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  2008،) 1(العدد : 6مجلة االنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد
  

  تاثیر بعض مغطیات التربة على نمو وٕانتاج محصول الباقالء وبعض صفات التربة

  

**و نوال عثمان خطاب*، عصام خضیر حمزة*یاس خضیر حمزة

  جامعة االنبار/ كلیة الزراعة *

  هیئة التعلیم التقني**

  

  الخالصة

 soil(      لدراسـة تـأثیر تغطیـة التربـة  2006/ 2005الموسم الشـتوي للعـام خاللجربة حقلیة اجریت ت

mulching ( برقــائق اثیلــین الشــفاف والمخلفــات النباتیــة علــى ترشــید اســتهالك المــاء ونمــو محصــول البــاقالء وبعــض

  .صفات التربة 

فــي احتفــاظ التربــة بالرطوبــة وزیــادة نســبة اظهــرت النتــائج ان اســتعمال التغطیــة قــد ادى الــى زیــادة معنویــة 

كمــا ان التغطیــة قــد . البــزوغ وانخفــاض فــي ملوحــة التربــة وزیــادة فــي الحاصــل الكلــي مقارنــة بعــدم اســتخدام التغطیــة 

عنـد اسـتخدام % 50في االستهالك المائي للباقالء ، كما ازدادت كفـاءة اسـتعمال المـاء بنسـبة % 25وفرت بحدود 

  .التغطیة 

  

Effect of soil mulching on growth and yield of broad bean and 
some properties of soil

Y. K. Hamza* , I. K. Hamza* , N. A. Katab**  

*University of Al-Anbar / College of Agriculture
** Commission of technical education

Abstract
The field experiment was conducted during winter season in 2005/ 2006 to study 

the effect of soil mulching using plastic and plant residual mulching on soil water 
consumption and growth of broad bean plant and some soil properties.

The results showed that, the use of mulching caused a significant increase in 
water holding capacity of soil and the emergence rate and decrease soil salinity. Further 
more, the total yield and growth pod yield for broad bean crop were increased 
comparatively with control treatment, a considerable saving 25% in the quanitiy of 
water used for irrigation was achieved under soil mulching. Water use efficiency also 
increased about 50% by using soil mulching. 

  

  المقدمة

اقتصادیة من خالل الحفاظ على صفات التربة الفیزیائیة من التـدهور وزیـادة نسـبة مردوداتلتغطیة التربة ل

التربـة سـطح اضافة الى تقلیل میاه الري المستخدمة بسبب انخفاض معدالت التبخر مـن ) 2، 1(االنبات والحاصل 

فـي زیـادة ایجابیـاً ان للتغطیـة دوراً ) 3(طحیة ، حیث بـین اضافة الى التاثیرات الواضحة في خفض ملوحة التربة الس

ان ) 4(كمـا وجـد . المخزون الرطوبي للتربة وخفض ملوحة التربـة ولهـا تـاثیر معنـوي فـي نسـبة بـزوغ وانتـاج البـاقالء 

ري الفعالـة تحــت الـري بــالتنقیط والــالتغطیـة باالغطیــة البالسـتیكیة الســوداء اسـهمت فــي خفـض ملوحــة منطقـة الجــذور 
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ان معاملـــة ) 5(بـــالمروز وســـاهمت فـــي رفـــع انتاجیـــة البصـــل الیـــابس مقارنـــة بالمعـــامالت غیـــر المغطـــاة ، كمـــا وجـــد 

ان التغطیــة بزیــت الوقــود قــد ادت الــى ) 6(التغطیــة بكــوالح الــذرة قــد اعطــت اعلــى معــدل للمحتــوى الرطــوبي واوضــح 

ثیر مغطیات سطح التربة على التوزیع الرطـوبي حیـث ان هناك تباین في تا) 7(زیادة نسبة الماء الجاهز ، كما وجد 

، وقـد احتفظت المعاملـة المغطـاة بكـوالح الـذرة بـاعلى محتـوى رطـوبي للتربـة مقارنـة بمعـاملتي الـنفط االسـود والبـرافین 

