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دراسة تأثير طرق تحسس رطوبة التربة على الصفات النباتية لمحصول القرع المزروع تحت 

 منظومة الري بالتنقيط

 
 سعد ياسين  طه                                              مصطفى حسن الحلو*

 الكلية التقنية/ المسيب/هيئة التعليم التقني  

 

                              المستخلص

" الذي زرع في بغداد في  .Cucurbit a pepo Lنفذت هذه الدراسة على تجربة حقلية لزراعة حاصــل القرع من نوع "      

( بنظام األلواح المنشقة ، إذ يمثل نوع المنقط األلواح  R.C.B.D. وفق نظام القطاعات العشوائية الكاملة )  11/2/4222

خل الخط ( ، أما طريقة التحسس فتمثل األلواح الثانوية وهي بثالثة انواع ) المتحسس الجبسي الرئيسية  بنوعين ) حلزوني و بدا

، ومقياس الشد الرطوبي ،والطريقة التقديرية ( وكانت جميع االلواح التجربية عند مستوى رطوبة السعة الحقلية للتربة وبثالثة 

نسبة اإلنبات لبذور حاصل القرع, طول النبات, المساحة الورقية له,  مكررات لكل وحدة تجريبية  . تم دراسة المعايير اآلتية :

إنتاجية الحاصل الثمرية  لحاصل القرع, الوزن الطري للمجموع الخضري, وزن المجموع الجذري للنبات, كفاءة اضافة المياه 

 وكانت أهم نتائج هذه الدراسة ما يأتي: 

%( مما يعني مالئمة دقتها لالستعمال في  2.14تغاير صناعي قليل) أعطت المتحسسات ألجبسية المصنعة محلياً معامل .1

 مصنع محلياً كذلك .  ACعمليات جدولة االرواء باستعمال قارئ متحسس ذا قراءات ثابتة بتحفيز  

م 2.214تغلب المنقط الحلزوني على المنقط بداخل الخـط بالصفات التالية : المساحة الـورقية للنبات )  .4
4

/نبات(   

ميكا غرام/هكتار( .  وتفوق المنقط بداخل الخط معنويا على المنقط الحلزوني  10.1النتاجية الثمرية لحاصل القرع )وا

( والوزن الطري للمجموع سم44.1 %( وطول النبات ) 44.7بالصفات االتية : نسبة انبات بذور حاصل القرع )

 غم/نبات ( . 21كغم/نبات( ووزن المجموع الجذري للنبات ) 1.141الخضري )

كان لنوع وسيلة التحسس األثر المعنوي في الصفات اإلنتاجية للنبات   فقد تفوق المتحسس الجبسي على مقياس الشد  .2

سم ( والمساحة الورقية     41.0% ( وطول النبات  ) 72.2الرطوبي والطريقة التقديرية إذ بلغ معدل نسبة اإلنبات )

م 2.141)
4

كغم/نبات ( ووزن الجـذور  1.424ميكاغرام / هكتار( والوزن الـطري ) 21.2) /نبات ( حاصل الغلة عنده 

غم/نبات (. في حين تغلب مقياس الشد الرطوبي على باقي وسائل التحسس معنويا عند مستوى السعة الحقلية في  22)

 %(.01صفة كفاءة اضافة المياه حيث بلغت )

. 

Studying the effects of soil moisture sensing methods on the plant 

properties of the squash crop grown under drip irrigation system. 
            

Saad Y. Taha                                                              Mustafa H. Hilou 

Foundation of Technical Education 

Technical Collage/ Musaib 

ABSTRACT 

             This study was carried out on a filed experiment of transplanting Squash crop "Cucurbit 

a pepo L.  "  at 15/04/2003. This experiment was conducted on (R.C.B.D.) in split plots system, 

where the dripper type  

represent the main plots in two kinds (Spiral & In-Line) & the soil 

moisture sensing methods represent the sub-plots in three kinds (Gypsum block, tensiometer & 

estimation method) all the units where at filed capacity with three replication for each 

experimental unit. 

The following parameters were studied: Germination percentage of harvested squash  

fruits, plant height, leaf area, fruit yield, fresh weight& root weight. 

يالبحث مستل من من رسالة ماجستير للباحث الثان*  
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The most important results were as following: 

1-The locally manufactured gypsum blocks had shown a little variation coefficient (4.57%) 

which means that it accuracy is suitable for irrigation scheduling processes reading by the AC 

excitation reader who have a stable readings locally manufacturS  

1. The spiral dripper had overcome the in-line dripper in the following parameters: Plant leaf 

area (3.452 m
2
 per plant), squash yield production (19.6 Mg per ha.). The in-line dripper had 

overcome on the spiral dripper significantly in the following parameters: seed germination 

percentage of harvested squash fruits (77.8%), plant height (77.1 cm), fresh weight (1.621 

Kg/plant), and plant root weight (31 gm /plant). 

