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النمو الخضري   سطح التربة في تحتباألنابيب الشريطية تأثير أعماق مختلفة من نظام الري 

 لبادرات  زهرة الشمس  في محافظة نينوى  شمال العراق

 

 سالم عبدالرحمن حسن            نادية أحمد خيرو          تيمور عبد الستار صديق

 المعهد التقني الموصل

 

 الخالصة :

سم  15سم و10سم و 5تجربة حقلية في حقول المعهد التقني الموصل لدراسة تأثير ثالث أعماق وهي  نفذت      

تحت سطح  التربة في النمو الخضري لبادرات  زهرة الشمس  في  ) T-Tapeباستعمال  األنابيب الشريطية  ) 

العشوائي  القطاعاتلتصميم % من السعة الحقلية  . أستعمل  ا100محافظة نينوى  شمال العراق  وعند مستوى 

وبثالثة مكررات. وقد سجلت األعماق فروقا  " معنوية فيما بينها عند كل من الصفات المدروسة  إذ  RCBD  الكامل

سم عن باقي األعماق في صفات طول الجذر وارتفاع البادرات  .وكذلك الوزن  الكلي )غم ( و 15تفوق العمق 

غم ,  33.154غم ,   39.811سم, 32.3سم,  9.45ذر على التتابع  بلغ   الخضري الرطب و الجاف للنبات والج

غم على التتابع فضال" عن أنه سجل أقل فقد للرطوبة كتبخر من سطح 43..0غم , 3.31غم , 4.114غم ,   3.5..

 التربة   . 

عطي أفضل النتائج في أظهرت النتائج أن زيادة العمق الذي توضع  به األنابيب الشريطية في التربة تحت المروز ت

 حدود األعماق التي استعملت في الدراسة الحالية

 

Effect of different depths of subsurface irrigation  T-Tape  on vegetative 

growth of sunflower seedling in Nineveh province -north of Iraq 

Salem A. Hassen                Nadia A.Al-Kheero                   Tymor A. sedik 

 

Abstract 

    A field experiment were carried out in the field of the Technical institute of Mosul to 

find out the effects of three  depths of  T-Tape pipes  on  sunflower seedlings   on 

vegetable growth of the seedling in Nineveh province north of Iraq at 100% of the field 

capacity ,using subsurface irrigation T-Tape pipes . RCBD experimental design was used 

with three replicates .   significant differences were found  between the depths for each of 

the studies traits .The 15cm  depth was the highest significant in root length ,seedling 

height, total weight of the plant ,(fresh and dry weight ) and root weight respectively 

9.45cm,32.3cm39.811gm ,33.854gm, 7.375gm ,7.375,gm,4.119gm,3.32gm and 0.793gm 

.Also it shown that  15cm  depth  gave  least moisture loss as evaporation from the soil 

surface.  Results shown  that the increase under  depth of T-Tape pipes in the soil gave 

the best results in this experiment  . 

 

 : المقدمة

ويتبع العائلة المركبة  ويعد من   Helianthus  annus( هو من جنس   (Sun flowerنبات زهرة  الشمس   

المحاصيل الزيتية المهمة في  العالم وفي العراق على حد سواء إذ يزرع في جميع أنحاء العراق بمساحة تقدر  
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( ويمتاز هذا 1011,)الهيأة العامة للبحوث الزراعية  كغم/دونم331طن بواقع  500.دونم  وبإنتاجية بلغت  11.00

متر في التربة ويزرع في العراق في عروتين الربيعية عند   1النبات بجذر وتدي غزير التفرع ويصل تعمقه إلى 

                                                                                                            .(1411النصف األول من آذار والخريفية عند شهر حزيران اعتمادا" على  الري )جواد وكامل,

(. ال سيما أن هذه المنطقة تمتاز بفصل 1444يعد المناخ من أبرز عناصر البيئة تأثيرا على النبات )محمد,        

-38.9ة العظمى في الصيف  بين جفاف طويل ودرجات حرارة مرتفعة وشتاء بارد تتراوح معدالت درجات الحرار

