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ونسبة توفیر الماء في بعض خصائص الغیضفي المستمر الري أسلوب الري الموجي و تأثیر

  المروز العریضة

  

  عبد الوهاب اخضیر العبید. د.م.ا

  نبارجامعة اال /كلیة الزراعة

                   12/12/2011: تاریخ االستالم

  الخالصة

جبس وذلك بهدف معرفة تأثیر % 16.60ة تحتوي على في تربة مزیجة رملیأجریت تجربة حقلیة              

في بعض خصائص الغیض ونسبة توفیر الماء المستمر أسلوب الري الموجي مقارنة مع أسلوب الري التقلیدي 

وكانت أهم وبثالث مكررات لكل معاملة ،) CRD(اتبع تصمیم كامل العشوائیة .المروز العریضة ري في حالة 

من اعتبارًا بفروق معنویة تقدم جبهة الماء في حالة الري المستمر مع مرور الزمن زمنالنتائج هي انخفاض 

زمن طور التقدم زادكما .دقیقة2.43أصبحإذالعاشرةالریة وحتى دقیقة 2.68كان إذالریة األولى 

Advance phase  كان إذاألولى مع مرور الزمن من الریة في حالة الري الموجي بفروق معنویة أیضًا

هماكمیة الماء المضافوبالتالي كان الزمن الكلي للريو .دقیقة 3.28إذ بلغ الثامنة الریة وحتى دقیقة 2.60

أسلوب إتباعنسبة توفیر الماء عند كما ارتفعت .في حالة الري الموجي حتى الریة الثامنة وبفروق معنویة األقل 

عند الریة الثامنة % 3.34إلى بمرور الزمن انخفاضهام ث% 8.90إذ بلغت األولىةفي الریالري الموجي 

خالل (معدالت الغیض في حالة الري الموجي وانخفضت .الریة التاسعة والعاشرة وانعدامها  فيوبفروق معنویة ،

إال أن هذه الفروق لم الري المستمرفي حالة 1-سا.سم20.26مع مقارنة 1-سا.سم18.66إذ بلغ ) زمن الریة

في أسلوبي الري بفروق معنویة تكرار الري إلى خفض معدالت الغیض مع مرور الزمن أدىو .ویةتكن معن

في حالة الثة في كل من الموجة الثانیة والثبفروق معنویة فقد زادتالماءجبهة سرعة تقدم معدل أما .المتبعین 

لموجة ل1-دقیقة.م2.62رنة مع مقاعلى التوالي 1-دقیقة.م4.05و   1-دقیقة.م3.91بلغت ذ الري الموجي إ

  .األولى

ما تشیر نتائج هذا البحث إلى أن أسلوب الري الموجي یصلح أیضًا للمروز العریضة ، وذلك من خالل        

في هذا النوع حققه من وفرة في میاه الري ، لذا نوصي بإتباعه عند زراعة المحاصیل التي تكون أكثر نجاحًا 

  .من المروز 

  

Effect of surge and continuous irrigation method on some of the 
infiltration characteristics and ratio of water provision in the broad 

furrow  

A. I. Alabaied
AL-Anbar Univ. / College of Agri.

Abstract
A field experiment was conducted in a sandy loam soil containing 16.60% 

gypsum, to study the effect surge irrigation and continuous irrigation on some 
infiltration characteristics and on the ratio of water saving in broad furrow irrigation .
Complete randomizing design ,with three replicates per treatment was used in this 
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study ,and the important results were decreasing in the advance time water front in the 
case of continuous irrigation with significant differences with the passage of time 
from the first irrigation where it was 2.68 minutes and even tenth irrigation where
became 2.43 minutes. and increased the time of advance phase with significant 
differences also in the case of surge irrigation with the passage of time from the first 
irrigation where it was 2.60 minutes ,and even eighth irrigation reaching 3.2 minutes .
the total time for irrigation and the amount of water added are the least with 
significant differences in the case of surge irrigation until the eighth irrigation.
providing high water when we follow the method of surge irrigation from the first 
irrigation, reaching 8.90% then decreased with time to 3.34%at the eighth irrigation
with significant differences , and it is lack of irrigation in the ninth and tenth, and low 
rates infiltration in the case of surge irrigation during the time of irrigation reaching 
18.66cm.h-1 compared with 20.26 cm.h-1 in the case of continuous irrigation ,but 
without significant differences. resulted in the passage of time with repeat irrigation to 
reduce the rates of infiltration with significant differences in both irrigation method 
for following .increase the rate of the advance pace of the water front with significant 
differences in both the second and third surge ,reaching 3.91 m.minutes-1 and 4.05 
m.minutes-1 respectively ,compared with  2.62 m.minutes-1 of the first surge, and this 
is in the case of surge irrigation.

Results of this work indicate that the method of surge irrigation is also 
suitable for the broad furrow irrigation ,and this achieved through the saving of 
irrigation water ,for this we recommend using it when planting crops that are more 
successful in this type of furrow .                                                                                                    

  

  المقدمة

لما كان الماء عنصر الحیاة األساس وداخل في كل مجاالتها فإن الطلب علیه یزداد مع زیادة              

للصناعة % 5.4من المیاه المتاحة للزراعة ونحو % 89أن الوطن العربي یوظف نحو )5(وقد بینت .تطورها

للنبات على عدة عوامل منها طبیعة المحصول یعتمد االحتیاج المائي .األخرى مدنیةلألغراض ال% 5.6ونحو 

وطبیعة الظروف الجویة السائدة وخصائص التربة الهیدرولیكیة وقابلیتها على مسك الماء وظروف التربة األخرى