2. The sensing method had the significant difference in production parameters of the plant 

where the gypsum block had overcome on the tensiometer & estimation method where the 

seed germination percentage of harvested squash fruits (80.3%) plant height (76.9 cm), leaf 

area (3.675 m
2
/ plant) yield production (21.2 Mg per ha.), fresh weigh (1.732 Kg per plant) 

roots weight (33 gm per plant). Although the tensiometers had overcome the other sensing 

methods in Water Application efficiency significantly where was (91%).    

3.  

 المقدمة

تعتبر الثروة المائية المقياس االساسي في تحديد الثروات الوطنية والرخاء للبلدان والشعوب. وعلى الرغم من ذلك فأن الهدر 

حة المياه الحاصلة بالعالم. لقد اصبح االرواء الزراعي مصدر اهتمام للباحثين الحاصل بالمياه يعتبر السبب االساسي في ش

والعلماء لغرض تحديد وقت وكمية المياه التي يحتاجها النبات بالضبط وبالتالي توفير كميات كبيرة من المياه قد تذهب هدرا 

مياه اقل مما يحتاجه النبات مما يؤدي الى استهالك )اكثر من االحتياج الحقيقي للنبات(عندما يتم الري عشوائيا او يتم اضافة 

طاقة النبات في الحصول على المياه وليس على تكوين وتشكيل الثمار وبالتالي يسبب خسارة مادية للمستفيد من العملية 

 (4224واخرون،Shockالزراعية )

الحقلية للتربة المزروعة( يجب استعمال  وفي سبيل تحديد المستوى االفضل آلرواء المحاصيل الزراعية )بحدود السعة     

بعض الوسائل التي تقوم بتقدير او تحديد مستوى الرطوبة في التربة وبالتالي يمكن تقدير كمية المياه المطلوبة ووقت اضافتها 

حسسات هي للنبات, ومن هذه الوسائل واالدوات هي المتحسسات الرطوبية التي يتم استخدامها لهذا الغرض ومن ابرز هذه المت

المتحسس الجبسي )والذي تم تصنيعه محليا من قبل الباحثين( ومقياس الشد الرطوبي والطريقة التقديرية والتي يتم تقدير 

 مستوى رطوبة التربة بحسب شكل النبات ومدى رطوبة التربة عند مسك وعصر نموذج منها باليد.

لحديثة يشبه وجود مقاييس السرعة االرضية اومقياس خزان الوقود ان استخدام المتحسسات الرطوبية في منظومات الري ا      

في العجالت التي نقودها, اذ من الصعب  تقدير السرعة او كمية الوقود بدون وجود هذا المقياس واالعتماد فقط على التقديرات 

لتنقيط( الموجودة في العراق هو واالراء الشخصية. ومن اهم العيوب االساسية في معظم انظمة الري الحديثة )الري بالرش وا

افتقارها الى وجود وسائل تحسس رطوبي في التربة او اعتمادها على نماذج رياضية لحساب استهالك النبات المائي )كما هو 

مشاع استخدامه كمؤقتات لعملية الري( ولكن يعتمد بصورة اساسية ببدء عملية الري ومدتها ووقت نهايتها على التقديرات 

والتي غالبا ما تكون غير دقيقة و يعني ذلك موت مباشر للنبات وانما يؤثر ذلك تأثيرا مباشرا وكبيرا على حاصل غلة  الشخصية

المحصول النباتي واستهالك كميات كبيرة من المياه مما يعني زيادة ساعات الضخ وبالتالي زيادة تكاليف وقود وعمل واندثار 

ف على حساب االرباح النهائية التي يستلمها المستفيد النهائي )الفالح او المزارع( من اجهزة ومعدات وبالتالي زيادة التكالي

 (.1000واخرون ،  Arajo  (العملية الزراعية والنتيجة هدر بكمية المياه 

يرادها يقتصر عمل المتحسسات الرطوبية على الجوانب العلمية والمختبرية فقط وذلك بسبب سعرها المرتفع نسبيا جراء است     

القليل من خارج القطر وعدم معرفة فوائدها من قبل الفالحين والمزارعين اضافة الى تلف معظم ما هو موجود محليا بسبب 

تجاوز تاريخ صالحية استخدامها مما دفع فريق البحث الى اجراء عمليات هندسة عكسية للمتحسسات الستوردة وتصنيع 

% من سعر المتحسس المستورد, اضافة الى ذلك فقد كان استعمال 42تصل الى  متحسس مماثل لها في مبدأ العمل وبتكلفة

( مما DCالمتحسسات الجبسية محدود الكفاءة والدقة بسبب استخدام قارئ عادي للمتحسسات الجبسية  يمر فيه تيار مستمر )