م  3.4-2°م والصغرى بين 13.8-11.9° م أما في الشتاء تتراوح العظمى بين  24.7-20.9° م والصغرى بين ° 43

( لذا فإن جدولة عملية الري وحساب كمية الماء المضافة في أي مشروع إروائي تعتمد أساسا على 1010)صالح ,

له و مراحل نمو النبات , وكذلك على نوع التربة . و إن الهدف األساس من نوع المحصول واالحتياجات المائية 

اإلضافة المثلى للمياه واستعمال المقنن المائي هو لتجنب سوء استخدام المياه والحد من هدرها وبالتالي توفير كميات 

   .( 1004مؤمنة )علي, كبيرة منها خاصة في المناطق الجافة وشبه الجافة ألراضي التي لم تكن الحصة المائية 

. إال أن   ( Water use efficiency)على الرغم من أن نظام الري بالتنقيط من أكفأ األنظمة في استعمال المياه   

استعمال المنقطات فوق سطح التربة تسبب زيادة في التبخر . لذلك تعد الحاجة إلى استعمال أنظمة الري تحت سطح 

( لتقليل التبخر إلى أقل حد ممكن مما  يزيد من  كفاءة استعمال  الري ومن هذه  (subsurface irrigationالتربة 

 تصنع من مواد لينة من ال وهي عبارة عن أنابيب شريطية  (T-Tape) األنظمة هي استعمال  األنابيب الشريطية 

PVC                                             . إن البحوث التي تعتمد                 تحتوي على فتحات بمسافات محددة

في مقارنة    على دراسة  األنابيب الشريطية  تحت سطح التربة  قليلة ونادرة وخاصة على محصول زهرة الشمس .

بين نظام األنابيب الشريطية  على سطح التربة  وتحت سطح   et al.(2007 Akhavan على محصول البطاطا ) 

. تم  A%( مع حساب التبخر  من وعاء صنف 115%  و100% و 5.ث مستويات ري ) سم  مع ثال 5التربة بعمق 

سم (  5طن /هكتار ( عند استعمال نظام الري تحت السطحي )عمق  (28.91الحصول على أعلى أنتاج وهو  

 15أن استعمال الري تحت السطحي بعمق Najafii and Tabadaei(2007)% وأوضح كل من115ومستوى ري 

سم وفر ماء للمنطقة الجذرية   15فضل النتائج لمحصول البطاطا وقد عزى الباحث ذلك على أن العمق سم أعطى أ

عند مقارنتهم بين     Kalfountzos et al.(2007)وعدم ضياع قسم من الماء في التبخر وانسياب الماء , وأوضح 

) الموسم  1001صول القطن في السنين الري بالتنقيط فوق سطح التربة  والري بالتنقيط تحت سطح التربة على مح

% أن الري تحت 110% و100% و10% و00)الموسم الرطب( و أستعمل أربع مستويات ري  1001الجاف ( و

% ولم تكن هناك 10%و00قد تفوق في صفة وزن بذور القطن عن مستوى  1001السطحي في الموسم الجاف 

أن الري باألنابيب  Asadi et al.(2013). و أوضح % في كال الموسمين 110%و100فروق معنوي عند مستوى 

الشريطية هي من إحدى الطرق المثالية في الري عند دراسته للري باألنابيب الشريطية فوق وتحت سطح التربة على 

% من السعة الحقلية في كمية 100محصول القطن حيث تفوقت المعاملة تحت سطح التربة وعند مستوى ري 

  .ت تحت سطح التربة  الحاصل على المعامال

في  و نظرا لعدم توفر دراسات في استعمال  األنابيب الشريطية عند الري تحت السطحي ألنتاج  المحاصيل الحقلية   

تحت سطح    األنابيب الشريطيةدراسة تأثير أعماق  -1توجهت  الدراسة الحالية  لتحقيق األهداف األتية : العراق فقد 

 . مقدار فقد المياه بالتبخر من سطح التربة -1زهرة الشمس  التربة على نمو بادرات

 