أن زراعة محاصیل ذات نظام جذري عمیق یزید من كفاءة استخدام ماء التربة المخزون، ) 21(ذكر .)19(

تأثر بالخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة للتربة ووجود الغطاء تفي المنطقة الجذریة ةمخزونكمیة الماء الوأن 

في ظروف المناطق الجافة و .ومعدل تساقط األمطار والموقع الفیزیوغرافي،و بنوع الحراثة وطریقة الري ،النباتي

من الماء لكل طن من اناألطني الحقل مئات فلنبات المزروعایستهلكوشبه الجافة التي تتمیز بمناخ جاف 

إلىالجو وبنسبة تصل إلىالخضري، وأن النباتات تقوم بنقل معظم الماء الذي یستخلص من التربة حاصلال

یجب أن یعتمد على المخزون المائي الموجود ) قطع الري(وألجل أن یعیش النبات خالل فترات الجفاف % 90

البزل الداخلي العمیق إلىتبخر من سطح التربة مباشـــــرًة أو الإلىفي مسامات التربة وقد یتعرض هذا المخزون 

تعد أنظمة الري السیحي ذات  أهمیة كبیرة كونها ال تزال هي   ).13(خارج منطقـــــــة المجموع الجذري للنبات

من األراضي الزراعیة تروى بهذه الطریقة وخاصة في% 80األكثر استعماًال في العالم ، إذ أن أكثر من 

وٕان تحقیق الموازنة بین تنامي الطلب على الغذاء وزیادة السكان .)7(المناطق الجافة وشبه الجافة من العالم 

یتطلب ابتكار األسالیب والتقانات التي ترفع من كفاءة الري ، وكفاءة استعماله ، ومن هذه التقانات التي أدخلت 

یعد أسلوب الري الموجي .م في توزیع میاه الري في الحقل على الري السیحي استعمال األجهزة اإللكترونیة للتحك

Surge Irrigation  أحد هذه التقانات المهمة التي أدت إلى توفیر في میاه الري وصلت في بعض األبحاث
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إلى حدوده الدنیا Run Offكما یمتاز هذا األسلوب من الري بانخفاض السیح السطحي .) 14% (40إلى 

كما أن إتباع . ) 25(ذا ینعكس ایجابیًا على توفیر األسمدة وتقلیل خطر تلوث الماء األرضيوه،وقلة التعریة 

جریانإن اإلدارة الصحیحة لهذا األسلوب من ال.) 22(لمردود االقتصادين اهذا األسلوب قد قلل الجهد وحسّ 

معدل : باآلتي   لوب من الرياألساهذلعوامل اإلدارة ) 17و9(كل من قد حددسترفع من كفاءة نظام الري ، و 

،الجریان، وأزمان الفتح والقطع ، وعدد الموجات ، وطبیعة مجرى الماء ،وزمن طور التقدم ، وزمن طور التراجع 

هذا األسلوب أدى إلى خفض إتباعأن ) 11(وبین .ومقدار التصریف المعطى فیه ، وأخیرًا زمن الري الكلي 

اإلدارة ،وهو إستراتیجیةأسلوب الري الموجي یتطلب تغییرًا في إتباعأن )10(بین و التكالیف االقتصادیة ،

یحتاج إلى مهارة جیدة قد ال یستطیعها كل مزارع ،لكن النجاحات التي حققها هذا األسلوب في ري المروز تدعو 

كثیرة ) مقطع من دائرة أو مثلثة المقطع(األبحاث حول الزراعة في المروز االعتیادیةإن.لى اعتماده إ

ٕان عامل اإلدارة المتعلق بطبیعة و وخاصة الري الموجي ،ولمختلف طرق الري سواًء القدیم منها أو الحدیث

كونها األصلح مجرى الماء في المرز وندرة أبحاث الري الموجي حول نسبة توفیر الماء في المروز العریضة 

الدافع اكانتالطبیة كالحبة السوداء والیاسمین اتات النبومن،لهانةلعدد من المحاصیل الخضریة كالفاصولیا وال

  .إلجراء هذا البحث 

  

  المواد وطرائق العمل

م 0.50م ومن القعر 0.75م وعرضها من األعلى 10بطول مروز6بعد حراثة األرض وتسویتها فتحت بها     

ري (باألسلوب التقلیدي منهامكرراتثةرویت ثال.م 0.70بین كل مرزین قدره لم وترك فاص0.10وبعمق مقداره 

محطات لمراقبة تقدم جبهة 10وضعت على طول المرز .األخرى رویت بأسلوب الري الموجي ةالثالثو ) سیحي مستمر

بتصریف مقدار وأضیف الماء،فقد  ثبتت في منتصف كل مرز مسطرة مضافالماء التحدید كمیة ولغرض .الماء 

بمدة ،ریات 10أعطیت خاللها  أشهر 3استمرت التجربة . من قعر المرزم 0.05اع حتى ارتف1-ثا.لتر 0.77

لمرحلة 10/1راحل النمو حیث استخدمت النسبة فقد استخدمت نسبتین وفقًا لمأما نسبة الدورة . بین كل ریتینعشرة أیام

وسرعة انحسار الماء من هافي مقدربة التة قلة محتوى رطوبمع تتالءمهذه النسبةو ،أسبوعینتي استمرتوالنباتاإل

ففي .)26(وفقًا لــ تصاعدیة للموجات الثالث المعتمدة دورةوبأزمانلبقیة المراحل 20/1نسبةكما استخدمت ال.اهسطح

دقائق بینما ترك زمن الدورة الثالثة حتى تضاف 6دقیقة وزمن الدورة الثانیة 5.5كان زمن الدورة األولى مرحلة اإلنبات 