صلة, وقد تم معالجة هذه الظاهرة يؤدي الى وجود ظاهرة االستقطاب بين قطبي المتحسس وبالتالي عدم دقة القراءات المستح
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( ليمحي هذه الظاهرة وبالتالي يعطينا قراءة وتقدير دقيق لمستوى ACبأستعمال قارئ متحسس جبسي يمر فيه تيار متناوب )

 (.Hartz ،1004رطوبة التربة وبالتالي تحديد احتياج النبات المائي )

 

 المواد وطرائق العمل

 التجربة الحقلية: 

ألختبار مدى اداء وكفاءة المتحسس الجبسي االلكتروني مقارنة مع مقياس الشد  4222ء تجربة حقلية في بغداد عامتم اجرا      

الرطوبي والطريقة التقديرية على مستوى السعة الحقلية, اذ تم اختيار نوع المنقط كعامل اساي ونوع التحسس المتحسس كعامل 

 ح منشقة( وبثالث مكررات لكل معاملة. ثانوي )وفق نظام القطاعات العشوائية وبألوا

تم نصب منظومة الري بالتنقيط ووضع زوج من المتحسسات الرطوبية عند بداية ونهاية اعماق المنطقة الجذرية        

( والمزروع تحت منظومة الري بالتنقيط, اذ يقوم المتحسس االلكتروني .Cucurbit a pepo Lلمحصول القرع )الكوسة 

ل بتحديد وقت بداية عملية االرواء )تشغيل المضخة ووصول المياه عبرها الى المنقطات ثم الى النبات( ويقوم الرطوبي االو

 المتحسس الثاني بتحديد وقت انتهاء عملية االرواء.

ة ( فقد تم وضع زوج منها على عمقين ألتمام عملية معرفTensiometersاما بالنسبة لمقاييس الشد الرطوبي للتربة )      

اوقات احتياج النبات للماء, اما بالنسبة للطريقة التقديرية لرطوبة التربة فتوخذ قراءاتها على اساس شكل النبات ومدى الرطوبة 

 الموجودة في عينة تربة تعصر بواسطة اليد والعين المجردة.

م 12X112ي ابعاده بدأت التجربة عندما تم انبات بذور القرع على شكل دايات, وثم نقلها في الحقل الذ    
4

. بعد مرور اسبوع 

هكتار وتم نصب منظومة الري بالتنقيط قبل زراعة حاصل القرع  2.11اذ تم زراعة داية عند كل منقط, تبلغ مساحة الحقل 

ين م والمسافة ب4م )والذي يمثل وحدة تجربية واحدة( وكانت المسافة بين انابيب التنقيط 12باسبوعين وكان طول انبوب التنقيط 

وكان المصدر المائي هو حوض بأبعاد  422Kpaم وبضغط تشغيلي كلي 12م وبطول كلي لألنبوب 2.1منقط واخر 

2x4x1م
2
. 

اجريت التجربة وفق نظام القطاعات العشوائية الكاملة بألواح منشقة منشقة بحيث تم عد نوع المنقط والذي هو بمستويين      

عدت وسائل تحسس الرطوبة بثالثة مستويات )المتحسس الجبسي ومقياس الشد ( وAحلزوني وباخل الخط كعامل رئيسي )

الجبسي من قبل الباحثين وفق المقاييس العالمية  المتحسس( وقد تمت صناعة Bالرطوبي والطريقة التقديرية( كعامل ثانوي )

 (.1كما في الشكل)

 

 

 

 

 

   

 

 ( المتحسس الجبسي1ل رقم )كش

 

 يوما. 72صول القرع عندما بلغ الموسم الكلي لعمر النبات حوالي انتهت اخر دفعة حصاد لمح  

احد المحددات االساسية لوضع المتحسسات الجبسية الرطوبية بداخل التربة ان تكون تركيبة هذه الترب متجانسة الى حد ما 

ريف لكل لكل منقط على فضال عن تجانس او تقارب ما يستلمه النبات من مياه على طول خط التنقيط مما يعني تجانس التص

طول خط التنقيط والذي يؤدي بدوره الى تمثيل العينة )والمنقط الذي يوضع عند المتحسس الرطوبي وغالبا ما يكون عند 

 (.4منتصف خط التنقيط( الى المجموعة المأخوذة منه )باقي المنقطات في االنبوب( )

 ارة شحنة الضغط على طول خط انبوب التنقيط والتي تنص على:  ( لبيان خس 1072وآخرون  Howellوقد تم اعتماد معادلة ) 

     

    HL = 1.13 x 10
11

 (0.06 qt / C )
1.852

 x di
-4.871

 x f      ..... (1) 
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 إذ ان  :    

HL   . خسائر الشحنة معبر عنها كنسبة مئوية من طول االنبوب : 

qt   ( التصريف خالل االنبوب :  L. min
-1

 . ) 

C   ( لالنابيب البالستيكية . 112-122: معامل االحتكاك ) 

di    ( القطر الداخلي لالنبوب :mm . ) 

   f   :  معامل التعويض على طول االنبوب .     