 : المواد وطرائق العمل

نفذت تجربة حقلية بعامل واحد بنظام القطاعات العشوائية الكاملة  بثالث مكررات في حقول المعهد التقني الموصل    

لتي وضعت  أسفل المرز من جهة ا  باستعمال األنابيب الشريطيةسم 5,10,15 لدراسة تأثر ثالث أعماق من الري

زراعة البذور بعد أن حرثت التربة بوساطة المحراث المطرحي  القالب ونعمت باألمشاط القرصية وتم تسويتها بآلة 

والمسافة   م 1.75سم في جهة واحدة  من كل مرز يبلغ طوله   3-4زرعت البذور على عمق يتراوح بين والتسوية 

م 1.05م . وكانت مساحة الوحدة التجريبية 0.35و بين النباتات  ,  م 0.60بين تلك المروز كانت 
1

وضعت في كل   

بمقدار   جورة ثالث بذور . رويت المساحة المزروعة  رية سطحية واحدة كرية إنبات ثم رويت األنابيب الشريطية

 % من السعة الحقلية.100لتر لكل وحدة تجريبية ريه واحدة في األسبوع وتمثل  100
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عمل عداد لقياس كمية الماء للسيطرة على كل وحدة تجريبية و قيست كمية الرطوبة في التربة عند األعماق وأست

. أضيف سماد  يوريا بنسبة probe moisture content meterالمختلفة بعد كل يومين من السقي بواسطة مقياس 

تم إجراء الفحوص القيمية لتربة الدراسة في كغم / هكتار دفعة  واحدة  عند الزراعة وتمت المكافحة يدويا .  100

/ .1وجنيت في  0/1011/.1(  زرعت البذور يوم 1دائرة زراعة نينوى  قبل تنفيذ التجربة كما في  الجدول )

ربط كل وعاء  .سم15سم و10سم و5بأعماق تربة  cm10. وضعت أوعية مملوءة بنفس التربة بقطر  1011/.

حساب التبخر من سطح  نفس التربة  كمناظر أو محاكاة للتربة واستخدمت  ساعة بأنبوب يتصل بأسطوانة  مدرجة ل

توقيت  لقياس معدل  التبخر اليومي ساعة / مللتر  من سطح التربة من بداية الري لحين ألريه الثانية . لم يكن هناك 

اسة الصفات المتمثلة بعدد وبعد جني المحصول تم در أي تأثير لألمطار حيث لم تسقط األمطار في شهري تموز وأب,

البادرات  و ارتفاع البادرات  وطول الجذر ووزن النبات الخضري الكلي والخضري والجاف ووزن الجذر الخضري 

. وألجل تحديد كمية الري لكل وحدة تجريبية  SPSS( (2005حللت إحصائيا" على وفق   الوالجاف و الكلي  والتي 

ية الري بحيث كل وحدة تجريبية تأخذ نفس الكمية من الرطوبة )الماء ( والبالغة  , ربط مصدر الماء بمقياس تحديد كم

 probe moistureلتر في كل ريه  وقيست رطوبة التربة بعد يومين  من السقي بواسطة مقياس من نوع  100

content meter  سم وذلك للتعرف على مدى احتفاظ  التربة بالرطوبة .15سم و10سم و 5عند األعماق  

 

 :النتائج والمناقشة

والغرين 1-غم كغم110( الخصائص الفيزيائية والكيميائية للتربة المدروسة إذ بلغت فيها كمية الرمل1يبين الجدول )

مما تشير النتائج إلى أن التربة ذات نسجة طينية مزيجية . في حين كانت   1-غم كغم 450والطين  1-غم كغم 330

وبلغت السعة التبادلية لأليونات الموجبة قيمة قدرها     7.5وتفاعل التربة   1-ي سمينز مد  0.53اإليصالية الكهربائية 

% 14والرطوبة عند السعة الحقلية   -3ميكا غرام م 1.33. وسجلت الكثافة الظاهرية  1-سنتي مول شحنة كغم18.2

بينا سجل  على التتابع . -1غم كغم  252,25, 17.5والمادة العضوية وكربونات الكالسيوم والنتروجين الجاهز 

