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تاريخ القبول2015/03/29 :

الملخص:
أجريل ل

الث ارس للة مل ل محط للة بح للوث المختاري للة ،مرك للز بح للوث حم للص ،س للورية ،خل ل

الموس للمين  2009/2008و 2010/2009

باستخثاة طريقة الري بالت قيط (مغطى ومكشو ) على محصو الب ثور ومقار تها مع الري السلطح (التقليلثي) كملا يلروي ال ل

.

أظهلر ال تللائن أن متوسللط اكسللته ي المللائ الكلل لطريقلة الللري بللالت قيط (مغطللى) كلان  3345ة /3لكتار و سللبة التللومير مل ميللا

الللري  %55مقار لةم مللع الشللا ث السللطح (التقليللثي) ،بي مللا بلللك متوسللط اكسللته ي المللائ الكل ل لطريقللة الللري بللالت قيط (مكشللو )

 3785ة /3لكتار و سللبة التللومير مل ميللا الللري %49عللن الشللا ث ،علملام أ للو بلللك متوسللط اكسللته ي المللائ الكلل للللري السللطح

3
وتبين ع ث مقار ة ا تاج حسب طريقة الزراعة أ لو مل طريقلة اللري بلالت قيط (مغطلى) ز ارعلة (تقليثيلة
(التقليثي)  7426ة  /لكتارّ .
وعضللوية) بلغ ل كميللة ا تللاج ( 29.7و  )38.4طن /كتللار بزيللاث رللثر ا ( 60و %)68مقار لةم مللع الشللا ث الللري السللطح ز ارعللة

(تقليثيللة وعضللوية) البللالك ( تاجللو ( 18.6و  )22.9طن /ل لكتار علللى الت لوال  ،بي مللا بلغ ل

كميللة ا تللاج م ل طريقللة الللري بللالت قيط

(مكشو ) زراعة (تقليثية وعضوية) ( 38.4و  )45.1طن /لكتار بزياث رثر ا ( %)97 ،106على التوال عن الشا ث.
الكلمات المفتاحية :ري بالت قيط ،ري سطح  ،زراعة عضوية ،الب ثور  ( ،تاج ،اكسته ي المائ .
المقدمة:

يعث محصو الب لثور  Lycopersicom esculentum Millملن المحاصلي الغئائيلة الهاملة مل معظلة بللثان العلالة ،وئللي لتعلثث
محسلن وم ّكلو للطعللاة) ) ،(Atherton and Rudich, 1986و ل وائللث
اسللتخثاماتو (اسللته ي طللازج ،عصللير ب للثور  ،سلللطا ،
ّ
الصحية العالية (غ ب تامين Aو Cويحتوي على صبغة الليكوبين الما عة لألكسث ) ).(Andriolo et al., 1998
يأت

محصو الب ثور م

سورية بالمرتبة الثا ية بعث محصو البطاطا من حيث األ مية وتشير ا حصائيا

(جمال المساحة المزروعة بو م سورية بلغ

الحثيثة (لى أن

عاة  7925 ( 2013كتار) وبلك (جمال ا تاج  273009طن م ها  6976طن

م محامظة حمص (المجموعة ا حصائية الزراعية الس وية.)2013 ،

استخثة ) Lamont, (2005الري بالت قيط مغطى (مالش) ألو مر م ري محاصي الخضار ،وبالتعري
ب ستيكية سوثاء مص وعة من البول ايتلين ،ت شر على سطح التربة بعث وضع أ بوب الري بالت قيط وتثب
يتة ثقب مكان الزراعة لوضع الشتو الصغير حسب المساما

و استخثاة ررائق

من الجوا ب بالتربة ،ثة

المراث زراعتها ،مهئا ي يث م زياث ثرجة حرار التربة م الربيع

ميسرع مو الجئور لمح صو الب ثور  ،ويساعث على مكامحة األعشاب بم ع أشعة الشمس من الوصو (ليها ،كما يسا ة م زياث
ّ
مو ال با وال ضن المبكر للثمار ،ويحامظ على ماء التربة من التبخر مما يؤثي (لى قص كمية اكحتياج المائ ب سبة %50
) ،(Gutal et al., 1992وأكث ئلي ) McCraw and Motes, (1991أن الري المغطى (مالش) يزيث من ثرجة حرار التربة
وبالتال يح ز مو الجئور وال با  ،ويسا ة م التبكير م

ضن الثمار ،ويقل التبخر من سطح التربة ،كما يكامح األعشاب ،و
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من مزايا الري بالت قيط مغطى أ و يزيث من ك اء السماث بتقلي رشحو لألعماق البعيث  ،ويحامظ على ثمار الب ثور من التل
التربة ،و ئا يؤثي لزياث ك اء استخثاة الميا ب سبة  ،%67وك اء الري ب سبة من  ،%95-90وتومير م الميا ب سبة

بممرضا

تزيث عن  %50مقار ةم مع الري السطح

التقليثي ) ،(Locascio, 2010وأظهر

تائن حجازي وآخرون ( )2009أن الري

بالت قيط المغطى (مالش) على محصو الب ثور ومر كمية من الميا ب سبة  %11.75وزاث ا تاج ب سبة  %15مقار ةم مع طريقة
الري المكشو  ،كما أشار