                                               من المعادلة :     fويمكن استخراج قيمة      

            

                                                                          ( .........4  )   

 

 : عدد المخارج .  ne إذ  ان :    

               i      . اول مخرج : 

 

ها تم نصب زوج من المتحسسات الجبسية او مقاييس الشد الرطوبي عند كل مكرر تجريبي )عدا المكررات التي تستخدم في     

سم وذلك لكي يتم تحسس رطوبة اكبر مساحة للتربة المحيطة بالمنطقة الجذريةوقد 12سم و 22الطريقة التقديرية( على عمقين 

تم تجنب وضع المتحسسات مباشرة تحت المنقطات وذلك لتالفي حدوث اخطاء لتقدير رطوبة التربة التربة عندما تسقط المياه 

نتقالها عبر التربة اليه بالترشيح. ان وضع زوج من المتحسسات يضمن دقة توقيت بداية المضافة مباشرة على المتحسس دون ا

ونهاية عملية الري فعندما يصل المتحسس االول )االقل عمقا( الى مستوى رطوبة اقل مما هو مطلوب يتم فتح انابيب التنقيط 

فتح( -طع توصيل المياه. تم وضع طمامات من نوع )غلقالى ان يبدأ المتحسس الثاني بقراءة ذلك المستوى المحدد وعندئذ يتم ق

عند بداية كل انبوب تنقيط لغرض التحكم بفتح ام اغالق كل خط تنقيط بصورة مستقلة عن الخط االخر بسبب استعمال نوعين 

 مختلفين من المنقطات ذوات تصاريف مختلفة عن بعضها, مما قد يسبب في ان احد ضغوط التنقيط قد يعطي التصريف

 المطلوب من دون ان يصل االخر الى ذلك فيحتاج بذلك السيطرة على كل خط تنقيط على حدة.

( وبسبب الوقاية من 1002واخرون  Stephenتمت عمليات خدمة المحصول وتراكيز االسمدة والمبيدات وفقا لما ذكره )    

&  Clarckسب النسب والكميات الموصى بها )انسداد المنقطات واالنابيب فقد تم وضع الكلورين بداخل مياه التنقيط بح

Smajstrla 1007.) 

 

 النتائج والمناقشة

 . نسبة إنبات بذور حاصل القرع 1

(  بانه كان لنوع المنقط التاثير المعنوي في نسبة انبات البذور المستخرجة 1اوضحت نتائج التحليل االحصائي المبين بالجدول )

% ( على المنقط الحلزوني والبالغ عنده معدل 44.7بداخل الخط والذي بلغ عنده المعدل ) من ثمار حاصل القرع إذ تغلب المنقط

% (  . كان ذلك  لكون المنقط بداخل الخط متعدد المخارج وذا مساحة رطوبية اكثر مما يؤثر على  41.2نسبة االنبات للبذور )

( والتي لها تاثير مباشر على ظروف تكوين البذرة وجنينها  كمية امتصاص الجذور للمياه والمواد الغذائية ) شد النبات المائي

 اثناء مرحلتي االزهار واالثمار .

كان ايضا لنوع طريقة التحسس التاثير الفعال في معدل الوزن الطري إذ تفوق معدل نسبة االنبات بطريقة المتحسس      

الطريقة التقديرية والبالغ عندهما معـدل نسبة االنبات ) % ( على كل من طريقة مقياس الشد الرطوبي و 72.2الجبسي البالغ ) 

 % ( على التوالي .  41.7% و  44.2

 Morera &Cardoso (1007. )وهذا  يتفق مع نتائج 
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 )%(( تداخل تأثير نوع المنقط وطريقة تقدير رطوبة التربة في معدل نسبة انبات بذور حاصل القرع 1جدول )

 

 

  طول النبات - 2

( بأنه لم يكن لنوع المنقط التأثير المعنوي في طول النبات ومع ذلك فقد تغلب منقط بداخل 4يتضح من الجداول )   

ات ( سم / نب 42.1سم / نبات( على المنقط الحلزوني الذي اعطى معدل طول بلغ ) 44.1الخط  ليعطي معدل طول نباتات بلغ )

وذلك بسبب كون المنقط بداخل الخط متعدد المخارج ويغطي مساحة ترطيب اكثر من المنقط الحلزوني . وال يوجد لنوع 

سم / نبات(على  44التحسس التأثير الفعال . وعلى الرغم من ذلك  تفوق المتحسس الجبسي ليبلغ معدل طول النباتات عنده )

