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صفات  بعض  فيكفاءة استخدام المياه باختالف معامالت الري بالتنقيط 
 Haywardصنف  لكيوي اإلنتاج لثمار ا

 ( 1)*ونيفين حسون  (2)وربيع زينة( 1)وجميل عباس (1)علي كنجو

 كلية الزراعة، جامعة تشرين، الالذقية، سورية. (1)
بحوث العلمية الزراعية ، الالذقية، الهيئة العامة للفي الالذقية،  الزراعية  مركز البحوث العلمية   (2)

 سورية.
 (. nevenhassoon80@gmail.comالبريد االلكتروني: م. نيفين حسون . * للمراسلة: )

 21/06/2020تاريخ القبول:   11/03/2020تاريخ االستالم: 

 الملخص 
التابعة   الالذقية  محافظة  في  الزراعية  ستخيرس  محطة  في  البحث  هذا  العامة نفذ  للهيئة 

سورية في  الزراعية  العلمية  الموسم,  للبحوث  صنف    2019خالل  الكيوي  حقل  على 
Hayward  ,  طبقت الري  مستويات    ثالثةحيث  من    70-80-90)  بالتنقيط من   )%

 ( للشاهد  باإلضافة  للنبات  الكلي  المائي  العشوائية  100االحتياج  القطاعات  بتصميم   )%
( مكررات.RCBDالكاملة  وبثالثة  بهدف    (  المياهوذلك  استخدام  كفاءة  وكمية    ,دراسة 

بعض الصفات   في  بالتنقيطوتأثير معامالت الري  ،  وجدولة عملية الري  ,  االستهالك المائي
الكيوي.االنتاجية   تأثيرها    لثمار  في  الري  معامالت  المورفولوجية    فياختلفت  الصفات 

المعاملة   تفوقت  حيث  الكيوي  لثمار  قطر100والكيميائية  حيث    سم   4.46الثمرة    %من 
الثمرة  سم   6.76الثمرة    وطول الثمار  غ,  78.15ووزن  إلى نسبة رطوبة    78.54باإلضافة 

المعاملة    % تفوقت  ن70بينما  حيث  من  الجافة%  المادة  األحماض    %22.3سبة   و 
الذائبة% 15.05السكريات  و%  0.59 الصلبة  المواد  المعاملة  % 18.1و  أما  فقد  80.   %

بلغت   والتي  المياه  استخدام  كفاءة  حيث  من  م  2تفوقت  إنتاجية 3كغ/  لمتوسط  وبالنسبة   ,
)الشجيرة   المعامالت  المعاملة    (%100– 90–80جميع  على  كانت 70تفوقت  والتي   %

 ( كغ. 8.3–10.3–10.67–9.67على التوالي )
 استخدام المياه.الكيوي , الري بالتنقيط , االحتياج المائي , كفاءة الكلمات المفتاحية: 

 لمقدمة : ا
المائية واإلنمائية والخدمية التي انعكست  المائية في سورية هاجسًا كبيرًا شّجع على اتخاذ الخطط والبرامج  تشّكل الموارد 
على رفاهية المواطن وصحته وبيئته, وازداد اهتمام المجتمع الزراعي الدولي يومًا بعد يوم بإيجاد تقنيات حديثة التي من  

 (. 2010ائية وترشيد استخدامها والمحافظة أيضَا على التربة الخصبة) شماع وآخرون, شأنها المحافظة على الثروة الم
لتحق الحقلية  باألبحاث  والمدعومة  والترشيد  التنمية  إلى  المستندة  المياه  إدارة  من  انطالقًا  واألمن  وذلك  الغذائي  األمن  يق 

اللذين ال يتحددان إال في ظل االستغالل األمثل للموارد الطبيعية المتجددة بشكل عام والمائية بشكل خاص, فأي  المائي  



 2021كانون األول/ديسيمبر  298-284(: 6)8المجلة السورية للبحوث الزراعية  –ن وآخرونحسو

Hasson et al - Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 8(6): 284-298 December2021 

 

285 

تطوير الكفاءة   وهذا يتطلب  لإلنتاج الزراعيتصور جدي يهدف للتوسع في المساحات المروية وزيادة المردود االقتصادي  
وترشيد استخداماتها بإدخال تقنيات متقدمة للري متناسبة مع الظروف    , ةالفنية واالقتصادية الستعماالت المياه في الزراع

واستخدام   الحيازات  وحجم  السوري  للمزارع  واالجتماعية  اآلليات   المصادرالمناخية  ووضع  الري  في  التقليدية  غير 
 (. FAO,2003واالستراتيجيات لتحقيق ذلك وفق خطة مبرمجة ماديًا وزمنيًا )

النمو لكيوي حساس جدًا لنقص المياه وال يتحمل العطش, ومتطلباته المائية كبيرة وُيعزى ذلك إلى  من المعروف أن نبات ا
النباتية وهذه االحتياجات تتغير .  (Pratima and Sharma, 2013)النباتي القوي والحجم الورقي الكبير وطول األفرع 

التربة   وطبيعة  الزراعة  منطقة  في  السائدة  المناخية  للظروف  يعزو تبعًا  البعض  أن  كما  أخرى,  وعوامل  العريشة  وعمر 
االستهالك الكبير للماء في بساتين الكيوي إلى القدرة الضعيفة للتحكم بالثغور, إضافًة إلى أن عملية النتح تستمر في الليل, 

 (. Beutel, 1985 ; Blanchet, 1988% من معدل االستهالك اليومي )25وتشكل نسبة الماء المفقود 
 Xiloyannis  ٍة لمعرفة ما إذا كانت شجيرة الكيوي تستهلك كميات من الماء أكثر من أنواع الفاكهة االخرى وجد وفي دراس

et al., (1995)     أن شجيرة الكيوي تتطلب كميات من الماء مشابهة لغيرها من أشجار الفاكهة األخرى ولكن تختلف عن
يجعل استفادة مجموعها الجذري من مخزون التربة للماء محدودة. كما غيرها بأن جذورها محدودة االنتشار في التربة مما  