تائن ) Phene et al., (1987أن الري بالت قيط يعط كمية الماء والسماث الضرورية ل مو الجئور
وا تاجيتو ،كما يمكن استخثاة مبيثا

بشك مباشر ،ميحسن مو ال با

األعشاب ضمن أ ابيب الري بالت قيط متساعث م تقلي

العمالة ).(Miller et al., 1981
وجث ) (Greene, 2000أن المستهلكون م أمريكا يرغبون م شراء محاصي الخضار الم تجة من الزراعة العضوية حتى وان
كا تُباع بسعر أعلى تص (لى أكثر من  %20مقار ةم مع الزراعة التقليثية ،كما ّبي
أكثر طرق الري ك اء على محصو الب ثور  ،كو و يعط كمية الميا والسماث المثالية لل با

تائن ) Jett, (2001أن الري بالت قيط
الج امية الت تؤثي

ويم ع اكجهاثا

وتبين أن أكثر األطوار حساسية ل قص الماء و طور ا ز ار
لخ ض أعثاث األز ار ،وبالتال تؤثر على الثمار وا تاج لل با ّ ،
والعقث والقطا حيث يحتاج أكبر كمية من الميا مقار ةم مع األطوار األخرى ،ووجث ) Allen et al., (1998أن معام
المحصو ( (KCللب ثور كان م خ ضام خ
اكسته ي المائ

م

مراح

األولى (بثاية تطور المحصو ) و ئا ثلي

مو ال با

ئ ال تر  ،ثة يرت ع ليص (لى القمة م

استه ي مائ  ،وي خ ض م

الطور الوسط

على ا خ اض

(ا ز ار والعقث والقطا ) مكا

أعلى كمية

هاية الطور ( هاية ا ز ار والعقث والقطا ) مشي امر (لى ا خ اض اكسته ي المائ  ،حيث بلك معام

المحصو للمراح الث ثة السابقة ( 1.15 ،0.9و )0.6على التوال بمتوسط رثر .0.88

و م و مإن طريقة الري بالت قيط تعث أمض طريقة لري محصو الب ثور ) (Holmer and Schnitzler, 1997والت
لتومير م الميا ب سبة كبير  ،وبالتال التوسع األمق م المساحا

تُعث سورية من الثو ئا
من مجموع األراض القابلة للزراعة ،بسبب رلة الميا والضياعا

تؤثي

المروية ،وزياث ا تاج كمام و وعام.

الموارث المائية المحثوث مقار ةم مع المساحة الصالحة للزراعة ،والزراعة المروية ميها ك تتعثى %27

بالغمر أو التطوي ) حيث تص
طرق وتق يا

ئ الضياعا

الري وترشيث استعماك

الكبير م أر ية الري تيجة استخثاة طرق الري التقليثية (الري

وال وارث (لى أكثر من  ،(Prinz and Malik, 2004) %50لئلي مإن تطوير

الميا أصبح ضرور ملحة يجب األخئ بها كإحثى األولويا

وتحسين ( تاجها ،لئلي يتوجب علي ا (ثخا تق يا

الرئيسة م الزراعة المروية

حثيثة لري محصو الب ثور كالري بالت قيط مغطى (مالش) ومكشو .

أهداف البحث:
 1ل تحثيث اكسته ي المائ الصام والكل لمراح ال مو المختل ة لل با

ومعث وتواتر السقايا

للمعام

المثروسة.

المعثلة لتقثير التبخر ال تح المرجع .ETO
2ل حساب معام المحصو  Kcاعتماثام على ع رة ب مان
ّ
3ل ثراسة تأثير طرق الزراعة (تقليثية وعضوية) م المرثوث وع رة المرثوث بميا الري.
مواد و طرائق البحث:
1ـ الموقع:
أجريل

الث ارسلة مل محطلة بحللوث المختاريلة ،مركلز البحللوث العلميلة الزراعيلة مل حملص ،سللورية خل

الموسللمين ،2009/2008

 ،2010/2009والت تقع م الجزء األعلى من حوض العاص عللى بعلث  15كلة شلما شلرق مثي لة حملص ،عللى ارت لاع  503ة
عن سطح البحر ،وعلى خط طو  36.74شررام ،وخط عرض  34.75شماكم ،ويسوث الم طقة م اخ حار وجا

لتاء.
صلي ام وبلارث ش م

يبثأ سقوط األمطار م بثاية شهر تشلرين أو /أكتلوبر ويسلتمر حتلى بثايلة شلهر أيار/ملايو ،ويبللك المعلث السل وي لكميلا
الهاطلللة  342ملللة ومللق معطيللا

األمطلار

محطللة األرصللاث الموجللوث م ل مورللع البحللث ،مالحق ل يقللع ضللمن م طقللة اكسللتقرار الثا يللة ،حيللث

Syrian Journal of Agricultural Research. Volume 2 , Number 2 , Dec 2015

119

SJAR

المجلة السورية للبحوث الزراعية .المجلد( – )2العدد(2015 - )2
ت تشللر ميللو األتربللة الطي يللة المحمللر  ،الت ل تحتللوي عللى سللبة عاليللة مللن طللين المو تموريلو يل  ،وعلللى كميللة متوسللطة مللن كربو للا
الكالسيوة.
2ـ تصميم التجربة:
صمم
ّ