سم / نبات( كان سبب ذلك تأثر الصفات  42.1سم / نبات( والطريقة التقديرية ) 41.2) مقياس الشد الرطوبي البالغ عنده المعدل

النباتية المباشر برطوبة التربة, وذلك بسبب ان النبات عند مستوى رطوبة السعة الحقلية اليعاني أي شد داخل خالياه أي تكون 

قة الجذرية للنبات يزيد من حيويته مما يعني زيادة طوله . اوراقه غير ذابلة ومنتصبة وكذلك وجود االسمدة والمعادن عند المنط

 Srinivas(1001, )  ولم يكن لتداخل العوامل التأثير المعنوي باستثناء تداخل نوع المنقط مع اداة التحسس ,هذا  يتفق مع نتائج 

Oberza( 1001واخرين , )Stegere ( و4221( ,العبيدي )1007واخرين , )Shock (4224واخرين.) 

 

 ( تداخل تأثير نوع المنقط وطريقة تقدير رطوبة التربة في طول النبات2جدول )

 )سم/ نبات(

 

 المساحة الورقية للنبات  - 3

ة إذ تفوق (  بأنه كان لنوع المنقط التأثير المعنوي في المساحة الورقي2يتضح من التحليل االحصائي في الجدول)

م 2.214المنقط الحلزوني ليعطي معدل مساحة ورقية )
4

/ نبات( على المنقط بداخل الخط الذي اعطى معدل  مساحة ورقية   

م 2.441بلغت )
4

لتر/ساعة ( تتغلب على تصاريف المنقطات  0.1/ نبات(, وذلك بسبب كون تصاريف المنقطات الحلزونية ) 

 مما يوفر الرطوبة بصورة اسرع عند استعمال المنقط االول مقارنة باالخر  .لتر / ساعة ( ,  1.4بداخل الخط ) 

 نسبة االنبات )%( عند

 نوع المنقط

 نسبة االنبات )%( عند طريقة تقدير رطوبة التربة
 

 المعدل
 الطريقة التقديرية مقياس الشد الرطوبي المتحسس الجبسي

 ...9 3..9 9..9 97.7 حلزوني

 99.7 93.3 97.3 9..7 بداخل الخط

  91.7 ..99 3..7 المعدل

 ....اقل فرق معنوي عند مستوى داللة 

 2.9.1, أداة التحسس :  1.737نوع المنقط : 

 

 نوع المنقط

  طريقة تقدير رطوبة التربة

 الطريقة التقديرية مقياس الشد الرطوبي المتحسس الجبسي المعدل

 ...9 91.7 7..9 9..9 حلزوني

 99.1 99.1 1..9 97.2 بداخل الخط

  ...9 ...9 ..99 المعدل

 ....اقل فرق معنوي عند مستوى داللة 

 , .N.S ,أداة التحسس: .N.Sنوع المنقط:

 3....مستوى الرطوبة:  Xأداة التحسس Xنوع المنقط
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م 2.141اما طريقة التحسس فكان لها التأثير المعنوي إذ   تفوق معدل المساحة الورقية للمتحسس الجبسي )    
4 

/ نبات( 

م 2.274على   مقيــاس الشد الرطوبـي )
4 

عنويا ( . تغلب كالهما على الطريقة / نبات( ) على الرغم من عدم اختالفهما م

م 4.040التقديرية )
4
 / نبات (  بسبب تفاعل المساحة الورقية مع مدة جفاف او ارواء النبات . 

كان لوسيلة التحسس التأثير المعنوي في المساحة الورقية للنبات بسبب تأثر الطاقة الحيوية للنبات بوفرة الرطوبة      

يعمل على تحديد المساحة الورقية للنبات . وقد كان هنالك تاثيرا ً معنوياً لكل من تداخل نوع المنقط  ومستوى شد ماء التربة مما

 مع المستوى الرطوبي واداة التحسس.

 . 4221( , والعبيدي 1004) Araujo  &Ferreiraان هذا  يتفق مع نتائج 

 

في المساحة الورقية ألوراق محصول القرع) م ( . تداخل تأثير نوع المنقط وطريقة تقدير رطوبة التربة 3جدول ) 
2
 / نبات( . 

 

 . انتاجية حاصل القرع .

مع اختالف نوع  ( بأنه لم يكن لنوع المنقط التأثير المعنوي وذلك ألنه2بينت نتائج التحليل االحصائي كما هو مبين بالجدول)

تقوم  المنقط وتصريفه فأن كمية المياه التي يتم اضافتها الى التربة تبقى محددة وثابتة بسبب وجود متحسسات رطوبة التربة التي

بالتحديد الدقيق والمستمر لمستوى رطوبة التربة . وعلى الرغم من ذلك كان معدل غلة االنتاجية الثمرية للقرع عند المنقطات 

 17.0ميكاغرام /هكتار( اكثر مما عند المنقطات من نوع بداخل الخط التي بلغت عندها االنتاجــية ) 10.1الحلزونية )

 ميكاغرام/هكتار( .

