناء  التربة  التكميلي  يمكن تعريف    المطرية،المحاصيل    انتاجالضار إلجهاد رطوبة  أنه الري    على 
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بشكل أساسي خالل األوقات التي يفشل فيها هطول األمطار في    المطريةإضافة كميات صغيرة من المياه إلى المحاصيل  "
ت" وبالتالي يعمل الري التكميلي على استقرار توفير الرطوبة الكافية لنمو النبات الطبيعي، من أجل تحسين وتثبيت الغال

المطرية   المحاصيل  ونوعًا  انتاج  كمًا  اإلنتاج  يعد سياسة ضمان  وتحسين  أن  يمكن  للمزارعين   Insurance policyأي 
(Oweis and Hachum, 2003; Silver et al., 2011; Bekele et al., 2019.) 

  ، تم المناخ السوري   مع والذي يتوافقفي سورية بعروتيه الربيعية والخريفية   بطاطا حيث يزرعونظرًا ألهمية إنتاج محصول ال
ونظرًا للهطل الغزير ،  السطحي بالخطوط المتحكم بها جيداً وطريقة الري    Spunta  الربيعية وصنف سبونتااختيار العروة  

الساحل السوري و  فقدفي  احيانًا بشكل منتظم  التي تعتمد على مياه األمطار  الموزع  للبطاطا  التكميلي  الري  فقط    استخدم 
المائي   لتأمين االحتياج  التكميلي  الثانية بالري  الثا100كشاهد والمعاملة  لتأمين االحتياج  % والمعاملة  التكميلي  لثة بالري 

من  % من السعة الحقلية.  80% ليصار إلى إجراء المقارنة بين المعامالت علمًا بأن الرية تضاف عند  80المائي عند  
متابعة مراحل نمو البطاطا وتحديد احتياجاتها المائية لكل مرحلة من المراحل للتوصل الى انتاج هدف هذا البحث إلى  ،هنا

وخالل الموسم وإعداد برنامج جدولة الري وتحديد كفاءات الري   تحديد االحتياج المائي اليومي والشهري كمًا ونوعًا و   متميز
  وكفاءة استخدام المياه.

 :هوطرائقالبحث مواد 
خصصت    2م   20.16بمساحة قدرها    سورية(   -الالذفية   –)جامعة تشرين    مشتل كلية الزراعة تم العمل في  موقع الدراسة:  

سم   260طوط طول الخط  خ  4( وضمن القطعة الواحدة  2م  6.72  مساحتها  قسمت على ثالث قطع )كل قطعةو للزراعة  
 40سم. ووضع حواجز معدنية بعمق    30سم والمسافة بين النبات واألخر    70سم والتباعد بين الخط والخط    30وعمقه  

 داخل بالمياه لكل معاملة.  سم بين القطعة واألخرى لمنع الت 
من مؤسسة    ،(كغ  3بكمية قدرت  )  ذات درنات طويلة ومنتظمة وكبيرة     Spuntaدرنات البطاطا صنف   :المادة النباتية

   إكثار البذار في الالذقية. 
  عند بداية تم استخدام مياه الري من الصنبور بجانب الحقل حيث وصلت بأنبوب بالستيكي وحدد تدفق الماء   :شبكة الري 
سطل مدرج لمعرفة التدفق  عداد المياه إضافة إلى  ونهاية الري لكل خطوط التجربة وتم قياس التدفق عن طريق    ومنتصف

 الخارج من الصنبور باللتر/ثانية 
 الطرائق:

وذلك قبل حراثة  سم    60-40وسم    40-20وسم    20-0  حسب األعماق التاليةتم تحليل ثالث مقاطع تربة  :  تحليل التربة
تحديد   بهدف  للزراعة  وتهيئتها  و ماء  التربة  الحقلية  العضوية  ماء  السعة  الظاهرية والمادة  والكثافة  الذبول  والتحليل  و نقطة 

 . (1كما هو موضح في الجدول ) قوام التربةالميكانيكي لتحديد 
 أهم طرائق تحليل التربة. . 1جدول 