الــى انخفــاض معــدالت التبخــر والتصــلب الســطحي یــؤديعلــى ان تغطیــة التربــة ) 9، 8(اكــدت الكثیــر مــن البحــوث 

سـبة البـزوغ ، كــذلك تسـهم التغطیـة فــي زیـادة الحاصـل والتبكیــر فـي النضـج لمعظــم المحاصـیل وتزیـد االنتــاج وزیـادة ن

بــان لتغطیــة التربــة تــاثیر معنــوي فــي زیــادة نســبة االنبــات ونمــو البــاقالء واالنتــاج الكلــي ) 12(، وتوصــل ) 11، 10(

والقـش زادت مـن الحاصـل الكلـي التربة بالبالستك الى ان تغطیة ) 13(للقرنات والحد من انتشار االدغال ، وتوصل 

فقد توصل الى ان تغطیـة التربـة بالبالسـتك والمخلفـات ) 14(لمحصول الطماطا مقارنة بالمعاملة غیر المغطاة ، اما 

قـیم مقاومـة التربـة لالختـراقوانخفـاض فـياحتفـاظ التربـة بالرطوبـة وزیـادة فـي نسـبة البـزوغ إلى زیـادةالنباتیة قد ادى 

  .والحد من انتشار االدغال وزیادة في الحاصل الكلي لمحصول الباقالء التربة راقالمقاومة الالزمة الخت

یهــدف هــذا البحــث الــى دراســة تــاثیر تغطیــة التربــة برقــائق البــولي اثیلــین الشــفاف والمخلفــات النباتیــة علــى 

تــاثیر التغطیــة فــي بعــض خصــائص التربــة تقنــین وترشــید االســتهالك المــائي لمحصــول البــاقالء ، اضــافة الــى معرفــة

  .والنبات 

  

  ق العملائالمواد وطر 

فـــي احـــد الحقـــول الزراعیـــة فـــي مدینـــة 2006/ 2005اجریـــت هـــذه الدراســـة خـــالل الموســـم الشـــتوي لعـــام 

)یوضح بعـض الصـفات الفیزیائیـة والكیمیائیـة للتربـة 1جدول ( في تربة مزیجیة طینیة الرمادي في محافظة االنبار

لدراسة ترشید استهالك الماء باستخدام تقنیة تغطیة التربة وتاثیرها على نمو النباتات ودراسة بعض الصـفات االخـرى 

.  

كانــــت. م حســـب التصــــمیم العشـــوائي الكامـــل وبثالثــــة مكـــررات 2× 2ة بابعـــاد یــــبیاســـتخدمت الـــواح تجر 

وتغطیــة ، ) التـبن ( تغطیــة بمخلفـات الشـعیر معـامالت التجربـة هـي بـدون تغطیــة ، تغطیـة بـالبولي اثیلـین الشـفاف ،

  .بمخلفات كوالح الذرة الصفراء 

وكانت الزراعة على خطوط المسافة بین خط واخـر 2005/ 11/ 19زرعت االلواح ببذور الباقالء بتاریخ 

نیـة مـن المـاء الجـاهز وحسـب الطریقـة الوز % 50اسـتنفاذ عندوكان الري یجري. سم 25سم وبین نبات واخر 25

.  

تــم حســاب كمیــات المیــاه المضــافة عنــد الــري ، وســجلت كمیــات االمطــار الســاقطة ، كمــا تــم حســاب نســبة 

وتم تقدیر الغلة الكلیة للقرنات الخضراء ، كمـا تـم تقـدیر درجـة التوصـیل ) بعد اسبوعین من الزراعة ( بزوغ النباتات 

یـوم مـن الـري او سـقوط المطـر 3–2لرطـوبي للتربـة بعـد وتـم تقـدیر المحتـوى ا. الكهربائي للتربة في نهایة الدراسـة 

وفي نهایة التجربة تم حساب االستهالك المائي الفعلي للنبـات بـافتراض عـدم وجـود تخلـل . وعلى امتداد موسم النمو 