رئيسة لطرق الري ،المعاملة

التجربة بتصمية القطع الم شقة من الثرجة األولى (الشك  )1حيث تتكون من ث ث معام

األوللى ري بللالت قيط (مغطللى) والثا يللة ري بللالت قيط (مكشللو ) ،والثالثللة ري سللطح تقليللثي (كمللا يللروي ال ل

لطرق الزراعة
%26

و زراعة تقليثية وعضوية .أضي

 25كللك سللوبر موس ل ا

المبيثا

ث ثل ل %46

(لى الز ارعلة التقليثيلة ( 3ة 3سلماث عضلوي متخملر
 25كللك سللل ا

البوتاسلليوة  )%50لل للثو ة ،واسللتخثم
خاليلة ملن المبيلثا

الحشرية وال طرية الم صو بها ،أما بال سبة للزراعة العضلوية مكا ل

) ،ومعللاملتين ثللا ويتين
 50كلك تل ار
ملل

األمو يلوة

للئ المعاملللة كامللة

واألسلمث الكيماويلة ،أضلي

لهلا

باتيلة (أزثرخل  ،مل ل مسلتح ،

3
بيئيلام عبلار علن مستخلصلا
( 5ة سماث عضوي متخمر) للثو ة واسلتخثم مبيلثا حشلرية آم لة ّ
ثوة) ،ومبيثا مطرية (ز ر الكبري و حاس) .ك معامللة ري عبلار علن خطلين بطلو  40ة وبتباعلث  2ة والمسلامة بلين المكلر ار

 3ة ،وتكو ل

كل طريقللة ز ارعللة مللن  6خطللوط ،وم للو مللإن مسللاحة التجربللةال عللثث معللام

الزراعة  × 2مساحة القطعة الواحث  160ة 2ال  2880ة ،2المسامة بين ال باتا
زرع

أ ابيب ال ترون بروب م بثاية وم تص

 50سة.

و هاية الخط ،من أج متابعة تغي ار

الللري  × 3عللثث المكللر ار  × 3طللرق

رطوبة التربة خ

موسة ال مو.

.3مواد البحث:
زرع

شتو الب ثور (ص

واسللتخثم

وا

) م بثاية شهر أيار/مايو ،تراو طو الشتو من ( 15لى  22سة بعمر من ( 37للى  53يلوة،

محطللة األرصللاث الجويللة الموجللوث م ل مورللع البحللث لحسللاب التبخللر ال للتح األعظمل  ET0وجهللاز تللرون بللروب وأوغللر

يللثوي ألخ للئ رللراءا

رطوبللة التربللة ،كمللا اسللتخثم

شللبكة الللري بللالت قيط  GRمكش للو

مص وعة من البول ايتلين (مالش) و ئلي حسب المعام

ومغط للى ب للايلون أس للوث علللى شللك ررللائق

المختبر .

4ـ طرق البحث:
4ـ1ـ القياسات الحقلية:
رطوبة التربة باألوغر اليثوي للعمق من  15-0سة ،و بجهاز ترون بروب للعمق من 15ل  45سة خل

تتبع رراءا
تة ّ
بثاية التشتي وحتى بثاية ا ز ار ،وللعمق من ( 15لى  75سة خ
رطوبة التربة (لى  %90من السعة الحقلية.
ريس

ال تر من ا ز ار (لى هاية الموسة .روي

رطوبة التربة رب السقاية مباشر  ،وبعث  48ساعة من ك سقاية ،وم

ال تلر ملن

التجربة ع ث تث

هاية ال تلر العشلرية ،ثلة تلة حسلاب اكسلته ي الملائ

عن طريق المواز ة المائية من بثاية موسة ال مو حتى هايتو ،وح ّلثث معلث السلقاية اعتملاثام عللى الرطوبلة الموجلوث مل التربلة والتل

تعتبر كحث أث ى رب السقاية.
ل حثث

بثاية و هاية األطوار ال ي ولوجية لل با

ل استخثم

المستخلصا

حسب مراح

ال باتية (األزثرخ  ،ال ل

مو .

المستح و الثوة) م مكامحة الحش ار .
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الشكل  .1تصميم تجربة الري بالتنقيط (مغطى ومكشوف) وطرق الزراعة (تقليدية وعضوية) لمحصول البندورة

4ـ2ـ تحديد االحتياجات المائية:
أ ـ حساب نظام الري:
تة حساب ظاة الري باكعتماث على ثراسة المواز ة المائية من بثاية موسة ال مو حتى هايتو خ
)ETc= M+10* α * P+ (W1-W2

متر مو ال با

بالع رة التاليةو

()1

 ETcو اكسته ي الملائ و لو عبلار علن ال لتح التبخلري والتبخلر للمحصلو ملن سلطح التربلة لل تلر الحسلابية ( يلوة ،شلهر ،عشلر،
موسة ال مو ) ،ة /3لكتار/يوة ،ة /3لكتار/عشر ،ة /3لكتار/شهر).
 Mو معث الري الصام ة /3كتار لكام موسة ال مو.
 10و معام تحوي من مة (لى ة /3لكتار.
 αو الكثامة الظا رية للتربة غ/سة.3
 Pو معث الهطو المطري مة خ

ال تر الحسابية.