 Method عنصر القياس 

pH  1:5معلق  (Peech, 1956) 

(E.C m mhos\cmالناقلية الكهربائية ) Electrical conductivity  1:5معلق  (Richards, 1954) 

 (Organic matter % المادة العضوية ) (Walkley and Black, 1934) 

Sand%  الرمل  

Hydrometer (Day, 1965) Silt%  السلت 
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Clay%  الطين 

 (bar 0.33طريقة الضغط الغشائي ) field capacity  الحقليةالسعة 

 (bar 0.15طريقة الضغط الغشائي ) permanent wilting point نقطة الذبول الدائم

 معدل الرشح مم/سا  مقياس الرشح ذو األسطوانة المزدوجة 

 ( FAOمونتيز )-نتج المرجعي حسب طريقة بنمان-التبخر 

Penman- Monteith method 

 Calculator 0(ETبرنامج )

التجربةتحضير   يدويًا    :حقل  وخططت  األخرى  والمواد  األعشاب  بقايا  كل  وأزيلت  متعامدتين  مرتين  التجربة  حقل  حرث 
   سم. 30سم وعمق الخط  70بتباعد بين الخط واآلخر 

 .  في كل درنة مقسمة بحيث يكون هناك برعم أو أكثر قسمت الدرنات: قسيم الدرناتت
بحيث   23/2/2020سم بين الدرنة واألخرى بتاريخ    30زرعت الدرنات المقسمة في بطن الخط وبتباعد   الزراعة والمتابعة:

الزراعة المطرية )بدون إضافة أية رية: الشاهد بدون ري(،    -1أقسام متساوية ولكل قسم معاملة:    3قسمت التجربة الى  
  % من االحتياج المائي أي أمطار + ري. 80عند    -3تياج المائي أي مطر + ري تكميلي،  % من االح100معاملة    -2

أجريت عمليات إزالة األعشاب وعزقت مرتين وتمت عملية التحضين   % من السعة الحقلية.80وكانت تعطى الريات عند  
 بعد شهر ونصف من زراعتها.

المركب    1.5: أضيف  التسميد السماد  ثم أضيف على مراحل    NPKكغ من  األجنبي  المصدر  كلغ بوتاس،   0.75ذو 
 كغ آزوت. 0.75و

البطاطا: محصول  نمو  الوقت    مراحل  في  للتدخل  الحصاد  حتى  الزراعة  من  البطاطا  محصول  متابعة  الضروري  من 
 .(2ل )ن في الجدو كما هو مبي المناسب إلمداده بالمياه للفترات الحرجة

 . . مراحل نمو البطاطا2جدول 
 23/2/2020 مرحلة الزراعة  1

 14/3/2020 مرحلة اإلنبات والنمو الخضري فوق سطح التربة 2

 28/3/2020 مرحلة بداية تشكل الدرنات 3

 17/4/2020 مرحلة اإلزهار  4

 24/5/2020 مرحلة النضج  5

 31/5/2020 مرحلة الحصاد  6

 يوم 97فترة محصول البطاطا من الزراعة للجني وبالتالي يكون طول 
استخدمت العالقات التالية للوصول  و   أربع خطوط(-مكررات    4معاملة  معامالت )كل    3الى  التجربة  قسمت    جدولة الري:

 :4وجدولة الري الموضحة بالجدول  الى عيار السقاية الصافية والكلية 
PWP)*Z/10-TAW= (Fc 

IRn= 0.454*TAW 

IRg=IRn/Ea 

X= IRn/ETc 

T=V/Q   , T=A*IRn/6Q 

ETc= ET0* Kc 
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الفعال   والهطل  الهطل  )  dETcالشهري،    ET0  ،Kc  ،ETCووضعت معطيات  الريات  بين  nاليومي، وعدد  والتباعد   )
 . (4في الجدول )وتوزيع الريات ( X)الريات 
المتاح(،    TAWحيث   )عيار   IRn)% لماء نقطة الذبول حجمًا(،    PWP)% لماء السعة الحقلية حجمًا(،    Fc)الماء 