11دقیقة ،وزمن الدورة الثانیة 10.5فقد كان زمن الدورة األولى في باقي مراحل النموأما . كل كمیة الریة المطلوبة 

م .300-0وقد تم تحلیل تربة أفق الحراثة .أیضاً إتمام كامل الریةدقیقة ، أما زمن الدورة الثالثة فقد استمر حتى 

  .2و1والكیمیائیة وكما هو مبین في الجدولین لتحدید بعض خصائص التربة الفیزیائیة 
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  م)0.30-0(بعض الخصائص الفیزیائیة ألفق الحراثة .1جدول 

  العمق

  )م(

  الكثافة الظاهریة  النسجة  1-كغم.مفصوالت التربة غ

  1-م.میكاغرام

  للمسامیة% 

  طین  غرین  رمل

0 -300.440  500  60  Sl1.22  53.96  

  

م)0.30-0(بعض الخصائص الكیمیائیة ألفق الحراثة .2جدول 

  

  النتائج والمناقشة

  الري المستمرحالة فيتقدم جبهة الماء

، ویالحظ لري المستمرمن اشرةللریات العجبهة الماء في المروزمتوسطات أزمان تقدم3یبین الجدول 

دقیقة ،في 2.68فقد كانت قیمته في الریة األولى،من هذا الجدول أن زمن التقدم هذا یقل مع مرور الزمن 

وقد أظهر التحلیل اإلحصائي أن الفروق بین هذه القیم كانت معنویة، دقیقة 2.43حین أصبح في الریة العاشرة 

عائد إلىانخفاض زمن التقدم هذاوقد یكون.0.051كان 0.05ى االحتمالیة ، وأن أقل فرق معنوي عند مستو 

أن الفراغات البینیة التي حصلت أثناء الحراثة سیقل حجمها مع مرور الزمن نتیجة لما تحدثه دورات الترطیب 

ك لعودة تأثیر والتجفیف أثناء الري والفواصل الزمنیة بین الریات من انكماش لتجمعات التربة بعضها لبعض وذل

یالحظ إذ،تحطمت أثناء الحراثة في عملیة الربط بین جزیئات التربة التي في هذه التربة المزیجة الرملیة األطیان 

ویالحظ أن . أنه كلما مر الزمن قلت المسامیة الكلیة إلى أن تستقر عند نسبتها الحقیقیة عند اكتمال بناء التربة

إذ )2(توصل إلیه وتتفق هذه النتیجة مع ما،% 9.33والعاشرة كانت نسبة االنخفاض بین الریة األولى 

  . %9.54بنسبة انخفض لدیه زمن تقدم جبهة الماء بین الریة األولى والتاسعة 

الجبس K Na Mg Ca SAR pH EC   العمق

)م(

1-لتر.میلیمكافئ

16.60 2.50 9 45 120 1 7.10 2.53 0-0.30



ISSN: 1992-7479         2012، )1(العدد   10: مجلة االنبار للعلوم الزراعیة، المجلد

132

)دقیقة (للریات العشرة )التقلیدي ( للري المستمرمتوسطات أزمان تقدم جبهة الماء في المروز.3جدول 

لریةا المحطة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

0.14 0.12 0.13 0.14 0.14 0.14 0.15 0.14 0.14 0.14 1

0.16 0.14 0.15 0.16 0.17 0.16 0.17 0.17 0.18 0.18 2

0.18 0.18 0.18 0.18 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 3

0.21 0.20 0.20 0.21 0.21 0.21 0.21 0.22 0.24 0.22 4

0.23 0.22 0.23 0.22 0.23 0.23 0.23 0.24 0.27 0.24 5

0.26 0.24 0.26 0.26 0.25 0.25 0.27 0.26 0.28 0.26 6

0.28 0.27 0.29 0.28 0.27 0.29 0.29 0.29 0.30 0.31 7

0.30 0.31 0.31 0.31 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.33 8

0.32 0.36 0.34 0.34 0.35 0.37 0.35 0.38 0.35 0.38 9

0.35 0.39 0.37 0.38 0.39 0.41 0.42 0.41 0.39 0.43 10

2.43 2.44 2.46 2.48 2.53 2.57 2.59 2.62 2.66 2.68 المجموع

                                                                                               LSD0.05=0.051

:تقدم جبهة الماء في حالة الري الموجي 

المتتالیة حتى : طور التقدم   Advance Phase :ویعرف وفقاً لـ)23(  مجموع مراحل تقدم الموجات بأنه 

زمن هذا الطور یزداد تدریجیًا بمرور الوقت حتى الریة الثامنة أن 4ویبین جدولالماء إلى نهایة الحقل،یصل 

وربما یعود السبب في ذلك إلى تین متتالیتین مع مالحظة أن هذه الزیادة لیست باستمراریة بین كل قراءتقریباً 

دقیقة ،3.57ثامنةدقیقة ، وأصبح عند الریة ال2.60فقد كان عند الریة األولى .تغایر الدقة عند القیاسات 

إستقراریة  بناء التربة عند هذه وهذا یدل على .من االستقرار فیها یقترب ینخفض إلى قیموبعد ذلك نراه

فیذكر أن الفروق المعنویة استمرت ) 3(أن الفروق تبقى معنویة حتى الریة الخامسة ،أما ) 16(فقد بین.األزمان

وأن أقل فرق معنوي عند نفس وقد أظهر التحلیل اإلحصائي أن هذه الفروق كانت معنویة ،،حتى الري التاسعة 

من هذا الطور یزداد مع مرور الذي بین أن ز ) 3(وتتفق هذه النتیجة مع .0.10المستوى من االحتمالیة كان 