 W1-W2و معث الرطوبة المتاحة ع ث بثاية و هاية ال تر الحسابية ة /3لكتار.
وحسب معث السقاية الواحث من خ

المعاثلة التاليةو
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)M=(10)2 *H*α*(B2-B1
2

()2

( )10و معام تحوي من مة (لى ة /3لكتار.

 αو الكثامة الظا رية للتربة غ/سة.3
 Hو العمق ال عا للجئور (ة) ويتغير حسب مراح ال مو.
 B1و السعة الحقلية للتربة .%
 B2و الحث األث ى للرطوبة ( )%ع ث مستوى ( %90من السعة الحقلية).
وبعث معرمة ريمة اكسته ي المائ الصام ( (Etcلل تر الحسابية المحثث من المواز ة المائية ،يحسب معام المحصو (.(Kc
KC= ETc/ET0

()3

حيثو
 KCو المعام البيولوج أو معام المحصو .
 ETcو اكسته ي المائ الصام للمحصو خ

متر ال مو المحثث ة /3لكتار.

 ET0و التبخر ال تح األعظم الممكن والئي تة حسابو من خ

المعثلة مة/يوة.
ع رة ب مان
ّ

])ET0=C[W.Rn+(1-W) * F(U) * (ea-ed

()4

 ET0و التبخر ال تح األعظم اليوم مة/يوة.
Wو عام الوزن ويعبر عن تأثير ا شعاع على  ET0ويتعلق باكرت اع وثرجة الحرار .
 Rnو ا شعاع الصام المكامئ لقيمة  ET0و و ال رق بين ا شعاع الوارث والم عكس على سطح التربة أو الماء مة/يوة
) F(Uو عام الريا ويقثر بالع رةو
()5

)F(U)=0.27(1+U/100
سرعة الريا على ارت اع  2ة (كة/يوة).

) (eat-edو ال رق بين ضغط بخار الماء المشبع ع ث متوسط ثرجة الحرار ومتوسط ضغط بخار الماء الحقيق بالميل بار.
 Cو عام التصحيح و يرتبط بالرطوبة ال سبية العظمى ،%سرعة الريا كة /يوة والسطوع الشمس  /سا.
(ن الهللث

مللن الحصللو علللى معام ل المحصللو ( )Kcللو (يجللاث معاثلللة اكحتيللاج المللائ لمحصللو الب للثور حسللب م ارح ل

المختل ة م م اطق مشابهة بالظرو

الم اخية لمورع البحث ثون اللجوء (لى تكرار التجارب وئلي من خ
ETC= ET0*KC

المعاثلةو

م لو

() 6

ب ـ حساب كمية المياه الكليةو
و ل عبللار عللن كميللة الميللا الصللامية مضللامام (ليهللا ال وارللث أو مللا يهللثر مللن الميللا أث للاء التشللغي  ،ويمكللن الحصللو عليهللا باسللتخثاة
الع رة التاليةو

()7

اكحتيللاج المللائ الكل ل ال د رطوبللة بثايللة ال تللر

(مجمللوع السللقايا

زيللاث العمللق ال عللا

الصللامية/ك اء ا ض للامة)

مجموع األمطار ال عالة  -رطوبة هاية ال تر ].
ج ـ كفاءة اإلضافة :Ea
Ea= (m/M)*100
 :mكمية السقاية ال ظريةM ،و كمية السقاية ال علية.

()8
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دـ معامل الخفض:
و و متعلق بمساحة التغطية (مسقط تاج ال بتة على األرض) و سبتو من المساحة الغئائية المخصصة لك

با

(أبعاث الزراعة

ة.)2
سبة التغطية%ال مساحة الظ أو مسقط تاج ال بتة على األرض (ة /)2مساحة التغئية (ة)2
حثث معام الخ ض ومق الجثو التال و
ثة ّ
نسب تغط
%
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

فض

معامل
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.0

4ـ3ـ التحليل اإلحصائي:
ُئ

سطح

التجربة بتصمية القطع الم شقة من الثرجة األولى ،المعام
تقليثي) ،والمعام

الثا وية

الرئيسة

طرق الري (ت قيط مغطى ،ت قيط مكشو

طرق الزراعة (تقليثية وعضوية) ،بث ثة مكر ار  ،وبالتال

وري

عثث القطع التجريبيةال

3×2×3ال  18رطعة تجريبية .استخثة تحلي التباين  ANOVAلحساب ريمة  Fوأر مرق مع وي  L.S.Dع ث مستوى مع وية
.%5
النتائج والمناقشة:

1ـتأثير الري بالتنقيط مغطى (مالش) في االستهالك المائي خالل موسمي الزراعة:

أظهر ال تلائن مل الجلثو ( )1اكسلته ي الملائ حسلب األطلوار ال ي ولوجيلة أن متوسلط اكسلته ي الملائ الصلام للمعامللة بللك

 3061ة /3كتار ،حيث كان طور التشتي وال مو الخضري أرلها استه كام بلكمية  268ة /3لكتاروئلي لقلة احتيلاج ال بلا