إلى أن أنسجة النبات المختلفة يمكنها أن تحتفظ بكميات كبيرة من الماء دون أن تحرر كميات مماثلة منه لتحقيق    واأشار 
لكيوي التي في طور اإلنتاج تفقد التوازن بين ما يمتصه النبات من التربة وما يفقده بالنتح. وهناك دراسات تقول أن شجيرة ا

في اليوم, والسبب في ذلك استخدام الماء في التمثيل الضوئي    2ل/م  7.5  –  6.6في يوم صيفي حار في كاليفورنيا حوالي  
فالري هام جدًا خاصة في الفترات األولى من النمو وله تأثير هام وأساسي    . (2005إلنتاج الكربوهيدرات )رجوب وآخرون,  

(. إضافة  Fereres and Hamer, 1990ألوراق وبالتالي زيادة كفاءة التمثيل الضوئي مما يؤثر في اإلنتاج )في تطور ا
الثمار وحجمها   نمو  في  أثر  المطرية مما  الهطوالت  األقل مالئمة من حيث  المناطق  في  انتشرت  الكيوي  إن زراعة  إلى 

( الكيوي  لنبات  الكلي  اإلنتاج  انخفاض  وبالتالي  أن  Pratima, 2018ونوعيتها  على  التجارب  من  الكثير  دلت  لقد   .)
)جمعية التكنولوجيا الزراعية,   اإلجهاد المائي للنباتات الناتج عن زيادة مياه الري أو نقصها يؤثر كثيرًا في نمو هذه النباتات

ت2012 التربة, ويسبب  الممتصة من  الماء  الجذور وبالتالي كمية  انتشار  الماء يحد من  ساقط األوراق,  ( حيث أن نقص 
( مستساغة  غير  ونكهة  متدنية  نوعية  ذات  ثمار  وتكوين  اإلزهار,  من  أخرى الKeller,2015ويحد  جهة  , من  ينمو (    

تقليل قدرتها على االمتصاص  الجذور وبالتالي  انتشار  العالي ألن ذلك يحد من  المائي  الترب ذات المحتوى  الكيوي في 
(Keller, 2010  النبات وتكوين نمو  للنبات كالذبول والحد من  فسيولوجية سريعة  في    cluros(, كما يسبب اضطرابات 

أنه بتطبيق الكميات المثلى من ماء الري تتم عمليتي النتح    Sale (1985)(. وهذا ما أكدهValenzuela,1988األوراق )
الكيوي  وبالتالي تصنِّّع شجيرات  عالية,  بفعالية  الضوئي  المجموع    والتمثيل  لتطور  الالزمة  الكربوهيدرات  كبيرة من  كميات 

إنتاج وافر   التمثيل الضوئي يساعد   بجودةالجذري والخضري, والحصول على  المخزون من منتجات  عالية, كما أن هذا 
زهار والتفرع على تحمل الصقيع الشتوي ويعطي األشجار دفعًا قويًا في بداية الربيع التالي, مما يساعد في زيادة التبرعم واإل

الخضري. ولكي ينمو النظام الجذري بشكل جيد يتطلب ماء وأوكسجين كافيين في التربة . فاختيار نظام للري يكون مناسبًا 
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الكيوي )رجوب وآخرون,   إدارة مزارع  الثمار يشكل شرطًا أساسيًا في نجاح  بكمياته ومواعيده دون أن يؤثر سلبًا في نمو 
2005 .) 

الطريقة الشائعة في ري الكيوي خاصة في المراحل األولى من نمو الشجيرات ويتم      Drip irrigationط  الري بالتنقي  يعد
نقاطات للشجيرة الواحدة أو يتم استبدال هذا النظام  10 زيادة عدد النقاطات مع زيادة عمر النبات حيث يمكن أن تصل ل  

(.  Strik, 2002مل على ترطيب مساحة أكبر من التربة )من الري بنظام الري الرذاذي من تحت تاج الشجرة, والذي يع
الزراعية سواًء كانت    Raja et al., (2017)  أكد الحقول  أنواع  لجميع  الري مالءمة  أنظمة  أكثر  بالتنقيط من  الري  أن 

التربة الطينية يجب  التربة, ففي  النقاطات وتصريفها تبعًا لنوع  محاصيل حقلية أو أشجار مثمرة حيث يمكن التحكم بعدد 
عدد السطحية    استخدام  المياه  تجمع  لتجنب  الرملية  أما  أقل  التربة  للنقاطة    فهيفي  أعلى  تصريف  معدالت  إلى  بحاجة 

الجذور. منطقة  كافي ضمن  جانبي  ارتشاح  حدوث  التربة    لضمان  إلى  مباشر  بشكل  الماء  بتسرب  بالتنقيط  الري  يسمح 
المحيطة بجذور النباتات, وهو عمومًا يستهلك أقل من نصف كمية مياه الري المستخدمة بالري السطحي وتتجاوز كفاءة 

بالتنق إنتاجية أعلى )95يط  الري  الحفاظ على  العالية  Pattanaaik, 2017; Ye et al., 2019% مع  الكفاءة  ( وهذه 
تعود إلى أن الماء يتسرب للتربة قبل أن يتمكن من التبخر والجريان ويتواجد فقط في المنطقة المحيطة بالجذور بداًل من  

مالمسته للمحاصيل فوق سطح التربة مما يجعل الظروف    ترطيب الحقل بأكمله, كما يقلل من نمو األعشاب الضارة ومن
(. كثير من الدراسات أظهرت أن كفاءة استخدام  Ughade and Mahadkar,2014أقل مالءمة لكثير من األمراض )