10دقیقة ، وازداد بمرور الزمن لیصبح 8.24:مترًا 80بطول في الریة األولى لمروزعندهبلغالزمن فقد

                                                                          .دقائق في الریة التاسعة
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  )دقیقة (لماء في المروز في الري الموجي للریات العشرةمتوسطات أزمان تقدم جبهة ا.4جدول

  ة الماء في الري الموجي والمستمرتقدم جبهمقارنة             

       

  

للریات العشرةكان األعلى في الري الموجي وصول جبهة الماء إلى نهایة المرزأن زمن 5یبین جدول 

3.11الزمن للریات العشرة نجده في الري الموجي مساویًا لـ فإذا نظرنا إلى متوسط هذا.باستثناء الریة األولى 

وهذا خالف نتائج الباحثین السابقین دقیقة في حالة الري المستمر، 2.55دقیقة ، في حین أنه كان مساویًا لـ 

ستعملها الذین بینوا أن نسبة توفیر الماء المتأتیة من سرعة تقدم جبهة الماء تزداد في المروز الطویلة ، كالتي ا

ال یحسن كفاءة یحسن وقدأن الري الموجي قد ) 12(وأما في  المروز القصیرة فقد بین .م   400والبالغة ) 15(

ألنها تكون في العادة عالیة نسبیًا في حالة الري المستمر في مثل هذه المروز وفقًا لألطوال المستخدمة الري 

هذه النتیجة ، ومع قصرها هذا استحصل علىلبحث قصیرة فقد ولما كانت المروز المستعملة في هذا ا.القصیرة 

ومن . فقد حصلت نسبة من توفیر المیاه بالرغم من أن هذه الفروق لم تكن معنویة وفقًا للتحلیل اإلحصائي

الریة
المحطة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

0.2 0.17 0.15 0.25 0.18 0.15 0.18 0.17 0.17 0.12 1

0.20 0.20 0.18 0.17 0.20 0.23 0.24 0.23 0.30 0.25 2

0.42 0.43 0.29 0.43 0.40 0.42 0.38 0.40 0.38 0.35 3

0.20 0.18 0.50 0.15 0.20 0.17 0.15 0.18 0.20 0.25 4

0.20 0.17 0.25 0.18 0.20 0.16 0.18 0.17 0.22 0.25 5

0.73 0.72 1.00 0.44 0.20 0.17 0.22 0.38 0.38 0.30 6

0.52 0.48 0.28 0.83 1.02 1.07 0.17 0.47 0.73 0.36 7

0.25 0.22 0.23 0.17 0.17 0.13 0.90 0.47 0.22 0.29 8

0.21 0.26 0.30 0.23 0.23 0.25 0.21 0.23 0.15 0.23 9

0.35 0.47 0.39 0.42 0.28 0.23 0.27 0.32 0.33 0.20 10

3.28 3.30 3.57 3.27 3.08 2.98 2.90 3.02 3.08 2.60 المجموع

                                                                                                  LSD0.05=0.10

المتوسط الریة
المعاملة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

2.55 2.43 2.44 2.46 2.48 2.53 2.57 2.59 2.62 2.66 2.68 الري مستمر

3.11 3.28 3.30 3.57 3.27 3.08 2.98 2.90 3.02 3.08 2.60 الري الموجي

  )دقیقة (زمن وصول جبهة الماء إلى نهایة المروز .5جدول  
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كان زمن القطع إذاألسباب المحتملة أن  قصر زمن الموجات وتعددها أدى إلى إضافة كمیات قلیلة من الماء ، 

واالحتمال الثاني هو التصریف القلیل .لغیض كامل هذه الكمیة إلى أعماق ال تعیق غیض الموجة التالیةكافیًا 

وعند النظر إلى متوسط زمن التقدم بین أسلوبي الري هذین .1-ثانیة.لتر0.77المستخدم في هذا البحث وهو 

أن الزمن قد زاد بنسبة مقدارها دقیقة في الري الموجي ،أي 3.11دقیقة في الري المستمر ، و2.55نجده 

عندما خفض % 46.17بلغت الذي زاد عنده  هذا الزمن بنسبة ) 15(ومبدأ الزیادة هذه یتفق مع .% 21.96

  .  1-ثانیة.لتر0.95إلى  1-ثانیة.لتر1.9معدل التصریف من 

لمستمر إذ كانت في فقد سلكت السلوك المعتاد في قیمها بین الري الموجي وایة األولى ر للبالنسبةوأما 

بسبب خشونة السطح ذلك كان ربمادقیقة في الري الموجي ،و 2.60دقیقة ، بینما كانت 2.68الري المستمر 

بینما كان للموجة األولى دورًا ایجابیًا في إعادة توجیه حبیبات .التي أعاقت تقدم جبهة الماء في الري المستمر 

فوق منطقة الموجة األولى للموجات الالحقة زادت سرعة تقدم الماء سطح التربة مما زاد من نعومته وبالتالي 

  .)8(، وهي إحدى النظریات التي تقدم بها المبتلة 

أیضًا أنه في 5أما تأثیر عدد الریات في زمن وصول جبهة الماء إلى نهایة المرز فیالحظ من الجدول 

وانخفـض دقیقـة ،2.68نت قیمته  في الریة األولـى فقد كا.مع زیادة عدد الریاتهذا الزمن الري المستمر قد قل 

منخفضــة مقــدارهافقــد بــدأ بقیمــة ث العكــس فــي حالــة الــري المــوجي ،دحــبینمــا ،عنــد آخــر ریــةدقیقــة2.43إلــى 