مم(،   الصافي  مم(،    IRgالسقاية  الكلي  السيقاية  عيار   (Ea    ،)% الري  ماء  إضافة  كفاءة   (X   الرية بين  )التباعد 
حجم الماء  = ) V  الخط لتر/ثا(،)التدفق في    Q)االحتياج المائي مم(،    ETc)الزمن الالزم للرية الواحدة(،    Tواألخرى(،  

 عمق الجذور الفعالة سم(. )  Z)معامل المحصول(،  Kc (،الداخل في الخط)لتر( 
لتقييم مشروع الري والحكم على نجاحه ال بد من دراسة الكفاءات وربطها باالحتياج المائي الكلي والصافي واإلنتاجية وأهم 

 هذه الكفاءات:
: الرطوبة المختزنة في منطقة انتشار الجذور خالل السقاية  Dsحيث أن    Es = (Ds/Dn)*100  :(Es)  كفاءة التخزين

 . ر الجذور الى السعة الحقلية )مم(: عمق الماء الالزم إليصال رطوبة منطقة انتشاDn، )مم(
∑حيث أن Eu = 100 (1-Σ|x|/m*n) :(Eu)  كفاءة التجانس |𝑥|     الماء الراشح في  مجموع االختالفات بداية  لعمق 

 . عمق الماء على طول الخط: متوسط m، قياسات( 3العينات )عدد    n:،ومنتصف وآخر الخط

:كمية المياه من   Wr،  : كمية المياه الواصلة الى الحقل  Wgحيث أن     Ec = Wg/Wr*100 :(Ec)  كفاءة نقل الماء
 . المصدر

 .التجانس: كفاءة Eu: كفاءة التخزين، Esحيث أن  Ea = Es*Eu: (Ea) اإلضافةكفاءة 
 E: %= (Eu×Ec×Es)1000E)0( كفاءة الري 

 كغ(.ـ )المحصول بال yieldحيث  3WUE = yield (kg)/ETc (m( :(WUE) كفاءة استخدام المياه
للتبخر_نتح والشهرية  اليومية  القيم  )  حساب  ببرنامج  الزراعة    Calculator 0(ETباالستعانة  منظمة  قبل  من  المعتمد 

 . واألغذية العالمية
  Kc = ETc/ET0  خالل الفترة المدروسة:( Kc)حساب القيم الشهرية لمعامل المحصول 

ر  اواختبوالكفاءة متناسبة تناسبًا طرديًا مع الغلة(    )للغلة فقطتم حساب المتوسط واالنحراف المعياري  التحليل اإلحصائي:  
باستخدام   %5عند مستوى المعنوية     LSDعند أقل فرق معنوي بين المعامالت  تجاه واحد(  )ا  ANOVAتحليل التباين  

 . MINITAB 18البرنامج اإلحصائي 
 النتائج والمناقشة:

يبين و  سم  60-0متطابقة ومتجانسة في المقاطع الثالث من  لخصت نتائج تحليل التربة والتي كانت شبه  تحليل التربة:  
 . نتائج التحاليل المخبرية للتربة( 3)الجدول 

 .نتائج التحاليل المخبرية للتربة .3 جدول
الكثافة  

الظاهرية  
3g/cm 

نقطة ماء 

الذبول الدائم  

% 

السعة  ماء 

 الحقلية % 

المادة  

 العضوية %

نسبة 

 السلت %

نسبة 

 الرمل %

نسبة 

 الطين % 
 البارومتر 

 التحليل 39 31 30 2.77 36 16 1.497
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 .لوميةالتربة طينية  أنتبين وقد  األمريكيمثلث القوام  وحدد قوام التربة عن طريق

 . 4الحسابات الالزمة إلعداد برنامج الري وجدولته، لخصت النتائج والحسابات ومواعيد توزيع الريات بالجدول وبإجراء 