استخدام   وكفاءة  المحاصيل  إنتاجية  بين  العالقة  لقياس  رئيسي  للمياه, ومؤشر  الموفر  الري  لنظام  مهم  المياه هي مؤشر 
إلى أن متوسط الكفاءة اإلجمالية لنظام     Lopez and Abreu  ( 1985)(, حيث توصل Jasechkoet al.,2013اه )المي

 % عن كل من نظامي الري بالرش والري بالخطوط على التوالي.   40% و 20.8% بزيادة قدرها 82.5الري بالتنقيط 
أن كل من النمو الخضري واإلنتاج الثمري ال يتأثران بطريقة الري بل بكميات الماء    et al., (2002)  Holzapfel   وجد

بعمر   كيوي  شجيرات  على  تجربة  نتائج  بينت  حيث  الري,  في  والري   15المستخدمة  بالتنقيط  الري  بين  للمقارنة  سنة 
باستخدام   واإلنتاج  النمو  في  الدائرية وأثرها  للري    3باألحواض  نتح 100   –  80  –  60معدالت  التبخر  % من معدل 

% أعطى أعلى قيمة لمعدل النمو واإلنتاج, وكذلك وزن وحجم الثمرة, وكانت نوعية الثمار 100للشجيرة بأن الري بمعدل  
  Miranda  and  Gurovich  (1988)  (, بينما أكد كل منChandelet al., 2004% )  80و    60أفضل مقارنة مع  

% من محتوى ماء التربة المتاح دون أن يسبب آثارًا مؤذية على نمو النبات أو على الثمار.  75أنه يمكن استخدام حتى  
ففي دراسة أجريت لمقارنة عدة مستويات من الري بالتنقيط  بالتالي مستويات الري لها تأثير في جودة خصائص الثمار,  

  %100عام, تبين أن المعاملة    15ر  مع الري باألحواض لحقل كيوي بعم  االحتياج المائي(% من  60 – 80 – 100)
و أعطت أفضل نمو للبراعم واألفرع والغلة, وحجم الفاكهة والوزن مقارنة مع المعامالت األخرى بما فيها الري باألحواض,  

 (.  Chandel et al., 2004% )43زاد نمو األفرع بنسبة 
أعطى انخفاضًا واضحًا في محتوى حمض األسكوربيك   Haywardأن صنف الكيوي    Preet et al., (2018)وأوضح

أخرى) الحقلية وزيادة في  80( عند مستوى ري  Bruno  ,Montyوالحموضة والرطوبة مقارنة مع أصناف  السعة  % من 
الكلية) الذائبة  الصلبة  المواد  الكيوي  (.TSSنسبة  على  التقليدي  باألحواض  والري  بالتنقيط  للري  مقارنة  دراسة  وأجريت 
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% أعطى زيادة في  100(% من حجم الرية , وتبين أن الري بالتنقيط بنسبة  60–80–100بمستويات مختلفة من الري )
% في وزن الثمار مقارنة بالري باألحواض 13.25% في الغلة وزيادة  16.52نسبة  % وزيادة ب 23.01نمو األفرع بنسبة  

(Chauhan and Chandel, 2010) . 
 مبررات وأهداف البحث: 

فإن جدولة الري والسيطرة    لذلك  تحت ظروف الري التقليدي  تقع  في سوريةاألراضي الزراعية المستثمرة  إن معظم  
إلى  هدف هذا البحث  على كمية المياه المعطاة في كل رية وتحديد عدد الريات هي من أساليب اإلدارة الناجحة. ومن هنا  

 لشجيرة الكيوي.نتاجية بالتنقيط على بعض الصفات اإلوتأثير معامالت الري  ,دراسة كفاءة استخدام المياه
 :البحث وطرائقهمواد 

النباتية التجربة على شجيرات كيوي صنف  :    المادة  سنة في    18مكاثرة خضريًا على عرائش بعمر    Haywardنفذت 
الثالث أو  شجيرات مؤنثة.  4وبمعدل شجيرة مذكرة لكل  م  5 * 5صفوف بأبعاد   النبات طور االثمار في عامه  ويدخل 

تتميز  حيث  سريعة النمو  ال فرع  يمتاز باألالتربة الحاضنة له, و حسب حالته الصحية ونوعه وخصوبة  ذلك  الرابع من زراعته و 
  .عند التعرض لرياح شديدةالخضرية تكون رهيفة سهلة الكسر  فرع  , أما األبكثافة البراعم الزهرية التي تحملها  األفرع الثمرية

متوسط أقل نسبيًا من إنتاج األصناف األخرى لكن كمية اإلنتاج منتظمة ومتزايدة عامًا بعد عام. تمتاز ثمار هذا    إنتاجه
الصنف على   فاتح تكسوها شعيرات وبرية. يحتوي هذا  بني  القشرة  لون  الثمرة بيضاوي،  ، شكل  الكبير  الصنف بحجمها 

 .ويعطيه مذاقًا طيبًا ورائحة مميزة نسبة متوسطة من السكر ما يجعل معدل الحموضة متوسطاً 
 موقع تنفيذ البحث: 

الحقلي نفذ    الري   في محطة ستخيرس  العمل  الالذقية  ب   لبحوث  العلمية و محافظة  للبحوث  العامة  للهيئة  التابعة 
ترتفع شمااًل و   35◦55.شرقًا وخط عرض  35◦88.على خط طول    المحطة  تقع,  9201الزراعية في سورية, خالل الموسم  

 .م فوق مستوى سطح البحر 17حوالي  
المخبرية التحاليل  والثمار(  أما  التربة  في  )تحاليل  نفذت  الزراعةابر  مخ   فقد  مخابر    كلية  و  تشرين  جامعة  في 