ثــم عــاد لیســتقر عنــد متوســط مقــداره ،ثامنــةدقیقــة فــي الریــة ال3.57دقیقــة وارتفــع مــع مــرور الــزمن لیبلــغ 2.60

مــن وقــد ذكرنــا فــي الفقــرة الســابقة عــدد الریــات ذات الفــروق المعنویــة وفقــًا لعــدد.عة والعاشــرة للریــة التاســ3.29

بحسـب المكـان أكثـر مـن مـرة وذلـكلسـبب فـي ذلـك إلـى زمـن تكـرار مـرور المـاء فـوق نفـس وربمـا یعـود ا.الباحثین 

مـاء إضـافیة أدت إلـى عـدد الموجـات والتـي كانـت فـي هـذا البحـث ثـالث موجـات ممـا أدى إلـى غـیض كمیـة مـن ال

وهـذا یتفـق مـع مـا وذلك من خالل جمـع أزمـان الموجـات الـثالث،تأخیر زمن وصول جبهة الماء إلى نهایة المرز

أن إتباع أسلوب الري الموجي قد ال یحقق نجاحًا ) 12(فقد بین ،  في المروز القصیرة)15و12(ذكره كل من

) 15(لوب الري المستمر یكون أصًال ناجحًا في هذه المروز ،  وأمـافي المروز القصیرة والمستویة ،وذلك ألن أس

ففـي بحـث لهمـا ،ال یؤدي إلى تحقیق نجاح عال فـي الـري المـوجيقد أن استخدام التصاریف المنخفضة فقد بینا 

ا كمـ1-ثانیـة.لتـر0.95إلـى   1-ثانیـة.لتـر1.9نجاحًا في األسلوب الموجي عنـدما خفضـا التصـریف مـن لم یحققا

  .مر ذكره

  

  زمن الري 

إذ 6بین معامالت الري الموجي والري المستمر وكما هو مبین في الجدول اختلف زمن الري الكلي لقد

دقیقة للریات العشرة ، مقارنة مع 99.60فقد كان مجموعه ،هو األقل في معامالت الري الموجيالزمنكان 

8.50ـ ى مقدار هذا الزمن في الریة األولى لوجدناه مساویًا لوٕاذا ما نظرنا إل.دقیقة في الري المستمر 104.83

دقیقة في الري 9.83وكذلك الحال في الریة الثامنة ،فقد كان .دقیقة في الري المستمر 9.33دقیقة مقارنة مع 

فروق معنویة بینالأن هذهبین التحلیل اإلحصائي وقد.دقیقة في الري المستمر10.17الموجي ،مقارنة مع 

، ات بین الری0.32هو 0.05وأن أقل فرق معنوي عند مستوى االحتمالیة طریقتي الري وبین عدد الریات ،

فقد .)20و 18و2(وهذا یتفق مع عدد كبیر من الباحثین في هذا المجال منهم .بین طرق الري0.28و

)18(وعندزمن الري المستمر،مقارنة مع% 12.06بنسبة  ) 2(انخفض زمن الري في حالة الري الموجي عند
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تأثیر عائد إلىالسبب في ذلك قد یكون و .%35بلغتنسبةنخفض ب) 20(،وعند % 40سبة بلغت نبانخفض

أكثرها قربًا من الواقع الموجات المتتالیة في خفض معدل الغیض وهناك أكثر من نظریة لتعلیل ذلك وقد یكون

مما یعیق بشكل مؤقت ، طبقات المیاه الغائضة للموجات المتتالیةات بینمهي نظریة حصر الهواء في المسا

و ریثما یجد مسارات جانبیة عندما أولة الهواء المحصور بالخروج نحو األعلى اغیض الموجة التالیة بسبب مح

                                                                                                   .یزید معدل جهد ارتفاع ماء الري فوق سطح التربة على الجهد الذي یحدثه الهواء المحصور للخروج نحو األعلى

  

) دقیقة(الزمن الكلي للریات العشرة لكل من الري الموجي والمستمر .6جدول   

الریات=           و      **: T                                                                  طریقة الري        =  M : *   

كمیة ماء الري 

أي أن ،في أسلوبي الري بدأت بكمیات قلیلة المطلوب إضافتها كمیة میاه الري نأ1یوضح الشكل        

ففي الریة ،ة مع معدل اإلضافة یًال مقارنلكان قفي الریات األولىألن معدل الغیضزمن اإلضافة كان قلیًال 

ولكن مع .لتراً 431.10وفي الري المستمر كانت لترًا ،392.70هذه الكمیةكانتاألولى في الري الموجي

مرور الزمن وكما تم تفسیره سابقًا فإن معدل الغیض بدأ یزاد مع ثبات معدل التصریف طیلة مدة البحث مما أدى 

  بلغت هذه الكمیة في الریة الخامسة إذالري المضاف ،وبالتالي زیادة كمیة ماء ،زمن اإلضافةفي إلى زیادة 

 %

لالنخفاض

المعاملة الریة

الموجي المستمر

المعدل المكرر المعدل المكرر

3 2 1 3 2 1

8.90 8.50 8.50 8.50 8.50 9.33 10.00 9.00 9.00 1

8.33 9.12 9.50 9.50 8.50 10.00 11.00 8.00 11.00 2

7.09 10.22 11.67 9.50 9.50 11.00 11.00 9.00 13.00 3

7.09 10.60 11.80 10.00 10.00 11.07 11.00 9.50 13.20 4

6.71 10.67 11.50 10.50 10.00 11.43 11.00 10.00 13.30 5

6.09 10.33 10.50 10.50 10.00 11.00 11.00 9.00 13.00 6

4.55 10.50 10.50 10.50 10.50 11.00 11.00 9.00 13.00 7

3.34 9.83 10.50 9.50 9.50 10.17 10.50 9.00 11.00 8

0.00 10.00 10.00 10.50 9.50 10.00 11.00 9.00 10.00 9

0.00 9.83 10.00 10.00 9.50 9.83 10.50 8.50 10.50 10

4.88 99.60 104.47 99.00 95.50 104.83 108.00 90.00 117.00 المجموع

                                              LSD0.05                M
*=0.32                T**=0.28
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لتبلغ باالنخفاض ثانیة تثم بدألترًا في الري المستمر،528.10لترًا في الري الموجي ، وبلغت 492.95