للملاء مل

متعمقلة و لئا ملا أشلار (ليلو ) Allen et al., (1998أن اكسلته ي الملائ مل خ ض مل
لئ ال تلر ظل امر لكلون الجلئور غيلر ّ
الطور(طللور بثايللة وتطللور المحصللو ) ،وشللك سللبة  %9مللن مجمللوع اكسللته ي المللائ خل مللث للئا الطللور البللالك  34يوملام ،و

بمعللث اسللته ي يللوم  8ة /3كتللار ،وازثاث اكسللته ي المللائ خ ل

لئا

طللور ال مللو الخضللري ليص ل (لللى  865ة /3كتللار ،و كا ل

سبتو  %28من كمية اكسته ي المائ  ،ول تر استمرار الطور البالك  38يومام ،بمعلث اسلته ي يلوم رلثر  23ة /3كتلار ،وارت لع

اكسللته ي المللائ م ل طللور ا ز للار والعقللث والقطللا

بمعلث اسلته ي يلوم  33ة /3كتلار ،حيلث كا ل
كمية استه ي مائ

م الطور الوسط

(لللى  1928ة /3ل لكتار ،وكا ل

مللث الطللور 59يوم لام ،و

سللبتو  %63خ ل

أكبلر كميلة اسلته ي ملائ وتواملق ئللي ملع ) Allen et al., (1998أن أكبلر

و و طور ا ز ار والعقث والقطا  ،وأن أي قلص مل الميلا مل

علللى ا تللاج و توامللق مللع ) Jett, (2001أن قللص المللاء مل

لئا الطلور سلو

يلؤثر

للئا الطللور يللؤثي (لللى قللص عللثث األز للار وبالتللال الثمللار وا تللاج

الكل .
مقسمة حسب األطوار ال ي ولوجية (التشتي وال مو الخضري ،ال مو الخضري ،ا ز ار والعقث
بلك مجموع عثث السقايا  24سقايةّ ،
والقطا ) بعثث ( 8، 6و )10سقايا على التوال  ،وكان معث السقاية الواحث 120ة /3كتار.
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الجدول  .1متوسط االستهالك المائي الصافي حسب األطوار الفينولوجية للمعاملة المائية األولى تنقيط (مغطى) خالل موسمي الدراسة
األطوار الفينولوجية

طور التشتيل والنمو الخضري

طور النمو الخضري

طور اإلزهار والعقد والقطاف

الفترة الزمنية

6/10-5/8

7/18-6/11

9/15-7/19

268

865

1928

3061

9

28

63

100

34

38

59

131

8

23

33

6

8

10

36

133

193

االستهالك المائي الصافي مضروباً بمعامل الخفض
(م/3هـكتار)

3

(م /3هكتار)

المجموع

24

2ـ تأثير الري بالتنقيط (مكشوف) في االستهالك المائي خالل موسمي الزراعة:

يبين الجثو ( )2اكسته ي المائ حسلب األطلوار ال ي ولوجيلة حيلث بللك متوسلط اكسلته ي الملائ الصلام لهلئ المعامللة 3440
ة /3كتار ،وكان أر األطوار استه كام للماء و طور االتشلتي وال ملو الخضلري اللئي بللك  299ة /3كتلار ،ويعلوث السلبب مل ئللي
لجللئور ال بللا

السللطحية غيللر المتعمقللة وتوامللق ئلللي مللع تللائن ) Allen et al., (1998أن اكسللته ي المللائ مل خ ض مل

الطور (طور بثاية وتطور المحصو ) ،حيث شك

ئا الطور سبة  %9من مجملوع اكسلته ي الملائ خل

متلر اسلتمرار الطلور

 34يومام ،وكان معث اكسته ي اليوم  9ة /3كتار ،بي ما ازثاث اكسلته ي الملائ مل طلور ال ملو الخضلري ملع تقلثة ال بلا
العمللر ليص ل (لللى  984ة /3كتللار ،والللئي شللك

سللبة  %29مللن مجمللوع اكسللته ي المللائ خ ل

استه ي يلوم رلثر  26ة /3لكتار ،مل حلين بللك اكسلته ي الملائ لطلور ا ز لار والعقلث والقطلا
للئا الط للور س للبة  %63م للن مجم للوع اكس للته ي الم للائ خل ل

مل

مللث الطللور  38يوم لام ،وبمعللث

 2157ة /3لكتار ،حيلث شلك

مت للر اس للتمرار الب للالك  59يومل لام ،بمع للث اس للته ي ي للوم ر للثر 37

ة /3كتار ،مكان األكثر اسلته كام ملن بلار األطلوار ،وبالتلال ملان أي قلص مل الميلا سلو

مع ) Jett, (2001أن قص الماء م

للئا

يلؤثر عللى كميلة ا تلاج وتواملق ئللي

ئا الطور يؤثي (لى قص عثث األز ار وبالتال الثمار وا تاج الكل .