 على التتابع. 1ملغم كغم_ 110و13الفسفور الجاهز والبوتاسيوم الجاهز قيمة بلغت 

سم على التتابع  5,10,15يوضح تحليل التباين للصفات المدروسة للنبات المزروع عند األعماق  2الجدول      

ل من صفة ارتفاع النبات وطول الجذر ووزن النبات %  لك1ويتضح أن هناك فروق معنوية عند مستوى معنوية 

% للوزن الخضري الرطب  5الكلي و الخضري الجاف ووزن الجذر الخضري  و الجاف و الكلي  وعند مستوى 

 بينما لم تسجل فروق معنوية لعدد االبادرات  ولم تكن هناك فروق بين المتوسطات لهذه الصفة .

 

 والكيميائية لترب الدراسة (ابعض الخصائص الفيزيائية1جدول )

 وحدة القياس القياس نوع التحليل

دي سينتمتر م 0.53 اإليصالية الكهربائية
_1

 

  7.5 تفاعل التربة

سنتمول شحنة كغم  18.2 السعة التبادلية لأليونات الموجبة
-1

 

 17.5 المادة العضوية

غم كغم 
-1

 252 كربونات الكالسيوم 

 25 النتروجين الجاهز

  11 فسفور الجاهزال

ملغم كغم 
-1

 181 البوتاسيوم الجاهز 

 221 الرمل

غم كغم 
-1

 111 الغرين 

 051 الطين

ميكا غرام م 1.33 الكثافة الظاهرية
1-

 

 % 22 الرطوبة عند السعة الحقلية
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 تحليل التباين للصفات المدروسة جدول ( 2) 

 على التوالي   %1و   %5إلى وجود فروق معنوية عند مستوى  تشير  **و *

 

وقد يعزى السبب أن الرية األولى شجعت البذور على اإلنبات . بينما سجلت صفة ارتفاع النبات  3موضح بالجدول 

كما في   سم 331.سم حيث سجل ارتفاع 15وتفوق العمق  1% كما في الجدول 1فروق معنوية عند مستوى معنوية 

بسبب نمو  cm 15وربما يعود ارتفاع النباتات في معاملة العمق حسب اختبارات دنكن .   3ل المتوسطات جدو

سم  4.45أعلى طول بلغ   سم15%  وسجل العمق 1الجذور الذي  سجل طول الجذر فروق معنوية عند مستوى 

له جذر وتدي  كما أن نوع التربة  وبالتالي ساعد على نمو المجموع  الخضري للنبات  السيما أن نبات زهرة  الشمس

 Najafiie and(.100)  ساعد على احتفاظ التربة بالماء لكون التربة طينية مزيجية وهذا يتفق مع ما أورده

Tabadaei     وزن النبات الخضري  الكلي فروق معنوية عند  . وسجل  سم يعطي أفضل النتائج15أن العمق

أعلى وزن  cm15سجل  العمق  3ومن مالحظة جدول المتوسطات   1% كما  يتضح من جدول 1مستوى معنوية 

هذا بسبب كبر المجموع الجذري الذي أدى إلى كبر المجموع الخضري.  وسجلت غم وقد يعزى  39.811بلغ  

% على 1% و5معاملة  الوزن الخضري الرطب .  ومعاملة الوزن الخضري الجاف  فروق معنوية عند مستويات 

 غم , 33.854سم الذي بلغت قيمته   15المتوسطات وتفوق العمق  3ويوضح الجدول  1الجدول  التتابع  كما في

. وتفوقت معامالت وزن الجذر الكلي والوزن الرطب والجاف معنويا" عند مستوى معنوية  غم على التتابع 7.375

امالت  لوزن الجذر سم  وبلغت متوسطات المع15حيث تفوق العمق  1% كما موضح في جدول تحليل التباين 1

غم على التتابع  حسب اختبارات دنكن)  3.326,0.93 ,4.119الكلي ووزن الجذر الرطب ووزن الجذر الجاف 

 ( . 3الجدول 

 