) 24و12(منوتتفق هذه النتیجة مع كل.لترًا في الریة العاشرة في كل من الري الموجي والمستمر 454.15

، والتي تعرف على أنها النسبة بین كمیة الماء المضافة 1الذین أكدوا أن النسبة الحجمیة هي دائمًا أقل من ، 

                                      .بأسلوب الري الموجي إلى كمیة الماء المضافة بأسلوب الري المستمر
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عدد الریات

تأثیر أسلوب الري في كمیة المیاه المضافة 1:شكل 

الري الموجي
الري المستمر

                                                                                  :نسبة توفیر میاه الري 

نسبة توفیر المیاه لكل ریة من الریات العشرة في أسلوبي الري المتبعین ، فقد أظهر 7یبین الجدول        

وقد بلغت نسبة االنخفاض لهذه الریات معدًال .لثامنة التحلیل اإلحصائي أن هذه الفروق معنویة حتى الریة ا

عالیًا في الریة األولى ثم أوأن معدل هذه الفروق بد.للریات العشرة % 5.04بینما بلغت ، %6.51مقداره 

ولكن بنسب الباحثینمنعددوهذا یتفق مع ما وجده .تناقص بمرور الزمن حتى اضمحل في الریات األخیرة 

بلغتفقد. ) 20و2و1(لظروف التجربة والعوامل المؤثرة في هذه النسبة ومن هؤالء الباحثینمختلفة وفقاً  هذه 

) 2(عند، وبلغت هذه النسبةالماءكفاءة استعمالمما انعكس عنده ایجابیًا على % 14.66) 1(النسبة عند

وربما كان السبب في ،%35إلى ارتفعت هذه النسبة فقد ) 20(وأما عند .للریات اإلثنتي عشرة % 12.06

جزیئات الطین حركةذلك عائد إلى ما تحدثه  دورات الترطیب والتجفیف في حالة الري الموجي من زیادة نسبة 

الحرة في حالة تفكك التربة بعد الحراثة مباشرة ، مما یزید في تكوین طبقة االنسداد التي تقلل من الغیض ، في 

واقتراب بنائها من االكتمال ، األخرىلجزیئات التربةاألطیانربطهذه كلما زاد الحركةحین نرى انخفاض نسبة 

وقد أدى ذلك إلى اقتراب معدالت الغیض من بعضها البعض في كال أسلوبي الري ،وحتى ینعدم هذا الفرق بتقدم 

                                                           . الزمن وكما هو الحال في الریة التاسعة والعاشرة

مرز من هذه المروز، 680=هكتار 1(موسم /هكتار/3م134.81وتساوي هذه النسبة المتوفرة من المیاه       

  ) .وافتراض أن طول الموسم هو ثالثة أشهر
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نسبة توفیر المیاه لكل ریة من الریات العشرة.7جدول  

  

  :معدل الغیض في حالة الري المستمر والري الموجي   

معدل 2ا یبین الشكل كم،معدالت الغیض االعتیادي والغیض الموجي للریات العشرة 8یبین جدول         

خالل 1-سا.سم20.26حالة الري المستمر كان هذا المعدل ویتبین من الجدول أنه في ،االنخفاض بینهما 

ومع أن التحلیل .في حالة الري الموجي    1-سا.سم18.66هذا المعدل لیصل إلى انخفضبینما ، زمن الریة 

لم یظهر فروقًا معنویة بین هذه هنا التحلیل اإلحصائي اإلحصائي لیس هو الفیصل فإنه ال بد من بیان أن 

كذلك.، وربما كان قصر المروز هو العامل األساس في عدم معنویة هذه الفروق كما مَر تفصیل ذلكالمعدالت

إذ ینخفض معدل الغیض إلى ، ما یحصل في حالة الري الموجي ناجم عقد یكون االنخفاض في معدل الغیض

حیث ، ومعلوم أن ذلك هو سبب نجاح أسلوب الري الموجي ،مع بدایة الموجة الثانیةمعدل الغیض األساس

ونتیجة انخفاض معدل .تزداد سرعة تقدم جبهة الماء فوق سطح التربة مما یقلل التسرب العمیق إلى حدوده الدنیا

فق من حیث المبدأ مع الغیض الموجي عن الغیض االعتیادي هذه وٕان لم تكن بفروق معنویة كما بینا لكنها تت

من الغیض % 35إلى نسبة ) 20(فقد انخفض هذا المعدل عند .) 25و20(عدد كبیر من الباحثین منهم 

                                                  %  .24فقد انخفض إلى نسبة ) 25(وأما عند .االعتیادي 

                 

لتوفیر الماء%  )رلت( كمیة الماء المضافة  الریة

الري الموجي الري المستمر

8.90 392.70 431.05 1

8.80 421.34 462.00 2

7.07 472.25 508.20 3

6.28 462.00 492.95 4

6.28 462.00 492.95 5

6.09 477.25 508.20 6

4.55 485.10 508.20 7

3.34 454.15 469.85 8

0.00 462.00 462.00 9

0.00 454.15 454.15 10

5.04 4547.93 4789.55 المجموع

                                                                                 LSD0.05=20.82
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  الموجي في الریات العشرةالغیض االعتیادي و معدل الغیض .8جدول 