ريقة تحسس رطوبة التربة التأثير المعنوي في االنتاجية الثمرية لمحصول القرع . إذ كان اعلى معدل انتاجية عند كان لط    

ميكاغرام/هكتار( وذلك بسبب مالئمة عمل المتحسس الجبسي مع نوع تربة الحقل)   41.4استعمال المتحسس الجبسي إذ بلغت )

يسر في التربة يقع ضمن الشد الذي يمكن ان يتحسسه المتحسس الجبسي. اما طينية و غرينية ومزيجة( ، وكون شد الماء المت

ميكاغرام/هكتار( وذلك وكانت اقل من معدل االنتاجية في المتحسس  10.2مقياس الشد الرطوبي فقد بلغ معدل االنتاجية فيه  )

 (.1072الجبسي وذلك بسبب محدودية مدى تحسس مقياس الشد الرطوبي المستعمل) دوغرامجي 

14.1اما الطريقة التقديرية فقد بلغت االنتاجية فيها )    
 

ميكاغرام/هكتار( . وكانت اقل معدل لالنتاجية وذلك بسبب ان االعتماد 

الرئيسي لتقدير الرطوبة بهذه الطريقة يبنى على مظهر النبات وملمس التربة والتي تعتمدان على التقدير الشخصي للرطوبة 

 خطاء في اثناء تقدير مستوى رطوبة التربة .ومن ثم قد يولد بعض اال

(  1000واخرون  Imtiyaz( و)  1000واخرون  Waddelliوهذا مطابق مع نتائج  كثير مـن البـاحثين ومنهم : )   

واخرون  Verghis(  و)  1000واخرون  Shae( و )  1000واخرون  Al-Kaisi( و  )  1000واخرون  Arujoو ) 

 ( . Hartz 1004( , ولكن ال يتفق مع نتائج )  4221( و ) العبيدي  Steven &Howell 4221 (    و  ) 1000

 

 )ميكاغرام/ هكتار(.(  تداخل تأثير نوع المنقط وطريقة تقدير رطوبة التربة في حاصل انتاجية القرع .جدول )

 

 

 

 

 

 

المساحة الورقية  م 
2

  /

 نبات عند نوع المنقط

المساحة الورقية  م 
2

  / نبات عند طريقة تقدير رطوبة التربة 

 الطريقة التقديرية مقياس الشد الرطوبي المتحسس الجبسي المعدل

 2...3 2.777 7...3 ..3.7 حلزوني

 .3.29 .2.79 9...3 ....3 لخطبداخل ا

  2.727 79..3 .9..3 المعدل

 ....اقل فرق معنوي عند مستوى داللة 

 177.., أداة التحسس : 1....نوع المنقط :

انتاجية القرع ميكاغرام / 

 هكتار عند

 نوع المنقط

  انتاجية القرع ميكاغرام/هكتار عند طريقة تقدير رطوبة التربة

 الطريقة التقديرية مقياس الشد الرطوبي المتحسس الجبسي المعدل

 ..17 19.3 2..2 21.3 حلزوني

 17.7 7..1 ..17 21.1 بداخل الخط

  19.1 ..17 21.2 المعدل

 ....اقل فرق معنوي  عند مستوى داللة 

   793.., أداة التحسس   .N.Sنوع المنقط 
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 .الوزن الطري للمجموع الخضري للنبات.

( الى أنه لم يكن لنوع المنقط التاثير المعنوي في معدل الوزن الطري )وزن المجموع الخضري 1يشير الجدول) 

كغم / نبات( على المنقط  1.141للنبات ( . على الرغم من ذلك فقد تغلب المنقط بداخل الخط بمعدل الـوزن الطري الـذي بلغ ) 

 كغم / نبات( . وكان ذلك بسبب ان المنقط  بداخل الخط يتغلب على المنقط الحلزوني بساحة الترطيب. 1.271زوني البالغ ) الحل

بينت نتائج التحليل التجريبي بانه كان لنوع طريقة التحسس التاثير المعنوي إذ تفوقت طريقتا المتحسس الجبسي      

كغم / نبات( على التوالي بالرغم من عدم اختالفهما معنويا  1.114كغم / نبات( و ) 1.424ومقياس الشد الرطوبي والبالغتين ) 

كغم / نبات( وذلك بسبب دقة القياسات الماخوذة للرطوبة عند  1.444عن الطريقة التقديرية التي بلغ معدل الوزن الطري فيها ) 

 استخدام المتحسسات الرطوبية من عدم استخدامها .