 : تبخر الماء من سطح التربة

محتوى الرطوبة  و معدل تبخر الماء اليومي من سطح األوعية الذي حدث في فترة التجربة   4يوضح الجدول رقم  

ح الجدول محتوى الرطوبة يزداد بزيادة تعمق الري و أن تبخر الماء من سطح التربة في األوعية تقل كلما ويوض

تحت سطح التربة  ( على الرغم من أن  كمية الماء المضافة   ازداد تعمق الري ) تعمق وضع األنابيب الشريطية

سم و بعد فترة من الري يصال الماء  15و 10ق % من السعة الحقلية  وهذا أدى أن  الماء على العم100كانت تمثل 

% يكون 100إلى سطح التربة  مما يعرضه للتبخر  وربما لو كان كمية الماء المضاف تمثل مستويات أقل من 

 التفاوت في كمية الماء المتبخرة  ين األعماق كبير  . 

 

Source Dependent Variable 

Type III Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Corrected 

Model 

 

 

 986. 014. 111. 2 0.222 صفة عدد البادرات

 ارتفاع النبات

 طول الجذر 

205.136 

31.266 

2 

2 

102.568 

15.033 

16.206 

6.331 

.004** 

0.033** 

 **007. 12.435 1098.023 2 2196.046 وزن النبات الكلي)غم(

 *025. 7.322 738.196 2 1476.391 الوزن الخضري الرطب)غم(

لخضري الجاف)غم(الوزن ا  55.374 2 27.687 18.065 .003** 

 **001. 25.332 6.180 2 12.361 الوزن الجذري الرطب)غم(

 **002. 20.609 350. 2 701. الوزن الجذري الجاف)غم(

 **001. 24.599 9.474 2 18.949 وزن الجذر الكلي)غم(
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 ( متوسط المعامالت1*جدول )

 

أعماق 

 الري   

 

 عدد 

البادرا

 ت 

ارتفاع 

 لنبات ا

 سم

طول 

 الجذر

 سم 

الوزن 

الخضري  

 الكلي

 غم

الوزن 

الخضري 

 الرطب 

 غم

الوزن 

الخضري 

 الجاف

 غم

وزن 

 الجذر

 الكلي 

 غم 

وزن 

 الجذر

 الرطب

 غم 

وزن 

الجذر 

 الجاف 

 غم 

 سم5

 
 أ 8.33

18.72

 ب

5.07 

 ب

4.464 

 ب
 0.172ب 0.723ب 0.895ب 2.073ب ب 5.762

 سم10

 
 ب 22 أ8.00

6.13 

 ب

9.658 

 ب
 0.235ب 0.976ب 1.211ب 2.154ب ب7.7122

 سم15

 
 أ 9.45 أ32.3 أ8.3

39.811 

 أ
 أ0.793 أ3.326 أ4.119 أ7.375 أ 33.854

 * األحرف المتشابه تعني عدم وجود فروق حسب اختبار دنكن  

 

ل فترة من سطح التربة داخل األوعية خال ( يوضح محتوى الرطوبة و معدل التبخر اليومي ساعة/مللتر0جدول )

 التجربة

 عمق األنابيب الشريطية 

 )سم(

 محتوى الرطوبة

% 

 معدل التبخر

 مللتر /ساعة

5 53.3 22 

11 62.22 21 

15 92.29 18 

 

 : االستنتاجات والتوصيات

 ومن خالل نتائج  هذه الدراسة يمكن أن نستنتج أن     

 حي تزداد بزيادة عمق الماء تحت السط WUEكفاءة استعمال المياه  -1

  زيادة نمو البادرات تزداد  بزيادة عمق الماء تحت السطحي وباستخدام نظام األنابيب الشريطية -1

وفي ضوء هذه االستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة يمكن أن  نوصي  بزيادة  البحوث في هذا المجال لفائدته  -3

جات الحرارة وزيادة التبخر بشكل واضح خاصة الكبيرة وخاصة في ظروف مناخ العراق الذي يعاني من ارتفاع در

 خالل الزراعة في الموسم الربيعي والصيف .
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