%

النخفاض 

الغیض

المعاملة الریة

الري الموجي الري المستمر

معدل

الغیض

)1-ساعة.سم(

زمن القیاس

)دقیقة(

عمق الماء 

الغائض

)سم(

حجم الماء 

المجمع فوق 

)لتر(المرز

حجم الماء 

)لتر(المضاف

معدل

الغیض

)1-ساعة.سم(

زمن القیاس

)دقیقة(

الماء عمق 

)سم(الغائض

حجم الماء 

المجمع فوق 

)لتر(المرز

حجم الماء 

المضاف

)لتر(

18.34 13.99 8.5 1.981333 281.25 392.70 17.13 9.33 2.663111 281.25 431.05 1

15.02 16.38 9.12 2.490489 281.25 421.34 19.28 10 3.213333 281.25 462.00 2

9.42 19.93 10.22 3.395556 281.25 472.25 22.01 11 4.034667 281.25 508.20 3

8.90 19.28 10 3.213333 281.25 462.00 21.16 10.67 3.763556 281.25 492.95 4

8.90 19.28 10 3.213333 281.25 462.00 21.16 10.67 3.763556 281.25 492.95 5

8.04 20.24 10.33 3.484444 281.25 477.25 22.01 11 4.034667 281.25 508.20 6

5.90 20.71 10.5 3.624 281.25 485.10 22.01 11 4.034667 281.25 508.20 7

5.15 18.76 9.83 3.073778 281.25 454.15 19.78 10.17 3.352889 281.25 469.85 8

0.00 19.28 10 3.213333 281.25 462.00 19.28 10 3.213333 281.25 462.00 9

0.00 18.76 9.83 3.073778 281.25 454.15 18.76 9.83 3.073778 281.25 454.15 10

98.5 30.85209 2812.50 4547.93 103.67 35.14756 2812.50 4789.55 المجموع

7.97 18.66 20.26 المعدل

                                                                                                                         LSD0.05             M
*=NON             T**=2.32           

 : *M  =  طریقة الري    و : **T =  الریات                                                            
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معدل انخفاض الغیض الموجي عن الغیض االعتیادي:  2شكل

  :)االعتیادي ( ض المستمر معدل الغیض الموجي والغیتأثیر الزمن في 

،فإنا نجد فروقًا ظهرت وفقًا للتحلیل في معدل هذا الغیض) عدد الریات (تأثیر الزمن عند مقارنة 

وأن أقل فرق معنوي 0.05عند مستوى االحتمالیة وذلك8وكما هو مبین في الجدول .اإلحصائي أنها معنویة 

سلوبي الري كان متشابهًا ، إذ بدأ معدل الغیض في الریات ، ویالحظ أن السلوك الذي كان في أ2.32هو 

األولى بقیم زادت مع مرور الزمن ،ثم عادت لتنخفض في الریات األخیرة ولكن إلى معدالت قریبة من معدالت 

17.13ففي الري المستمر كان هذا المعدل .البدایة  في الري المستمر وأعلى قلیًال في الري الموجي 

، وعاد في نهایة 1-ساعة.سم22.16م ارتفع إلى أعلى معدل في الریة الرابعة والخامسة والبالغ ،ث1-ساعة.سم

نفس السلوك في أسلوب الري الموجي حیث كان هذا المعدل لوحظ و .1-ساعة.سم18.76التجربة إلى معدل 

الریة السادسة ، من ثم عند1-ساعة.سم20.24، ثم ازداد لیبلغ أعلى قیمة وهي 1-ساعة.سم13.99مساویًا لـ 

.1-ساعة.سم18.76عاد لینخفض كذلك حتى الریة العاشرة ولكن بمعدل أعلى من معدل البدایة إذ بلغ

.                                                                                                 )3شكل(
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ض تقترب من بعضها في الریات األخیرة وقد تجلى ذلك من أن معدالت الغی3ویتبین من الشكل   

تعلیًال سلوك للغیض لخالل عدم وجود فروق في نسبة توفیر الماء كما مر في فقرة سابقة ،وقد كان هذا ا

أن معدالت هذه الفروق بین 8كما نالحظ من نفس الجدول .اعتقدناه عند مناقشة فقرة كمیات المیاه المضافة 

ثم انخفضت مستمرة باالنخفاض حتى بلغت %  18.34والري الموجي بدأت عالیة حیث بلغت الري المستمر

ن قد بیو .، بینما لم نجد أیة فروق عند الریة التاسعة والعاشرة % 5.15حدها األدنى عند الري الثامنة وهو 

انیة في بحثنا لوجدناه وٕاذا ما أخذنا معدل هذا االنخفاض للریات الثم. هذه الفروق مع مرور الزمن 2الشكل 

بین ) 3(فقد انخفض معدل الغیض عند ) . 15و3(،وهذه النتیجة تتفق مع عدد من الباحثین منهم % 9.96

أي انخفض إلى 1-ساعة.سم2.41إلى 1-ساعة.سم6.25ساعات من 8الري المستمر والري الموجي خالل 

، وهذا یعود إلى أن زمن هذه الدراسة ودراستهمبینویالحظ الفرق بین مقدار هذه النسبة .% 38.56نسبة 

فقد كانت هذه ) 15(فقد كانت لثمان ساعات ، وأما  عندفي دراستهمالقیاس عندنا كان خالل الریة الواحدة ،وأما 