 .نتائج الضرورية الستكمال االحتياجات المائية وجدولة الري الأهم . 4جدول 
   األشهر

 الرمز شباط  أذار نيسان  أيار 

40 77 142 68 P mm 

36 69.3 127.8 61.2 Pe mm 

130.6 120 52.7 57.3 ET0 mm 

1 1 0.9 0.5 Kc 

130.6 120 47.43 18.65 ETC 

4.2 4 1.53 0.64 ETCd 

94.6 50.7 - - IRN mm 

0.76 0.76 - - Ea % 

124.47 66.71 - - IRG mm 

2 2 - - n 

10 10 - - X 

5/5/2020 14/4/2020 15/3/2020  
 تاريخ الرية 

15/5/2020 25/4/2020   

36.32 mm 36.32 mm 14 mm  )العدد )الكمية 

الجدول الرياتPe  = (0.9* P)  -  ETC  = (KC*ET0 )  -  IRN  = (ETC- Pe )  -  IRG  = (IRN/Ea )  -  n:  مصطلحات   )    = = عدد 
Pe/D-ETC) - X = (dD/ETC ). 

اذار حتى عمق   الرية األولى )½ رية( في شهر  الزراعة أعطيت  الكمية    20بعد  الثانية  ل م  14سم بحيث بلغت  م والرية 
ملم لكل رية.   36.32م لكل رية، والرية الرابعة والخامسة في شهر ايار بلغت  لم  36.32والثالثة في شهر نيسان بلغت  

% من االحتياج المائي وعند الري  100م. بالنسبة للري عند  لم  159.28ويكون مجموع الريات أي كمية المياه المضافة  
 سم.  40م علمًا بأنه تم اعتماد عمق جذور البطاطا لم 127.424% تكون كمية المياه المضافة 80

م وبأمطار فعالة  لم  327حيث بلغت كمية األمطار    ،فقطالفعالة  ر  على مياه األمطا  تاعتمدبالنسبة للمعاملة األولى التي  
اإلنتاج  لم  294.3 وبلغ  لمساحة    29م  المربع  بحي  2م  6.72كغ  المتر  انتاج  الدنم    كغ  4.3ث  و   4300وانتاج  انتاج كغ 
% من االحتياج 100عند  والري التكميلي  الفعالة  أما المعاملة الثانية التي اعتمدت على مياه األمطار   كغ.  43000الهكتار  
إنتا  2م  6.72كغ لمساحة    39بلغ اإلنتاج    المائي المربع  بحيث  المتر  الدنم    5.8ج  الهكتار كغ و   5800كغ وانتاج  انتاج 

 .كغ 58000
  45بلغ اإلنتاج    % من االحتياج المائي80عند  والري التكميلي  الفعالة  مطار  أما المعاملة الثالثة التي اعتمدت على مياه األ

 كغ. 66000كغ وإنتاج الهكتار  6600كغ بحيث يكون انتاج الدنم  6.6كغ وإنتاج المتر مربع 
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الشك )وبين  )كغ/مإنتاج  (  1ل  نال(  2البطاطا  الثالث حيث  المعامالت  الفر حسب  بين  و حظ  المعنوية  ت حسب المعامالق 
 .%5عند مستوى معنوية  Anovaاختبار تحليل التباين 

  
دل على فروق معنوية  األحرف ي  فعياري حسب المعامالت الثالث. اختال مع االنحراف الم 2. متوسط انتاج البطاطا كغ/م1الشكل  

 %. 5 المعنوية عند مستوى  Anovaحسب اختبار التباين 
عند    % وعند المعاملة الثالثة100عند ري    3م  1592.80بلغ    الثانيةفي المعاملة  كري تكميلي  اما االحتياج المائي للهكتار  

بلغ  80ري   )  3م  %1273.6  ملم.0والشاهد  فعالة(    (  أمطار  تكميلي +  للهكتار )ري  المائي  االحتياج    3م  4535.8اما 
حساب الكفاءات المختلفة ووضعت في   كما أجري  .3م 2943ومعاملة الشاهد  3م 4216.6للمعاملة الثانية والمعاملة الثالثة  