ية النبات عند توفر الهواء والرطوبة بداخل التربة بشكل متـوازن بحيث ال يعاني النبات من شد كان ذلك بسبب فعال

زائد بسبب الجفاف او من اختناق للجذور بسبب الري المفرط . وان مستوى رطوبة السعة الحقلية للتربة يسمح بامتالء الخاليا 

سبة كبيرة من الوزن الكلي للنبات فلذلك يزداد الوزن الرطب عند بالماء بصورة مثالية ، ومن المعروف بان وزن الماء يشكل ن

Boonjung &Fukai (1001 )( و 1001واخرين) Foti( و 1002) Lilley  &Fukaiهذا المستوى . وهذا  يتفق مع نتائج 

واخرين   Al-Kaisi( و1004) Kaur  &Hundal( و 1004) Araujo  &Ferreira( و1001واخرين) Gallardoو 

واخرين  Shock( و 4221) Fransen  &Kugler( و 4222واخرين ) Alam ( و 1000واخرين ) Verghis( و 1000)

(4224.) 

 

 ( تداخل تأثير نوع المنقط وطريقة تقدير رطوبة التربة في معدل الوزن الطري )كغم/ نبات(.جدول )

 

 . وزن المجموع الجذري للنبات .

( بانه لم يكن لنوع المنقط التاثير المعنوي  في معدل وزن الجذور وذلك بسبب ان التربة بالمحصلة 1يوضح الجدول )

ستتلقى كمية الرطوبة المحددة لها بغض النظر عن تصريف المنقط او مساحة انتشاره . على الرغم من ذلك فقد تغلب معدل 

غم / نبات( . 40غم / نبات( بينما بلغ معدل وزن الجذور في الحلزوني )  21عند المنقطات بداخل الخط إذ كان ) وزن الجذور 

اما نوع طريقة التحسس فلقد كان لها التاثير المعنوي إذ تفوقت طريقتا المتحسس الجبسي ومقيــاس الشد الرطوبي والبالغتيــن ) 

 41توالي ) على الرغم من عدم اختالفهما معنويا ( على الطريقة التقديرية والبالغة ) غم / نبات( على ال 24غم / نبات و   24

غم / نبات( ، وذلك بسبب حساسية انتشار الجذور النباتية بالشد المائي للتربة اذ تنتشر الجذور عند وجود متحسسات للرطوبة 

 . لدقة تقدير الشد المائي على عكس الطريقة التقديرية القليلة الدقة

ويعزى سبب ذلك الى استجابة انتشار الشعيرات الجذرية وكثافتها مع مستوى رطوبة التربة بحيث تزداد بزيادة مستوى          

الرطوبة الى ان تصل رطوبة التربة الى مستوى السعة الحقلية . كلما زادت الرطوبة عن هذا المستوى تسبب ذلك باختناق 

 ( .  1000تها الطبيعية ) حجازي الجذور وعدم تحقيق نشاطها وفعالي

 Bobbie( و 4221واخرين ) Ley( و 1000واخرين ) Arajo( و 1001واخرين ) Plautان هذا ما يتفق مع نتائج          

 ( .4221(  ولكن اليتفق مع نتائج العبيدي )4224)

 

الوزن الطري )كغم/ 

 نبات( عند نوع المنقط

 الوزن الطري )كغم/ نبات( عند

  طريقة تقدير رطوبة التربة

 المعدل

 الطريقة التقديرية مقياس الشد الرطوبي المتحسس الجبسي

 .7..1 1.2.9 7...1 7...1 حلزوني

 21..1 1.279 1.9.7 1.7.7 بداخل الخط

  1.299 2...1 1.932 المعدل

 ....اقل فرق معنوي عند مستوى داللة 

  77..., أداة التحسس:.N.Sنوع المنقط:
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 موع الجذري  )غم/ نبات(.( تداخل تأثير نوع المنقط وطريقة تقدير رطوبة التربة في معدل وزن المج.جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .كفاءة اضافة المياه )كفاءة اإلرواء(9

ن لنوع المنقط اي تاثير معنوي في معدل كفاءة اضافة المياه ، ( بانه لم يك4اتضح من التحليل االحصائي  بالجداول )

% ( مقارنة بالمنقط بداخل الخط الذي بلغ معدل  71وعلى الرغم من ذلك فقد تغلب المنقط الحلزوني بمعدل الكفاءة ليبلغ  ) 

 % ( . 71الكفاءة عنده ) 

ل كفاءة اضافة المياه إذ تفوق كل من مقياس الشد الرطوبي خالفا لذلك فقد كان لطريقة التحسس االثر المعنوي في معد        

% ( على التوالي ) بالرغم من عدم اختالفهما معنوياً (   71% و  74والمتحسس الجبسي والبالغ عندهما معــدل الكفاءة ) 