مقسلمة حسللب األطلوار ال ي ولوجيللة (التشللتي وال مللو الخضللري ،ال مللو الخضللري،
وكللان (جمللال عللثث السللقايا للمعاملللة  24سللقايةّ ،
ا ز ار والعقث والقطا ) بعثث ( 8، 6و )10سقايا على التوال  ،و بلك معث الرية الواحث 145ة /3لكتار.
الجدول  .2متوسط االستهالك المائي الصافي حسب األطوار الفينولوجية للمعاملة المائية الثانية تنقيط (مكشوف) خالل موسمي الدراسة
األطوار الفينولوجية

طور التشتيل والنمو الخضري

طور النمو الخضري

طور اإلزهار والعقد والقطاف

الفترة الزمنية

6/10-5/8

7/18-6/11

9/15-7/19

299

984

2157

3440

9

29

63

100

34

38

59

131

9

26

37

6

8

10

39

150

217

االستهالك المائي الصافي مضروبا بمعدل الخفض
(م/3هكتار)

3

(م /3هـكتار)

المجموع

24

 .3تأثير الري السطحي (تقليدي) في االستهالك المائي خالل موسمي الزراعة:
أظهللر

تللائن الجللثو ( )3اكسللته ي المللائ حسللب األط لوار ال ي ولوجيللة حيللث بلللك متوسللط اكسللته ي المللائ الصللام 3191

ة /3لكتار ،وطور التشتي و ال مو الخضري ُحثث استه كو المائ ب حو  247ة  /كتار حيث كان م خ ض ،وشلك
مجمللوع اكسللته ي خل مللث الطللور  34يوملام وبمعللث اسللته ي يللوم  7ة /3كتللار ،مل حللين ازثاث كميللة اكسللته ي المللائ مللع
تقللثة ال بللا

3

سلبة  %8ملن

بللالعمر م ل أطلوار (ال مللو الخضللري ،ا ز للار والعقللث والقطللا ) مبلغ ل

كميتللو ( 2045 ،899ة /3للكتار) علللى التلوال ،
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أكبلر كميلة اسلته ي ملائ مل طلور ا ز لار والعقلث والقطلا  ،وأن أي قلص للملاء مل

مكا

وي خ ض ا تاج ) ،Jett, (2001واختل

لئا الطلور سلو

يقلل علثث األز لار
(،28

سب اكسته ي لك الطورين (ال مو الخضري ،ا ز لار والعقلث والقطلا ) مكا ل
اكسلته ي الملائ اليلوم مكا ل

أما معلثك
 )%64على التوال ُ ،
وح ّثث متر استمرار ئ األطوار بل حو ( 59 ،38يومام)ّ ،
األطوار ( 35 ،24ة /3كتار) عللى التلوال  ،وتواملق ملع ) Allen et al., (1998أن اكسلته ي الملائ يكلون مل خ ض مل م ارحل
ال با

لهلئ

األولى م طور بثاية وتطور المحصو ثة يرت ع ويص للقمة م الطور الوسط (ا ز ار والعقث والقطا ).

مقس لمة حسللب األط لوار ال ي ولوجيللة (التشللتي وال مللو الخضللري ،ال مللو الخضللري ،ا ز للار والعقللث
و بلللك عللثث السللقايا  24سللقايةّ ،
والقطا ) بعثث ( 8، 6و )10سقايا على التوال  ،وبمعث  133ة /3كتار للسقاية الواحث .
الجدول  .3متوسط االستهالك المائي الصافي حسب األطوار الفينولوجية للمعاملة المائية الثالثة سطحي (تقليدي) خالل موسمي الدراسة
طور التشتيل والنمو

األطوار الفينولوجية

طور النمو الخضري

طور اإلزهار والعقد والقطاف

المجموع

الخضري
الفترة الزمنية

6/10-5/1

7/13-6/11

8/31-7/14

247

899

2045

3191

8

28

64

100

34

38

59

131

7

24

35

6

8

10

34

135

210

االستهالك المائي الصافي مضروبا بمعدل الخفض
(م/3هـكتار)

3

(م /3هـكتار)

24

 .4ـحساب معامل المحصول  Kcاعتماداً على عالقة بنمان المعدلة لتقدير التبخر النتح األعظمي :ETO
من معطيا

الجثو ( )4والشك ()2

حظ ا خ اض ريمة معام المحصو م طور التشتي وال مو الخضري لك المعام

المثروسة ،و ئا يث على أن اكسته ي المائ رلي م
القمة م

طور ا ز ار والعقث والقطا

مكا

ئا الطور ،ثة تزايث

ريمتو م طور ال مو الخضري حتى وصل

أعلى كمية ل سته ي المائ  ،ثة ا خقض

رلي م م

(لى

هاية الطور وتوامق ئلي

مع) Allen et al., (1998أن هاية الطور (ا ز ار والعقث والقطا ) كان اكسته ي المائ م خ ض .كما تبين ال تائن أن رية
الري المثروسة ت قيط ( مغطى ومكشو ) وسطح تقليثي.

معام المحصو تتقارب م ك األطوار ال ي ولوجية لمعام

ت قيط مغطى ( ،)0.52ت قيط

المعثلة للمعام
كما تظهر البيا ا أن وسط ريمة معام المحصو حسب ع رة ب مان
ّ
مكشو ( ،)0.58سطح تقليثي ( )0.53وك تتوامق ال تائن مع ) Allen et al., (1998أن متوسط ريمة معام المحصو
 0.88ويعوث سبب ئلي كخت

الظرو

الم اخية و وع التربة.