   5الجدول 
 . كفاءات الري وكفاءات استخدام المياه.5جدول 

كفاءة  

التجانس  

(EU 

%) 

كفاءة نقل  

 الماء

(Ec % ) 

كفاءة  

التخزين  

(Es 

%) 

كفاءة  

اإلضافة 

(Ea 

%) 

كفاءة  

الري  

(E0 %) 

كفاءة استخدام  

المياه للمعاملة  

%  80الثالثة عند 

(WUE ) 

 هكتار/3كغ/م

كفاءة استخدام  

المياه للمعاملة  

%  100الثانية عند 

(WUE ) 

 هكتار/3كغ/م

 الشاهد 

المعاملة 

 األولى

 هكتار/3كغ/م

96 100 79.2 76 75 51.91 36.49 14.61 

الكفاءات    ;Jensen, 1983; Panigrahi et al., 2001مجموعة من األبحاث ).  المستحصل عليها معبمقارنة نتائج 

Eba, 2018; Bekele et al., 2019   مع تتوافق  المحسوبة  الكفاءات  هذه  أن  يتضح  في  (  المعتمدة  هذه  الكفاءات 
المياه تهدف إلى اإلنتاجية في وحدة المساحة النهج أدى إلى زيادة    األبحاث. أن نهج استراتيجية ترشيد  أن استخدام هذا 

المياه    كفاءة وعلى اعتبار أن توافر مياه الري أصبح شحيحًا  (،  Sarker et al., 2019) في البطاطا(  WUE)استخدام 
النمو خالل موسم    لبية االحتياجات المائية للبطاطالتاإلضافية  التقنيات    و أومكلفًا فأنه من المهم معرفة طرق الري البديلة  

تخدام  بمقارنة كفاءة اسق الري التكميلي.  يه طبعل  بناءً (. و Ati et al., 2012)  من الدرنات  لحصول على إنتاجية عاليةل
الثالث الحاالت  في  كانت    أن تبين    المياه  المياه  استخدام  األولى(،  /3كغ/م  14.61كفاءة  )المعاملة    36.49هكتار 

الثالثة( حيث  /3كغ/م  51.91الثانية(،  هكتار )المعاملة  /3كغ/م المياه بمقدار    تضاعف إنتاجيةهكتار )المعاملة   2.5وحدة 
كانت  الثالثة  المعاملةمرة )المعاملة الثالثة(. فيما يخص محصول الدرنات، أظهرت النتائج بأن  3.5مرة )المعاملة الثانية( و
بكثير  نتاجها أقل األولى فكان إأما المعاملة ( 2كغ/م 5.8) لثانيةمن المعاملة ا وأفضل( 2كغ/م 6.6)تمثل اإلنتاج االعظمي 
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يتوافق(  2كغ/م  4.3) )  وهذا  الدراسات  عدد من  نتائج    وبهدف   (.et al.,Dayok  2019; et al.,e lBeke 2019مع 
اعتمادًا على  اج المائي  ياالحت% من  80زيادة دخل مزارعي البطاطا ينصح بالري التكميلي عند  و تطوير اإلنتاج الزراعي  

 . 5برنامج جدولة الري الموضحة بالجدول 
يتضح أن الكفاءات المحسوبة كانت قريبة من كفاءة طرق الري بالرش والتنقيط وذلك نتيجة التحكم    5وبالتفرس بالجدول  

 ممتاز.بطريقة الري السطحي بشكل 
 االستنتاجات: 

 استنادًا إلى النتائج التي تم التوصل اليها يمكن تلخيص أهم االستنتاجات بما يلي:
تجانسه اإلنبات و   يساعد في تسريعمما    مرحلة اإلنبات والنمو الخضري فوق سطح التربةملم في    14  بمقدار  إعطاء رية  -
 االعتماد على برنامج جدولة الري.لتوفير الرطوبة المناسبة مع  تحسين النموو 