 البحوث العلمية في الالذقية. 
الخدمة:   تشرين   8أما الجني فقد كان في    2019تشرين األول    1ونهايته    2019حزيران    1بداية موسم الري في  عمليات 

 وسم الري )حزيران تموز آب أيلول( مرية لكامل  18 وكان مجموع عدد الريات األول
التجربة: مكررات   3شجيرات وكل معاملة  (  3 -2) ُقسم الحقل إلى أربع معامالت عدد الشجيرات في كل معاملة    تصميم 

الكلي   الشجيرات  عدد  الشجشجيرة.   25ليصبح  تشغلها  التي  الواحدةيالمساحة  الحقل  2م  25رة    2م   625بالتالي مساحة 
 ( كما يلي:RCBDالمعامالت وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة )وزعت 

 للرية الواحدة. حتياج المائي % من اال100بالتنقيطري المعاملة األولى:  )معاملة الشاهد ( -1
 للرية الواحدة.  % من االحتياج المائي70بالتنقيطالمعاملة الثانية: ري -2
 للرية الواحدة.  % من االحتياج المائي80بالتنقيطالمعاملة الثالثة: ري -3
 للرية الواحدة. % من االحتياج المائي90بالتنقيط المعاملة الرابعة: ري -4
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 الواحدة:  الريةحساب معدل 
 (سم باالعتماد على العالقة التالية: 0-60حسبت كميات المياه المضافة لكل رية للعمق )

Q = W .  F . 10 
 . 3: كمية المياه في الرية الواحدة مQحيث أن : 

Wعمق ماء الري ملم : 
Fمساحة الحقل بالهكتار : 

 . 3: للتحويل إلى م10
W= nfk . Bt / 10 

 حيث أن : 
nfk  :  المتاح % حجمًا  = )الحد األعلى للرطوبة% حجمًا للرطوبة% حجمًا(  –الماء  الري عند  الحد األدنى  , حيث تم 
الحقلية.80 السعة  يمثل    % من  األدنى  الحد  أن  الحقل80أي  السعة  الكلية% من  األعل  ية  الحد  السعة  أما  يمثل  فهو  ى 

ة إشباع التربة ثم وضعها على طبقة رملية ضمن وعاء بحيث % حجمًا(, والتي تم تحديدها بطريق36.89الحقلية الكلية ) 
)ابراهيم  العينة  وزن  ثبات  عند  ذلك  من  التأكد  وتم  األرضية  الجاذبية  ماء  تسرب  حتى  معدومًا  بالتبخر  الماء  فقد  يكون 

 (. 2013وبركات,
Btسم(  60وهو في تجربتنا  سم )عمق التربة المراد ترطيبها : عمق الجذور 

, كما (%70 – 80 – 90% ومنها يتم حساب معامالت الري األخرى المطبقة والتي هي )100تمثل المعاملة  Qإذًا قيمة  
 ُحدد زمن الرية باالعتماد على تصريف النقاطات إلعطاء الكمية المطلوبة خالل الرية الواحدة. 

 :حتياج المائياالحساب  
 ETc = ETo  . Kcوفق العالقة:

ETc : االحتياج المائي الكلي ملم 
ETo التبخر نتح ) المرجعي( ملم. حسب باالعتماد على برنامج :ETocalculator   مونتيث المعدلة  –وفق معادلة بنمان

(FAOPenmanMonteith( )Allenet al. ,1998.)    وبإدخال المعطيات المناخية المطلوبة من درجة حرارة صغرى
 وعظمى ورطوبة نسبية وسطوع شمسي .....الخ.  

Kc  .معامل المحصول : 
التربة: الخصائص الفيزيائية   (سم لتحديد بعض30-60( و)0-30تم أخذ عينات من تربة الموقع على العمقين )  تحليل 

 (.1الموضحة بالجدول )  والكيميائية
 2019للعام  التجربة موقع ( بعض الخصائص الفيزيائية والكيمائية لتربة1جدول )

 cm العمق التحليل

0-30 30-60 

 N mg/kg 25 18.6 المعدني

P mg/kg 15 4.33 

K mg/kg 265 95 
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Ca mg/l 32 28 

Mg mg/l 7.2 4.8 

Na mg/kg 52 58 

PH 8.1 8.2 

E.C m mhos/cm 0.24 0.4 

% 3CaCO  45 36.8 الكلية 

C.E.C meq/100g 34 33 

Organic matter % 1.6 0.7 

Sand % 3.5 5.29 

Silt % 50.65 47.35 

Clay % 45.89 47.36 

 2.61 2.6 3الكثافة الحقيقية غ/سم

 36.89 36.89 السعة الحقلية % حجما  

 24.6 24.6 الذبول الدائم % حجما  نقطة 

 1.41 1.22 3الكثافة الظاهرية غ/سم 

القوام   مثلث  على  األمريكي    للتربةوباالعتماد  التصنيف  التربة  بحسب  قوام  أن  متوسطة  طينية  نجد  إجمااًل  وهي  سلتية، 
اآلزوت   من  المحتوى  ومنخفضة  العضوية،  والمادة  والبوتاسيوم  الفوسفور  من  وجيدةالمحتوى  من   المعدني،    المحتوى 

 . معتدلة إلى مائلة للقلويةو ، توى من كربونات الكالسيوم الكليةالصوديوم، وعالية المح
 األمطار والحرارة:

األرصاد الموجودة في موقع  محطة  , وفق معطيات  ( ملم960 – 1000بلغ المعدل السنوي لكميات األمطار الهاطلة )  
 . الدراسة لموسم( يبين المتوسطات الشهرية للمعطيات المناخية 2البحث. والجدول ) 

 2019في موقع الدراسة خالل الموسم معدالت األمطار والحرارة الشهرية(2)جدولال
السطوع الشمسي 