الجدول  .4معامل المحصول  Kcحسب المعامالت المستخدمة في ري محصول البندورة تبعاً لعالقة بنمان المعدلة

البيان

تنقيط مغطى

تنقيط مكشوف

سطحي تقليدي

أيار/مايو

0.30

0.32

0.24

حزيران/يونيو

0.46

0.52

0.48

تموز/يوليو

0.62

0.71

0.65

آب/أغسطس

0.63

0.70

0.69

أيلول/سبتمبر

0.57

0.65

0.60

Kc

0.52

0.58

0.53
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الشكل  .2معامل المحصول  Kcلطرق الري المستخدمة على محصول البندورة حسب عالقة بنمان المعدلة

5ـ تأثير طرق الري بالتنقيط (مغطى ومكشوف) وتقليدي في إنتاجية البندورة:
أظهللر

تللائن الجللثو ( )5أن متوسللط اكسللته ي المللائ الكل ل للللري بللالت قيط مغطللى البللالك  3345ة  /كتللار كللان أر ل مللن بقيللة

المعام

واللري السلطح (تقليلثي) بمتوسلط اسلته ي كلل ( 7426 ،3785ة  /كتلار)

3

المثروسة ،ثة ت

على التوال  ،وكا

الري بلالت قيط مكشلو

3

البلالك 49

سبة التومير م ميا اللري باسلتخثاة اللري بلالت قيط مغطلى  %55أعللى ملن اللري بلالت قيط مكشلو

 %مقار ةم مع الشا ث وتوامق ئلي مع ) Locascio, (2010أن طريقة اللري بلالت قيط مغطلى تلومر ميلا ب سلبة تزيلث علن  ،%50أملا

من حيلث ك لاء اسلتخثاة الميلا الكليلة كا ل

مل اللري بلالت قيط مكشلو  11كلك/ة 3أعللى ملن اللري بلالت قيط مغطلى واللري السلطح

(التقليل لثي) الب للالك ( 2.8،10.2ك للك/ة )3عل للى التل لوال  ،وك للئلي كا ل ل

ا تاجي للة ع للث اتب للاع طريق للة ال للري ب للالت قيط مكش للو

41.7

طن /ل لكتار أعل للى م للن طريق للة ال للري ب للالت قيط مغط للى والس للطح (التقلي للثي) البالغل لة ( 34و 20.8طن /ل لكتار) وبزي للاث ر للثر ا (64
و )%101على التوال  ،وتعارض ئلي مع حجازي وآخرون ( )2009أن الري بالت قيط مغطى أعطى أعلى ( تاج ملن اللري بلالت قيط
مكشو

وبزياث رثر ا .%15

الجدول  .5متوسط االستهالك المائي لمحصول البندورة حسب طرق الري المستخدمة وعالقته بالمردود خالل موسمي الدراسة

3191

7426

3195

7430

25

867

4087

24

133

310

43

20.8

2.8

-

-

ري سطحي

عدد السقايات

كفاءة الري ()%

المردود (طن/هكتار)

مكشوف

نظري

فعلي

فعالة

الفعلي
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(كغ/م)3

ري تنقيط

صافي

كلي

()%

3440

3785

3487

3832

25

813

4325

24

145

160

91

41.7

11.0

49

101

سقايات

أمطار

زيادة
العمق

مجموع

نظري

فعلي

SJAR

الشاهد ()%

مغطى

3

3

زيادة المردود عن

3061

3345

2874

3159

25

823

3722

24

120

132

91

34.0

10.2

55

64

المعاملة

ري تنقيط

كفاءة استخدام المياه

م/3هكتار

م /هكتار

م /هكتار

التوفير في مياه الري

االستهالك المائي

الرطوبة المقدمة

معدل السقاية

المجلة السورية للبحوث الزراعية .المجلد( – )2العدد(2015 - )2
6ـ تأثير طرق الزراعة (عضوية وتقليدية) في إنتاجية البندورة:

تللائن الجللثو ( )6أن متوسللط ا تاجيللة مل الز ارعللة العضللوية لطللرق الللري المسللتخثمة كللان أعلللى مللن الز ارعللة التقليثيللة،

أوضللح

وكللان متوسللط ا تاجيللة م ل الللري بللالت قيط أعلللى مللن الللري السللطح (التقليللثي) ،مكا ل
تراوحل

مكشللو

أعلللى ( تاجيللة م ل طريقللة الللري بللالت قيط

مللن (( 38.4لللى  )45.1طن /كتللار ،ثللة تلتهللا طريقللة الللري بللالت قيط مغطللى التل تراوحل

طن /ل لكتار ،وكا ل

طريقللة الللري السللطح التقليللثي األر ل ( تاج لام والت ل تراوح ل

التحلي ل ا حصللائ لطللرق الز ارعللة أن

مللن (( 29.7لللى )38.4

مللن (( 18.7لللى  )23.0طن /كتللار .تبللين تللائن

للاي مللروق مع ويللة واضللحة بللين طريقللة الز ارعللة العضللوية للمعللام

التقليثيلة ،وملروق مع ويللة بلين طلرق الللري بلالت قيط مكشلو

المثروسللة والز ارعللة
للاي ملرق مع لوي بللين

وطللرق اللري (مغطلى وسللطح تقليلثي) ،كملا أن

طريقة الري بالت قيط مغطى وسطح (تقليثي) ع ث مستوى مع وية .%5

الجدول  .6تأثير كل من عاملي طرق الري وطرق الزراعة في إنتاجية البندورة (كغ/دونم) خالل موسمي الدراسة
المعاملة