التخزين    - )كفاءة  التجانس  -الكفاءات جيدة  الري   -اإلضافة  كفاءة    -  كفاءة  المياه( وبالتالي   -  كفاءة  استخدام  كفاءة 
 %. وهي قريبة جدًا من قيمة الري بالرش والتنقيط. 75كفاءة الري جيدة 

  هكتار( /3كغ/م  936.4% )100أفضل من  هكتار(  /3كغ/م  .9151% )80كفاءة استخدام المياه للري التكميلي لمعاملة    -
 .  هكتار(/3كغ/م 14.61"مياه أمطار" )الشاهد وأفضل من  

 % من السعة الحقلية. 80ماء الري عند  الواحدة وإضافة ة م للريلم 36.32بمعدل  وأيارعطاء أربع ريات لشهري نيسان ا  -

تتبع    - البطاطا  أن  نمو  الحرجة    (مراحل  6)مراحل  الفترات  في  المضافة  المياه  وكمية  الريات  موعد  تحديد  على  ساعد 
 أن البطاطا المزروعة اكتملت دورةعلمًا بكمًا ونوعًا  ن اإلنتاج  يتحسوتأمين المياه المستفاد منه بشكل جيد مما انعكس على  

 أهمية الري التكميلي.ن بإنتاجية أقل مما يظهر كحياتها بدون ري ول

 التوصيات: 
 لى االستنتاجات التي حصلنا عليها يمكننا أن نقترح التوصيات التالية: استناًد إ

 كفاءة الستخدام المياه. أفضل % من االحتياج المائي الكلي إلعطاء 80 عند اعتماد معاملة الري  -

 ونوعًا في الساحل السوري. اعتماد الري التكميلي الستقرار انتاج البطاطا كمًا  -
 استخدام برمجة وجدولة ري البطاطا اعتمادًا على االحتياج المائي والمطر الفعال. -

العمل على متابعة هذا البحث لألعوام القادمة للتوصل إلى نتائج أكثر موثوقية لليصار إعداد نشرة عن ري البطاطا    -
 يمكن اعتمادها من قبل الفالحين. 
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Abstract: 

This study was conducted in the nursery of the Faculty of Agriculture 

(Tishreen University). The divided Spunta potato tubers were planted 

in the belly of the furrow with a spacing of 30 cm between the tuber 

and the other and the spacing between lines is 70  cm on 02/23/2020 

and the surface irrigation method by furrow was used with well-

control. The experiment land was divided into 3 equal parts, and each 

section had a treatment and each transaction has 4 duplicates (4 lines): 

1- Rainfed agriculture (without adding any irrigation: the control 

without irrigation), 2- Treatment of 100% of the water need, i.e. rain 

+ supplementary irrigation, 3- At 80% of the water need, i.e. rain + 

supplementray irrigation. The waterings were given at 80% of the 

field capacity. in order to increase the water use efficiency for 

producing potato crops by using supplementary irrigation. The results 

showed by comparing the Water Use Efficiency (WUE) in the three 

cases that The WUE was 14.61 kg/m3/ha (the first treatment), 36.49 

kg/m3/ha (the second treatment), 51.91 kg/m3/ha (the third treatment), 

where water productivity doubled by 2.5 times (the second treatment) 

and by 3.5 times (the third treatment). Concerning the yield of tubers, 

the results showed that the third treatment represented the maximum 

production (6.6 kg/m2) and better than the second treatment (5.8 

kg/m2), while the first treatment had a much lower production (4.3 

kg/m2) according to the ANOVA test at the significance level of 5%, 

which means that potatoes can be produce on the Syrian coast without 

the need for irrigation but with little cost-effectiveness. Therefore, we 

recommend supplementary irrigationin order to develop agricultural 

production in terms of quantity and quality, which will be positively 

reflected for potato farmers. The good control of the irrigation method 

showed an efficiency of 75%, which is very close to the efficiency of 

sprinkler and drip irrigation, depending on the irrigation scheduling 

program and the amount of water added at 80% of the water need and 

adding irrigation at 80% of the field capacity 

Key words: Ppotato, Yield, Furrow irrigation, Supplementary 

irrigation, Water use efficiency. 
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