 )سا/يوم( 

  الشهر األمطار مم  درجة مئوية/الحرارة الرطوبة النسبية%
 العظمى الصغرى  المعدل

 كانون الثاني  499.5 13.7 8 10.8 71.8 5

 شباط  90 16.4 10.6 13.5 71.6 6.1

 آذار  120 20.5 11.8 16.2 68.5 7.4

 نيسان 139 22 12.6 17.3 64.3 8.2

 آيار 0 27.2 16.7 21.9 63.9 10.3

 جزيران  2.6 29.7 21.6 25.7 69.2 10.6

 تموز  4 29.5 23.4 26.5 71.6 11.9

 آب 0.2 31.3 24.6 28 72.2 11

 أيلول 14.4 29.3 21.9 25.6 65.3 9.5

 تشرين أول 60.2 28.1 18.4 23.3 67.9 7.7

 تشرين ثاني  92.4 19.6 15 17.3 67.2 6.1

 كانون أول 346.4 14.7 10 12.4 76.1 5.3

 والكيميائية: المورفولوجيةالقراءات المتعلقة باإلنتاج ومواصفات الثمار 
 باستخدام البياكوليس اليدوي.قطر الثمرة )سم(:  -
 طول الثمرة )سم(: باستخدام البياكوليس اليدوي. -
 متوسط وزن الثمرة )غ(: من خالل وزن عدد من الثمار وتقسيم الوزن على عدد الثمار. -
 متوسط إنتاج الشجيرة )كغ(: تم حساب إنتاج كل شجيرة على حدة ومن ثم حساب متوسط اإلنتاج لكل معاملة. -
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َر فيها كل من: حسب )سلمان,  -  ( 1990التركيب الكيميائي للثمار: حللت الثمار كيميائيًا وُقدِّّ
باستخدام فري سيانور البوتاسيوم عند التسخين في وسط  قلوي بوجود    النسبة المئوية للسكريات األحادية عن طريق المعايرة •

 صبغة أزرق الميتيلين. 
 النسبة المئوية لألحماض العضوية بوجود صبغة الفينول فتالين على أساس الحمض السائد )حمض الستريك(.    •
 النسبة المئوية للمواد الصلبة الذائبة باستخدام جهاز الرفراكتومتر اليدوي. •
 بة المئوية للرطوبة والمادة الجافة. النس •
( حسب المعادلة  Zhang et al.,1999حسبت وفق )   Irrigation water use efficiency:كفاءة استخدام مياه الري  -

 IWUE=Y/Іالتالية:
: Yكتارالمعامالت كغ/ ه إنتاجية  І  : كتاره /3كمية الري خالل الموسم م 

اإلحصائ تبويب  :يالتحليل  تطبيق  بياناتتم  بواسطة  )Excel  البحث  برنامج  باستخدام  احصائيًا    (  Genstat12وحللت 
 . L.S.D5%لحساب قيمة أقل فرق معنوي  ANOVAواختبار 

 النتائج والمناقشة
 االحتياج المائي:  

الحرارة, سرعة الرياح, التبخر, من المعلوم أن االحتياج المائي يختلف تبعًا للظروف المناخية التي كانت سائدة مثل درجة  
الشجرة ومدى نشاطه بها  التي تمر  النمو  قوة ومرحلة  الشمسي, وغيرها. وكذلك حسب  في هذه  السطوع  للمياه  ا وحاجتها 

 ( Xiloyanniset al.,1995المرحلة )
, فقد حزيرانل شهر أن ذروة االحتياج المائي اليومي في المعامالت األربعة كانت خال( 3( والجدول )1)من الشكل نالحظ 

ه/يوم( . وتميز منحى /3م  41.7% )70يوم وكان أدناها في المعاملة  /هكتار/3م  59.5%إلى  100وصل في المعاملة  
بأنه   الري  المائي خالل موسم  االحتياج  النموغير    سلوكية  لفترات  تبعًا  الريات وموعد    متفاوت بوضوح  حيث حدد عدد 

( بالجدول  والموضحة  للمنطقة  المناخية  للظروف  تبعًا  أي  التبخر  قراءات  على  باالعتماد  المعدل  (2الريات  كان  فقد   .
, وكان  %70ه/يوم للمعاملة /3م 40.32و % 100ه/يوم للمعاملة /3م  57.6حيث بلغ  متشابهًا خالل شهري تموز وآب

% أما  70ه/يوم للمعاملة  /3م  20.8%, و  100ه/يوم للمعاملة  /3م  29.76ول فقد وصل إلى  أكثر انخفاضًا في شهر أيل
 . %90ه/يوم للمعاملة /3م 29.8ه/يوم و  /3م 23.8% فقد وصل إلى 80المعاملة 

 م  2019(: االحتياج المائي لمستويات الري بالتنقيط لشجيرات الكيوي لموسم الدراسة 3جدول)
 كتاره/3االحتياج المائي ومعدالت السقاية م المعاملة

االحتياج المائي خالل موسم 

 كتاره/3الري م 

مستوى 

 الري من

االحتياج 

 المائي%

المعدالت 

 الشهرية

 واليومية

 حزيران 

 ريات 4

 تموز

 ريات 4

 آب

 ريات 4

 أيلول 

 رية 2

100% 

االحتياج  

 الشهري
1785.6 1785.6 1785.6 892.8 6249.6 

االحتياج  

 اليومي
59.5 57.6 57.6 29.76 - 

 - 446.4 446.4 446.4 446.4معدل 
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 السقاية