، وربما في دراستهم، وهي قریبة من النسبة التي حصلنا علیها بالرغم من طول زمن القیاس % 13.20النسبة 

ارتفاع معدالت الغیض في الري المستمر عندهم كون النسجة مزیجة رملیة وانخفاضها الكبیر كان ذلك بسبب

                                                                                      .في حالة الري الموجي 

                                               :عدد الموجات في سرعة تقدم جبهة الماءعدد الریات و تأثیر 

) عدد الریات(الري الموجي مع مرور الزمن معدل سرعة تقدم جبهة الماء في حالة   9یظهر الجدول        

لم الفروق هذهیتبین أن0.48بین الریات والبالغ من خالل مالحظة أقل فرق معنويو .ومع تكرار الموجات 

وأما  .1-دقیقة.م2.51و1-دقیقة.سم2.83تراوحت هذه القیم بین إذ.األولىةوذلك للموج،معنویة تكن 

في الریة 1-دقیقة.م4.61وهي بالنسبة للموجة الثانیة فقد كانت هذه الفروق معنویة إذ بدأت بأعلى سرعة

        3.60وهو ، ومن ثم تناقصت بمرور الزمن  حتى وصلت إلى حدها األدنى في الریة العاشرة ، األولى

فقد كانت هذه الفروق معنویة إذ بدأت بأعلى قیمة في الریة ، ، كذلك الحال بالنسبة للریة الثالثة 1-دقیقة.م

وأما .في الریة العاشرة 1-دقیقة.م3.80ثم استمرت باالنخفاض لتصل إلى ،1-دقیقة.م4.67األولى والبالغة 

،إذ كان ویة بین كل من الموجة الثانیة والثالثة مع األولى كانت هذه الفروق معنعن الفروق بین الموجات فقد

ففي الریة األولى كانت قیم هذه السرعة .0.22هو 0.05أقل فرق معنوي عند مستوى االحتمالیة 

كما بلغت هذه القیم في .،للموجات األولى والثانیة والثالثة ،على التوالي 1-دقیقة.م4.67،و4.61،و2.83

الفروق بین الموجة الثانیة وأما عنلنفس التسلسل السابق ،1-دقیقة.م3.80و3.60و 2.59: الریة العاشرة

في معنویة الفروق بین الریة الثانیة والثالثة مع وقد یكون السبب .والثالثة فإنها غیر معنویة وفقًا لهذا التحلیل 

مما أدى إلى زیادة سرعة تقدم ،ولىعائد إلى انخفاض معدل الغیض في المنطقة المبتلة من الموجة األاألولى 

إذ .كما ذكرناه سابقًا التربة للموجات الالحقة وهذا هو سبب نجاح  أسلوب الري الموجيجبهة الماء فوق سطح

وقد مر   .سرعة هذه الأن ما یحدثه تكرار الموجات من خفض في معدل الغیض  سینعكس ایجابیًا على معدل 

4و3(، وتتفق هذه النتیجة مع ما وجده في أسلوبي الري المتبعیندل الغیض معذلك عند شرحتفصیل أسباب 

49.24  وهللریات العشرةبحثنا هذااألولى فيالموجةمعدل زیادة سرعة الموجة الثانیة عنمتوسط ف). 6و
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سع  بنسبة فقد زاد معدل سرعة تقدم جبهة الماء للموجة الثانیة عن األولى في الریات الت) 3(وأما عند .% 

عند %65.51) 4(عند هذه النسبة وكانت .1-ثانیة.لتر2.4عند استخدامه تصریفًا مقداره 66.68%

% 48.70قریبة من نسبتنا إذ بلغتفقد كانت هذه ) 6(عند وأما ، 1- ثانیة.لتر2.5استخدامهم تصریفًا مقداره 

ریف قریب من التصریف المتبع في بحثنا والبالغ وهو تص1-ثانیة.لتر0.6عندما استخدم تصریفًا مقداره وذلك 

  .كما أسلفنا ذكره 1-ثانیة.لتر0.77

  )1–دقیقة .م( تأثیر عدد الموجات في سرعة تقدم جبهة الماء .9دول ج

            * :Iالریات  و  =  **:Sالموجات=

  

لما حققه من ،وذلك لمروز العریضة لري ایستنج من هذا البحث أن أسلوب الري الموجي یصلح أیضًا        

لذا نوصي بإتباعه عند زراعة المحاصیل التي تكون أكثر نجاحًا عند زراعتها في هذا النوع ،وفرة في میاه الري

وبذلك یكون هذا البحث .كما في المروز االعتیادیة التي تصل إلى مئات األمتار وبمروز أطول المروز ،من 

التي العدید من الدراسات السابقة أنه إضافة إلىبینإذ ،كما نعتقد إضافة جدیدة لدراسات أسلوب الري الموجي 

، )3(ضاوري األحو )17و3(شریطیةوري األلواح ال)15و6و1(بینت نجاحه في ري المروز االعتیادیة

                                                             .یمكن  تطبیقه في ري المروز العریضة أیضًا 

        

                                                        

3م 2م 1م
الموجة (s)                       

(I            الریة) 

4.67 4.61 2.83 1

4.21 4.11 2.54 2

4.21 4.00 2.56 3

4.14 3.98 2.54 4

4.00 3.92 2.78 5

3.96 3.84 2.78 6

3.88 3.70 2.51 7

3.83 3.68 2.52 8

3.80 3.64 2.51 9

3.80 3.60 2.59 10

4.05 3.91 2.62 المعدل

                            LSD0.05       (I
*)=  0.48         (S**)= 0. 22                
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