ري بالتنقيط مكشوف

ري بالتنقيط مغطى

سطحي (تقليدي)

زراعة عضوية

451aA

384 aB

230 a C

زراعة تقليدية

384 b A

297 b B

187 b C

( LSD 0.05طرق الزراعة)

18.51

( LSD 0.05طرق الري)

33.08

المتبوعة باألحر الصغير سها ضمن العموث الواحث لطرق الزراعة ك تختل

المعام

المتبوعة باألحر الكبير سها ضمن السطر الواحث لطرق الري ك تختل

المعام

مع ويام ع ث مستوى ثكلة %5

مع ويام ع ث مستوى ثكلة %5

تبين ال تائن م الجثو ( )7أن سبة الزياث م ا تاجية مقار ةم مع الشا ث (سطح تقليثي) كا
و ّ
زراعة تقليثية ب سبة  ،%106ثة ت

مكشو

مغطى زراعة عضوية ب سبة  ،%68ثة ت
ا حصائ

مكشو

بين المعام

ا طريقة الري بالت قيط مكشو

أعلى م الري بالت قيط

زراعة عضوية ب سبة  ،%97ثة طريقة الري بالت قيط

ا طريقة الري بالت قيط مغطى زراعة تقليثية ب سبة  ،%60وتبين تائن التحلي

الرئيسية والثا وية (طرق ري وطرق زراعة) وجوث مروق مع وية واضحة بين طريقة الري بالت قيط

زراعة عضوية وبقية المعام

 ،وكئلي بين طريقت

الري بالت قيط (مغطى ومكشو ) زراعة (عضوية وتقليثية) وري

سطح (تقليثي) زراعة (عضوية وتقليثية) ع ث مستوى مع وية .%5
الجدول  .7تأثير التفاعل ما بين طرق الري و طرق الزراعة في إنتاجية البندورة (كغ/دونم) خالل موسمي الدراسة
المعاملة

متوسط اإلنتاجية

زيادة اإلنتاج عن الشاهد

كغ /دونم

%

ري بالتنقيط مكشوف زراعة عضوية

451 a

97

ري بالتنقيط مغطى زراعة عضوية

384 b

68

230 d

ري سطحي (تقليدي) زراعة عضوية

ل

ري بالتنقيط مكشوف زراعة تقليدية

384 b

106

ري بالتنقيط مغطى زراعة تقليدية

297 c

60

ري سطحي (تقليدي) زراعة تقليدية

187 e

ل

( LSD 0.05طرق الري× طرق الزراعة)

المعام

المتبوعة بالحر

32.06

سو ضمن العموث الواحث ك تختل

مع ويام ع ث مستوى ثكلة %5
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) م طريقة الري بالت قيط (مكشو
سبة

حين تراوح

:االستنتاجات و التوصيات

 بي ما كا،%55  ومر تق ية الري بالت قيط (مغطى) كمية كبير من الميا ب سبة

 م،)%106  (لى97( من

. مقار ةم مع الشا ث%49 سبة التومير

طريقة الري بالت قيط (مكشو ) ب سبة تراوح

ا تاجية م

 ازثاث

.) مقار ةم مع الشا ث%68  (لى60( الزياث م الري بالت قيط (مغطى) من

.ا تاجية م طرق الري المختبر بالزراعة العضوية عن مثي تها م الزراعة التقليثية
ومغطى) م ري محصو الب ثور ظ امر لتومير ا م الميا ب سبة كبير

 ازثاث

 يوصى باستخثاة طريقة الري بالت قيط (مكشو

. وتطبيق الزراعة العضوية م ( تاج محصو الب ثور بمحامظة حمص،وزياث ا تاجية
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Abstract
The study was carried out in Mokhtaria Research Station, Homs Agricultural Research Center,
General Commission for Scientific Agricultural Research Center, Homs, Syria, during 2008-2009
and 2009-2010 seasons. Two methods of drip irrigation were applied (mulched, without mulch) on
tomato crop to be compared with the traditional method (surface irrigation). The results showed that
the average of the total water consumption for the drip irrigation (mulched) was 3345 m3/ha and
percentage of saving water irrigation was 55% as compared with control (traditional surface
irrigation), while the average of the total water consumption for the drip irrigation (without mulch)
was 3785 m3/ha and percentage of the saving water irrigation was 49% as compared with control,
although the average of the total water consumption for the traditional surface irrigation was 7426
m3/ha. In terms of farming method (traditional and organic) the production under drip irrigation
(mulched) were 29.7 and 38.4 ton/ha, with an increment in yield of (60 and 68%) as compared with
the control (surface irrigation) which were 18.6 and 22.9 ton/ha (traditional and organic),
respectively. On the other hand the production under drip irrigation (without mulch), in terms of
farming method (traditional and organic) were 38.4 and 45.1ton/ha with an increase in yield 106 and
97%, respectively as compared with the control.
Key words: Drip irrigation, Surface irrigation, Organic farming, Tomato, Production, Water consumption
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