90% 

االحتياج  

 الشهري
1607.2 1607.2 1607.2 803.6 5625.2 

االحتياج  

 اليومي
53.6 51.85 51.85 26.8 - 

معدل 

 السقاية
401.8 401.8 401.8 401.8 - 

80% 

االحتياج  

 الشهري
1428.4 1428.4 1428.4 714.2 4999.4 

االحتياج  

 اليومي
47.6 46.1 46.1 23.8 - 

معدل 

 السقاية
357.1 357.1 357.1 357.1 - 

70% 

االحتياج  

 الشهري
1250 1250 1250 625 4375 

االحتياج  

 اليومي
41.7 40.32 40.32 20.83 - 

معدل 

 السقاية
312.5 312.5 312.5 312.5 - 

 

 
 م 2019(: معدل االحتياج اليومي لمستويات الري بالتنقيط لشجيرة الكيوي خالل موسم 1شكل)

 قطر الثمرة:  في تأثير مستويات الري بالتنقيط 
هر حساسية واضحة  وبنوعية جيدة, فثمار الكيوي ُتظيعتبر الري من العوامل األساسية للحصول على ثمار ذات حجم كبير  

 (. 1990Beutel ,)لنقص ماء التربة 
(سم والتي تفوقت معنويًا مع المعاملة 4.46% )100( أن أعلى قيمة لقطر الثمرة كانت للمعاملة  4نالحظ من الجدول )

90( المعاملتين    %4.4  على  و  70سم(   %80 ( المعاملتين )سم  4.06–%3.82  بين  معنوية  فروق  هناك  تكن  ولم   ,
 األخيرتين من حيث قطر الثمرة.  

59.5
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29.76
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 تأثير مستويات الري بالتنقيط في قطر الثمرة سم  (:4جدول)
 قطر الثمرة )سم(  المعاملة

 4.46 % من االحتياج المائي100

 4.4 % من االحتياج المائي90

 4.06 % من االحتياج المائي80

 3.82 االحتياج المائي% من 70

L.S.D 5% 0.29 

C.V 7.4 

 طول الثمرة: في تأثير مستويات الري بالتنقيط 
المعاملتين   تفوق  المعنوية على  الفروق  المعاملة  90% و  100اقتصرت  الثمرة على 70% على  أطوال  % حيث كانت 

المعامالت  6.13–6.81–6.76التوالي ) %من حيث  80% و  90% و  100( سم , ولم تكن هناك فروق معنوية بين 
 (. 5طول الثمرة كما يظهر الجدول ) 

 الثمرة سم  طولتأثير مستويات الري بالتنقيط في  (:5جدول)
 طول الثمرة )سم(  المعاملة

 6.76 % من االحتياج المائي100

 6.81 % من االحتياج المائي90

 6.34 االحتياج المائي% من 80

 6.13 % من االحتياج المائي70

L.S.D 5% 0.58 

C.V 5.6 

 متوسط وزن الثمرة: في تأثير مستويات الري بالتنقيط 
إن كمية الماء المستخدمة في الري أثرت بشكل واضح في وزن الثمرة حيث بلغت أعلى قيمة لوزن الثمرة  (  6يبين الجدول )

كانت أخفض و المعامالت ,  باقيمعنويًا على  اتفوقت نوالتي% 90غ للمعاملة  72.64و % 100غ وذلك للمعاملة  74.62
الثمرة والتي بلغت   أكد من  Judd et al., 1989مع نتائج ), وهذا يتوافق  %70للمعاملة    غ53.98قيمة لوزن  الذي   )

خاللها أن نقصًا واضحًا في وزن الثمرة يظهر في مناطق زراعة الكيوي التي تتعرض أشجارها لنقص الماء خالل موسم  
 النمو.

 غ الثمرة  متوسط وزن تأثير مستويات الري بالتنقيط في  (:6جدول)
 ( غ وزن الثمرة ) المعاملة

 74.62 االحتياج المائي% من 100

 72.64 % من االحتياج المائي90

 60.83 % من االحتياج المائي80

 53.98 % من االحتياج المائي70

L.S.D 5% 11.07 

C.V 14.9 

 متوسط إنتاجية الشجيرة:في تأثير مستويات الري بالتنقيط 
( الجدول  أن  7يبين  للمعاملة  (  الشجيرة كان  إنتاجية  لمتوسط  قيمة  بلغت  90أعلى  الواحدة,   20.6% حيث  للشجيرة  كغ 

نالحظ أن جميع معامالت الري    6, من جدول التحليل اإلحصائي  ( كغ15.6)  %70وأدنى قيمة لإلنتاجية كانت للمعاملة  
المعاملة   على  معنوي  بشكل  ولم  70تفوقت  الشجيرة,  إنتاجية  متوسط  حيث  من  بين %  معنوية  فروق  أية  هناك  تكن 
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% من الري يحقق 80بالتالي تطبيق المعاملة    .نتاجية الشجيرة% من حيث متوسط إ(80–90–100المعامالت الثالث )
 توفير في استخدام المياه.

 كغ  إنتاجية الشجيرةمتوسط تأثير مستويات الري بالتنقيط في  (:7جدول)
 إنتاجية الشجيرة )كغ(  المعاملة

 20.3 من االحتياج المائي% 100

 20.6 % من االحتياج المائي90

 19.3 % من االحتياج المائي80

 15.6 % من االحتياج المائي70

L.S.D 5% 2.9 

C.V 12.4 

 المئوية للرطوبة و المادة الجافة للثمار: النسبة في تأثير مستويات الري بالتنقيط 
للمعاملة    ( 8يظهر الجدول ) بالنسبة لرطوبة الثمار   ( وأخفض  %78.54% وقد بلغت )100أن أعلى قيمة للرطوبة هي 
للمعاملة   التحليل اإلحصائي  %76.75% حيث بلغت )70قيمة كانت  للمعاملتين    7(, ومن جدول  نالحظ تفوق معنوي 

(% مع  77.54–76.75بة لهما على التوالي ) % والتي كانت نسبة الرطو   80% و  70% على المعاملتين  90 % و100
% من حيث نسبة الرطوبة على المعاملة  80(% كذلك تفوقت المعاملة 100–90عدم وجود فروق معنوية بين المعاملتين )

خالل فترة نمو   اختالف معامالت الري المقدمة( الذي يؤكد أن  Burdon and Clark, 2001وهذا يتوافق مع )  %. 70
 الثمرة وتطورها تؤثر في محتوى الثمار من الماء.