 % ( وذلك السباب ذكرت سابقاً .  72مقارنة بالطريقة التقديرية والبالغ معدل الكفـاءة عندها )

% اقل من السعة الحقلية للتربة 42اما من ناحية المستويات الرطوبية فقد تغلب كل من مستوى رطوبةالسعة الحقلية و          

% اكثر من 42% ) على الرغم انهما غير مختلفين معنويا ( على مستوى رطوبة  77و   77والبالغ عندهما معدل الكفاءة 

 % . 17ل الكفاءة  السعة الحقلية للتربة والبالغ عنده معد

كان ذلك بسبب ان حجم الرطوبة المخزون في التربة يختلف حسب مستوى الرطوبة المثبتة عليه والتي تؤثر من ثم على          

 ( .1001واخرين ) Gallardoمعدل الكفاءة . وهذا يتفق مع نتائج  

 

 عدل كفاءة اضافة المياه ) % ( .( . تداخل تأثير نوع المنقط وطريقة تقدير رطوبة التربة في م9جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزن المجموع الجذري  )غم/ 

 نبات( عند نوع المنقط

 وزن المجموع الجذري  )غم/ نبات( عند أداة تحسس رطوبة التربة 

 المعدل

 الطريقة التقديرية مقياس الشد الرطوبي المتحسس الجبسي

 27 .2 32 31 حلزوني

 31 29 31 33 بداخل الخط

  .2 32 33 المعدل

 ....ل فرق معنوي عند مستوى داللة اق

 ,..1.9, أداة التحسس:.N.Sنوع المنقط:

 ، ....2مستوى الرطوبة:  Xأداة التحسس 

 ..3.9مستوى الرطوبة :  X اداة التحسس Xنوع المنقط  

كفاءة اضافة المياه ) % 

 ( عند نوع المنقط

  كفاءة اضافة المياه ) % ( عند طريقة تقدير رطوبة التربة

 الطريقة التقديرية مقياس الشد الرطوبي المتحسس الجبسي المعدل

 72 73 73 97 حلزوني

 71 .9 72 .7 بداخل الخط

  .7 72 71 المعدل

 ....رق معنوي عند مستوى داللة اقل ف

 ....3أداة التحسس :   X, نوع المنقط .2.12, أداة التحسس : .N.Sنوع المنقط:

 7.1.9مستوى الرطوبة :   Xأداة التحسس X نوع المنقط 
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 االستنتاجات

الكتروني  يسمح بامرار تيار متناوب  . كان لتصنيع المتحسس الجبسي محلياً وتصنيع قارئ لهذا المتحسس عن طريق كارت1

لتحفيز مقياس قراءة المقاومة االعتيادي الدور الرئيسي في استقرار القراءات المستحصلة من المتحسس ، بحيث يمكن 

 اعتمادها في جدولة االرواء وبدقة عالية . 

رطوبية ) المتحسس الجبسي ومقياس الشد . تحسنت الصفات النباتيـة والبيئيـة وكفـاءات الري عند  استعمال المتحسسات ال4

 الرطوبي ( مقارنة بأعتماد الطريقة التقديرية لتقدير رطوبة التربة عند التربة المحيطة بالمجموع الجذري .

 . تغلب المنقط الحلزوني على المنقط بداخل الخط بالصفاتع التالية :2

 الثمرية والمردود االقتصادي. المساحة الورقية للنبات وكفاءة اضافة المياه و االنتاجية 

 اما المنقط بداخل الخط فقد تغلب على المنقط الحلزوني بالصفات التالية :

 بنسبة االنبات و طول النبات والوزن الطري ووزن الجذور .

ة اما طريقة التحسس فقد تغلب المتحسس الجبسي على مقياس الشد الرطوبي والطريقة التقديرية بالصفات التالية :بنسب

االنبات وطول النبات والمساحة الورقية وكفاءة استعمال المياه الحقلية و االنتاجية الثمرية والمردود االقتصادي والوزن 

الطري ووزن الجذور.اما مقياس الشد الرطوبي فقد تغلب على النتحسس الجبسي ) برغم عـدم اختالفهما معنوياً ( 

 مياه فقط .والطريقة التقديرية في صفة كفاءة اضافة ال

 

 : المصادر

(.دراسة بعض المؤشرات الفنية لمنظومة الري بالتنقيط واترها في انتاجية محصول الخيار. 4221العبيدي ,ابراهيم احمد هادي)

 كلية الزراعة–رسالة ماجستير ، جامعة بغداد 

( ، دار الحرية للطباعة 1074حي ، )بيرد ، راين ، تصميم منظومة الري بالتنقيط ، ترجمة سمير خليل الخفاف و زيد شهاب فت

 ، بغداد .
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