  .عمیق للمیاه دون حدود المنطقة الجذریة 

  

  

  

  بعض الصفات الفیزیائیة والكیمیائیة لتربة الدراسة) 1( جدول 
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  لتوزیع الحجمي للدقائقا
  نسجة التربة  الطین  الغرین  الرمل

  مزیجیة طینیة  24  53  23

  النسبة المئویة للرطوبة
  30  السعة الحقلیة

  15  نقطة الذبول

  %15  نسبة الماء الجاهز

  1-كغم.غم0.7  المادة العضویة

  3-م.میكا غرام1.34  الكثافة الظاهریة

  5.2  م/ینزدرجة التوصیل الكهربائي دیسي سم

  7.8  درجة تفاعل التربة

  

  النتائج والمناقشة

ان استعمال المغطیات ادى الى زیادة معنویة فـي احتفـاظ التربـة بالرطوبـة مقارنـة بعـدم ) 2( یبین الجدول 

عنــد عــدم 52.5یــوم مــن الــري قــد زادت مــن 3–2التغطیــة حیــث ان معــدل نســبة الرطوبــة المتبقیــة فــي التربــة بعــد 

. بــالبولي اثیلــین وتــبن الشــعیر وكــوالح الــذرة علــى التــوالي عنــد التغطیــة 81.8و 80.2و 81.6لتربــة الــى تغطیــة ا

فرصـة لزیـادة الفتـرة وسبب ذلك یعود الى ان التغطیة تؤدي الى انخفاض معدالت التبخر من سـطح التربـة ممـا یـوفر 

  ).12، 8، 2(فق مع ما توصل الیه بین الریات عند استعمال المغطیات وهذا یت

دیسـي 5.2فـي بدایـة التجربـة ملوحة التربة حیث كانت تان تغطیة التربة خفض) 3( ویتضح من جدول 

م علـــى /دیســـي ســـمینز ) 2.8، 2.9، 2.8( م بینمـــا وصـــلت فـــي نهایــة التجربـــة وفـــي معـــامالت التغطیــة /ســمینز 

ممـا قلـل مـن فرصـة صـعود بسـبب التغطیـةالى انخفـاض فـي معـدالت التبخـر مـن سـطح التربـةذلكیعودو .التوالي 

المخـزون فـي المنطقـة الجذریـة ، كمـا ان زیـادة الماء الى االعلى بالخاصیة الشعریة وبالتالي یمنع من تراكم االمـالح 

تخفیفـًا للتركیـز الملحـي فـي د سـببت ل التغطیـة قـعـبف) 2( الرطوبي للمنطقة الجذریة والذي اشارت الیه نتـائج جـدول 

  ) .10، 8(مع ما اورده كل من الطبقة السطحیة للتربة وهذا یتفق 

ومــن المعتقــد ان تخفیــف التركیــز الملحــي فــي الطبقــة الســطحیة للتربــة وزیــادة قابلیتهــا علــى الحفــظ الرطــوبي 

صـلب السـطحي قـد كـان سـببًا فـي زیـادة وخفـض لظـاهرة الت) 9(التربـة اضـافة الـى مـا تسـببه التغطیـة مـن رفـع لحـرارة 

ان زیــادة ) .4جــدول ( عنــد تغطیــة التربــة علــى التــوالي % 88و % 87و % 92الــى % 54نســبة البــزوغ مــن 

قـد نسبة البزوغ مع زیادة احتفاظ التربة بالرطوبة اضافة الى زیادة كفاءة امتصاص العناصر الغذائیـة بزیـادة الرطوبـة 

هكتـار فـي معاملـة عـدم / طـن2.72حاصل الكلي لمحصول الباقالء حیـث زادت االنتاجیـة مـن كان سببًا في زیادة ال

هكتار عند التغطیة بالبولي اثیلین وتبن الشعیر وكوالح الذرة على التـوالي / طن4.56و 4.48، 4.68التغطیة الى 