الجافة المادة  نسبة  المعاملة  أما  عند  كانت  قيمة  أعلى  أن  نالحظ  الثمار  بلغت  70في  و  هذه  %22.3  تفوقت  حيث   %
 .المعاملة على جميع معامالت الري األخرى 

 لرطوبة و المادة الجافة النسبة المئوية لتأثير مستويات الري بالتنقيط في  (:8جدول)
 % المادة الجافة  % رطوبة الثمار  المعاملة

 21.2 78.54 % من االحتياج المائي100

 20.9 78.21 % من االحتياج المائي90

 21.3 77.54 % من االحتياج المائي80

 22.3 76.75 % من االحتياج المائي70

L.S.D 5% 0.7 0.56 

C.V 1 3.1 

 الري بالتنقيط في نسبة المواد الصلبة الذائبة في الثمار الطازجة:تأثير مستويات 
 ;Harman, 1981إن معرفة تركيز المواد الصلبة الذائبة في ثمار الكيوي يعتبر معيارًا أساسيًا في تحديد درجة النضج )

Beeveret al. ,1990  كانت ذات طعم أفضل)(, وكلما كانت نسبة المواد الصلبة الذائبة في الثمرة أعلى كلماPailly, 
1992 .) 

% حيث بلغت 70عن الري بنسبة    تنالحظ أن أعلى قيمة لنسبة المواد الصلبة الذائبة في ثمار الكيوي كان  (9) من جدول  
الري بنسبة  18.1 المعاملتين  ,%16% حيث كانت  100% , وأخفض قيمة كانت عند  % و  70إحصائيًا نالحظ تفوق 

البا80 المعاملتين  على   %( و  90قيتين   % 100 ( التوالي  على  كانت  والتي  مع 16–%16.1(  يتفق  وهذا   )
(Mpelaskovaet al., 2001  الذي وجد من خالل نتائج تجاربه بأن نقص الماء خالل موسم النمو يؤدي إلى تحسين )

 محتوى الثمرة من المواد الصلبة الذائبة. 
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 في الثمار الطازجة  %المواد الصلبة الذائبةتأثير مستويات الري بالتنقيط في نسبة (: 9جدول )
 %نسبة المواد الصلبة الذائبة في الثمار الطازجة المعاملة

 16 % من االحتياج المائي100

 16.1 % من االحتياج المائي90

 18 % من االحتياج المائي80

 18.1 % من االحتياج المائي70

L.S.D 5% 1.06 

C.V 6.5 

 بالتنقيط في نسبة األحماض العضوية في الثمرة:تأثير مستويات الري 
% وكان التفوق  100للمعاملة    0.44% و  70لمعاملة الري     0.59بينتراوحت  ( أن نسبة األحماض  10)يبين الجدول  

% على جميع العامالت األخرى حيث نالحظ ازدياد نسبة األحماض العضوية في الثمار مع  70المعنوي لصالح المعاملة  
, ونالحظ تفوق جميع المعامالت معنويا على المعاملة (2006زيادة نسبة المادة الجافة وهذا يتفق مع )رجوب وآخرون,  

% والتي كانت نسبة 90% و  80% من حيث نسبة الحموضة, ولم تكن هناك فروق معنوية واضحة بين المعاملتين  100
 (. 0.51–0.52األحماض لهما على التوالي )
 في الثمرة: %تأثير مستويات الري بالتنقيط في نسبة األحماض العضوية (:10جدول )

 %نسبة األحماض العضوية في الثمرة المعاملة

 0.44 % من االحتياج المائي100

 0.51 % من االحتياج المائي90

 0.52 االحتياج المائي% من 80

 0.59 % من االحتياج المائي70

L.S.D 5% 0.05 

C.V 12.3 

 تأثير مستويات الري بالتنقيط في نسبة السكريات األحادية في الثمرة:
من السكريات ال يتعلق بحجم الثمرة, فزيادة ماء الري قد تؤدي إلى تحسين اإلنتاجية للشجيرة ولكن ليس إن محتوى الثمار  

من حيث نسبة   (Colapietra et al., 1993)من الضروري أن يكون استخدام الكميات األعلى من الماء هو األفضل  
و السكريات  . ( يوضح11الجدول  المعاملة    (  على  معنويًا  الري  معامالت  جميع  تفوقت  حيث  اإلحصائي  التحليل  نتائج 

  %70%, وكانت أعلى قيمة للسكريات عند المعاملة  12.08% من حيث نسبة السكريات التي بلغت النسبة عندها  100
% على المعاملتين 80 والتي تفوقت معنويا على جميع المعامالت األخرى,أيضًا تفوقت المعاملة 15.05حيث وصلت إلى 

 % 100% و 90
 % تأثير مستويات الري بالتنقيط في نسبة السكريات األحادية في الثمرة(: 11جدول)

 % نسبة السكريات األحادية في الثمرة المعاملة

 12.08 % من االحتياج المائي100

 13.18 % من االحتياج المائي90

 13.93 % من االحتياج المائي80

 15.05 االحتياج المائي% من 70

L.S.D 5% 0.57 

C.V 8.7 
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 كفاءة استخدام المياه )عالقة المردود بالمياه(: 
من مياه الري لخدمة   وتوفير كميات كبيرة  ,ممارسة التقليل من المقنن المائي تقنيات فاعلة لزيادة كفاءة استخدام المياه تعد

 .من المائيحالي باتجاه تحقيق األلمواجهة العجز الدارة الموارد المائية إاستراتيجية 
وأظهرت الدراسات أن كفاءة استخدام المياه هي مؤشر مهم ورئيسي لقياس العالقة بين اإلنتاجية واستهالك المياه من قبل  

  (. 2002كلما ارتفعت كفاءة استخدام المياه كانت فعالية الري أكبر)علون وآخرون,  (, حيث  Ye et al., 2019النبات )
الجدول   من  )  12نالحظ  الري  معامالت  جميع  الشاهد  90–80–70تفوق  معاملة  على  كفاءة 100(%  حيث  من   %

% بتفوق معنوي  80عاملة الري  م, واألفضلية كانت ل  3( كغ / م1.3–1–2–1استخدام المياه والتي كانت على الترتيب )  
 على جميع معامالت الري المطبقة. 

 تأثير مستويات الري بالتنقيط في كفاءة استخدام المياه  (:12جدول )
 3كفاءة استخدام المياهكغ/م كتار ه/3كمية مياه الري م كتار اإلنتاجية كغ/ه المعاملة

 1.3 6249.6 8133.33 % من االحتياج المائي 100

 1 5625.2 8266.66 % من االحتياج المائي 90

 2 4999.4 7733.33 % من االحتياج المائي 80

 1 4375 6266.66 % من االحتياج المائي 70

L.S.D 5% 1183.8 - 0.2 

C.V 12.4 - 9.5 

 االستنتاجات: 
% على جميع معامالت الري األخرى من حيث قطر و طول ووزن الثمرة ونسبة الرطوبة 100تفوق معاملة الشاهد    -1

 في الثمرة.
 % من حيث متوسط إنتاجية الشجيرة.100% و 90% و 80لم تكن هناك فروق معنوية بين المعامالت  -2
 % من حيث نسبة المادة الجافة ونسبة الحموضة ونسبة السكريات مقارنة مع باقي المعامالت.70تفوق المعاملة  -3
 (  والتي تعطي طعم أفضل للثمار.T.S.S% من حيث نسبة المواد الصلبة الذائبة)80% و 70تفوق المعاملتين  -4
 %, والمعامالت األخرى.100% من حيث كفاءة استخدام المياه على المعاملة 80تفوق المعاملة  -5

 المقترحات:
لضمان أفضل إنتاج بالكمية والنوعية   حتياج المائي الكلي للرية الواحدة% من اال80ُيفضل إعطاء حقول الكيوي معدل ري   -

 كما أظهرته نتائج البحث.
تعميم طريقة الري بالتنقيط لحقول الكيوي لما لها من األثر اإليجابي في التقليل من كمية مياه الري واستبعاد التكلفة للقضاء   -

 على األعشاب واألمراض التي تسببها طرق الري المختلفة. 
 : المراجع 

 . 169تشرين ص: فيزياء التربة. منشورات جامعة   (.2013) ى بركاتومن إبراهيم, جهاد
معهد الحسن الثاني والبيطرة,    . دليل السقي الموضعي باستخدام المعطيات المناخية.(2012) جمعية التكنولوجيا الزراعية   

 . 47المغرب, 
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الثمار في الكيوي . . تأثير كميات ومواعيد الري في  (2005ونزار زردة )  مخول  وجرجس  حنانرجوب,   إنتاجية وجودة 
 . 140 -129(:2) 27المجلد   .لعلمية, سلسلة العلوم البيولوجيةمجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث ا

يحيى    تشرين(1990)سلمان,  جامعة  والمطبوعات,  الكتب  مديرية  عملية,  تطبيقات  الفاكهة  فيزيولوجيا  سوريا,  .   ,47  
 صفحة. 

. استخدام برمجة الري في  (2010وعبد الناصر الضرير وجميل عباس وماكس بيليب و رياض الشايب )  شماع, أحمد؛
في  دكتوراه  رسالة  بسورية.  مختلفة  مناطق  في  المزروعة  المحاصيل  الهم  المائية  والموازنة  االحتياجات  تحديد 

 ة حلبالهندسة الزراعية, قسم الهندسة الريفية, كلية الزراعة, جامع
.1-199 

لمى )  علون,  الفتية (2002وعدنان حسن حاج وجميل عباس  الزيتون  أشجار  بالتنقيط في  الورقي والري  التسميد  تأثير   .
 . 55المثمرة. رسالة أعدت لنيل درجة الماجستير ,جامعة حلب, قسم البساتين , ص 
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Abstract 

The research was conducted at Sit Kheris Agricultural Station in 

Latakia Agricultural Center, General Commission for Scientific 

Agricultural Research (GCSAR) in Syria, during the season 2019 in 

the Kiwi orchard. Three levels of drip irrigation were applied (70, 80, 

and 90%) of the total water requirement  of plant in addition to the 

control (100%). The experiment executed according toRandomized 

Complete Block Design (RCED) with three replicates. in order to 

study the of water use fficiency, water  consumption and scheduling 

irrigation, in addition to study of the effect of drip irrigation 

treatments on some of production characteristics of kiwi fruits. 

Irrigation treatments differed in their effects on the productive 

properties of kiwi fruits, Where the treatment 100% surpassed the 

other treatment in terms of diameter4.46 cm, length 6.76 cm and 

weight of the fruit 78.15 g, in addition to the percentage of fruit 

moisture 78.54%, while the treatment excelled 70% in terms of the 

ratio dry matter 22.3%, acids 0.59, sugars 15.05%, soluble solids 

18.1%. As for the treatment, 80% outperformed in terms of water use 

efficiency, which amounted to 2 kg / m3, and for the average tree 

productivity, all treatments (80 - 90 - 100%) outperformed the 

treatment by 70% (9.67- 10.67- 10.3- 8.33) respectively. 

Key words: Kiwi, Drip irrigation, Water requirements, Irrigation 

water use efficiency 

 