) 4( الحــظ مــن جــدول كمــا ن) . 12، 11، 10، 9، 1(وهــذا یتفــق مــع مــا توصــل الیــه كــل مــن ) 4جــدول ( 

ایضــًا ان زیــادة قابلیــة التربــة علــى الحفــظ الرطــوبي قــد كــان ســببًا فــي خفــض االســتهالك المــائي بدرجــة معنویــة عنــد 

فــي االســتهالك المــائي للبــاقالء وازداد االنتــاج % 25تغطیــة التربــة حیــث نالحــظ ان اتبــاع اســلوب التغطیــة قــد وفــر 

عنـد % 50عدم التغطیة ، اضافة الى ان كفاءة اسـتعمال المـاء قـد زادت بنسـبة تقریبًا مقارنة بمعاملة % 50بنسبة 

  ) .5(تغطیة التربة وهذا یتفق مع ما توصل الیه 

  

  تأثیر تغطیة التربة على المحتوى الرطوبي للتربة) 2( جدول 



11

  النسبة المئویة للرطوبة الوزنیة للتربة  المعامالت

  حقلیةالمتبقیة من السعة ال  یوم3-2بـيبعد الر   كیلو باسكال33عند شد 

  52.5  15.7  30  بدون تغطیة

  81.6  26.3  30  بولي اثیلین

  80.2  25.2  30  تبن الشعیر

  81.8  26.4  30  كوالح الذرة

  

  تأثیر تغطیة التربة على ملوحة التربة) 3( جدول 

ds/ mشبعةدرجة التوصیل الكهربائي لمستخلص عجینة التربة الم  المعامالت

  نهایة التجربة  بدایة التجربة

  4.1  5.2  بدون تغطیة

  5.22.8  بولي اثیلین

  5.22.9  تبن الشعیر

  5.22.8  كوالح الذرة

L. S. D
0.05

  0.86  

  

  تأثیر تغطیة التربة على االستهالك المائي وكفاءة استعمال الماء ونسبة البزوغ واالنتاج) 4( جدول 

  الكلي تاجاإلن  %نسبة البزوغ   المعامالت

  هكتار / طن

االستهالك المائي

موسم/ هكتار/ 3م

  كفاءة استعمال الماء

  0.64  4250  2.72  54  بدون تغطیة

  1.34  3470  4.68  92  بولي اثیلین

  1.34  3320  4.48  87  تبن الشعیر

  1.36  3330  4.56  88  كوالح الذرة

L. S. D
0.05

3.8  0.21  12  0.28  

  

  المصادر

تــاثیر تغطیــة التربــة فــي نمــو . 2006. ام خضــیر ، احمــد عاصــم الــدباغ وظــافر فخــري الــراوي عصــ. الحــدیثي -1

العدد ) 4( مجلة االنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد . وحاصل الفلفل االخضر وبعض خصائص التربة 

1 :15–20.  

. حب ، علـي احمـد الـراوي عبد الرزاق عبد اللطیف ، عصام خضیر الحدیثي ، سامي خلیل عبـد الصـا. جاسم -2

تـــاثیر تغطیـــة التربـــة برقـــائق البـــولي اثیلـــین علـــى المحتـــوى الرطـــوبي وفقـــدان بعـــض العناصـــر . 1988

         بغـــــداد. مجلـــــة بحــــوث الطاقــــة الشمســـــیة ، مجلــــس البحـــــث العلمــــي . ونســــبة انبــــات وانتـــــاج البــــاقالء 

  .43–33) : 2( 6) العراق ( 

مجلــة . االســتهالك المــائي للبــاقالء تحــت ظــروف تغطیــة التربــة . 2001. لحــدیثي عصــام خضــیر ا. الحــدیثي -3

  .58–55) : 6( العدد . 32المجلد . العلوم الزراعیة العراقیة 
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فـي تربـة ملحیـة بطرائـق األمـالحتاثیر شكل المرز ومیله الجانبي فـي نمـط توزیـع . 2001. جواد كاظم . ایدام -4
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