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  الخالصة

الصـقالویة  موقـع شـركة المجـد الزراعیـة خـالل –نفذت تجربة حقلیة في تربة جبسیة فـي محافظـة األنبـار 

وفقـــا لتصـــمیم القطاعـــات العشـــوائیة , ) Lindsay(تحـــت منظومـــة ري بـــالرش المحـــوري 2002العـــروة الخریفیـــة 

ملـم وفاصـلتي أرواء یومـان وأربعـة أیـام وبثالثـة مكـررات لكـل 514و 642الـري باسـتعمال عمقـین لمـاء , الكاملة 

  .معاملة 

كما تم دراسـة توزیـع المجمـوع الجـذري . قدر ارتفاع النبات والمساحة الورقیة عند اكتمال نضج المحصول 

ملـم 514وقد ظهر تفـوق عمـق المـاء . حصدت النباتات وقدر حاصل البذور الجاف . سم 30للمحصول لعمق 

باعتمــاد فاصــلة أرواء قــدرها یومــان مقارنــة باعتمــاد فاصــلة أرواء أربعــة أیــام ولعمــق المــاء المــذكور أنفــا مــن حیــث 

  % .62تحقیق  توزیع جذري جید في السطح وزیادة في اإلنتاجیة قدرها 

  

Effect of depth and Irrigation Interval on some charcteristics growth 
and production for mung bean in gypsiferious soil under sprinkler 

irrigation.

I. K. Al-Hadithi* , A. A. Al-Kaysi** , SH. M. Al-Mahamdy**
*College of Agriculture / University of AL-anbar
** College of Agriculture / University of Tkreit

Abstract
The experiment was conducted during (Autumn season 2002) in gypsiferious 

soil in Al-anbar governorate, Al-Majid company Field under sprinkler irrigation 
system, by using randomized complete block design with two irrigation water depth 
(642 , 514mm) and two irrigation interval (2/4 days) with three replicates for each 
treatment.

The height of plant, Leaf area were measured at complete maturity stage of 
crop. Also the distribution roots was studied at 30 cm depth. Plants were harvested, 
the dry Yield of grains was determined. The best distribution of roots was achieved by 
using water depth (514 mm) and irrigation interval (2 days) with increasing in yield 
about 62%.

  

  
  

  البحث مستل من رسالة ماجستیر للباحث الثالث
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  المقدمة

یعتمد تطور الزراعة األروائیة في العراق وتوسعها على االستغالل األمثل للموارد المائیة المتاحة بقصد 

إذ توفر أنظمة الري بالرش المحوري . تلبیة االحتیاجات المتزایدة من الغذاء نتیجة الرتفاع معدالت نمو السكان 

یة عالیة للتحكم بالمیاه بما یزید من إنتاجیة المحصول وٕاضافة أراضي جدیدة للرقعة الزراعیة وال سیما الترب إمكان

  .الجبسیة والصحراویة 

) 1(من مساحة العراق الكلیة % 28.6تغطي الترب الجبسیة مساحات واسعة من العراق تمثل نسبة قدرها 

فاإلسراف في ري الترب الجبسیة یؤدي إلى . خفیفة ومتقاربة إذ تحتاج المحاصیل المزروعة فیها إلى ریات. 

كما تؤدي الریات المتباعدة للمحاصیل ) Singe Holes(ذوبان الجبس وتكوین ما یسمى الحسفات المائیة 

وبسبب محدودیة , ) 2(المزروعة في هذه الترب إلى تعرضها ألجهاد مائي یسبب خسارة كبیرة في الحاصل 

فان أسالیب إدارة المحاصیل المزروعة فیها وتحدید احتیاجاتها المائیة , جبسیة ألغراض الزراعة استخدام الترب ال

  .تتطلب جهودا ودراسات كبیرة 

محصوال حبوبیا بقولیا یتحمل الجفاف والحرارة وذي موسم (Vigna radita (L.) wilczek)یعد الماش 

الماش للحصول على بذوره ذات القیمة الغذائیة العالیة یزرع ) . 4(یوم 120إلى 90وبفترة من ) 3(نمو قصیر 

فضال عن استخدامه سمادا اخضر لتحسین خواص التربة , ویستعمل علفا اخضر في تغذیة الحیوانات , لإلنسان 

لذلك فقد كان الهدف من أجراء هذه الدراسة تحدید عمق الماء األمثل لحصول الماش ومعرفة تأثیر عمق الماء . 

  .رواء في بعض خصائص النمو واإلنتاج لذلك المحصول في تربة جبسیة تحت ظروف الري بالرش وفاصلة األ

  

  المواد وطرائق البحث

ناحیة الصقالویة موقع –في محافظة األنبار 2002أجریت تجربة حقلیة خالل العروة الخریفیة لعام 

( أخذت نماذج تربة لألعماق ) . Leptic Haplogysids)5شركة المجد الزراعیة في تربة صنفت على أنها 

ملم 2جففت هوائیا وطحنت ومررت من منخل قطر فتحاته . سم ) 45–30( و ) 30–15( و ) 0-15

  .بعض الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة لتربة الدراسة قبل الزراعة ) 2, 1الجدولین ( ویوضح , 

. مترا 328ذو ستة اذرع وبطول Lindsayع استخدم في الدراسة جهاز للري بالرش المحوري نو 

  :تضمنت الدراسة استعمال عمقین لماء الري وفاصلتي أرواء لكل معاملة وكانت معامالت التجربة كآالتي 

D1.                  (ملم وفاصلة أرواء یومان 642عمق ماء -1 I1(  

D2.                  (ملم وفاصلة أرواء یومان 514عمق ماء -2 I1(  

D1.              (ملم وفاصلة أرواء أربعة أیام 642عمق ماء -3 I2(  

D2.              (ملم وفاصلة أرواء أربعة أیام 514عمق ماء -4 I2(  

  .نفذت الدراسة وفقا لتصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة وبثالثة مكررات لكل معاملة 

والبیانات المناخیة ) 6(التي ذكرها Kcاعتمادا على قیم ETحسب االستهالك المائي لمحصول الماش 

  :.وفق المعادلة التالیة 1997ولغایة 1981لمدینة الرمادي للفترة من 

ET = ET0 * Kc

  :لظروف العراق وكآالتي ) 7(وفق الصیغة التي أقترحها ET0وقد احتسبت قدرة التبخر والنتح 

ET0 = CP Te
1.30

  :إذ أن 
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C =ي یحسب لكل موقع من معدالت البیانات المناخیة المتوفرة ألشهر حزیران وتموز وآب ویساوي معامل محل

  .لموقع وسط العراق 0.34

P = النسبة المئویة لعدد ساعات النهار في الشهر نسبة إلى عددها في السنة.  

Te = درجة مئویة , معدل درجات الحرارة الشهري.  

. ملم 642محسوبة كأحد أعماق المیاه المضافة في الدراسة والبالغة اعتمدت قیمة االستهالك المائي ال

  ) .4و 3الجدولین ( ملم 514عن القیمة المحسوبة والبالغة % 20فیما تم تحدید العمق األخیر بنسبة تقل 

زرعت بذور الماش صنف محلي وأضیفت معها األسمدة , حرثت األرض باستعمال المحراث القرصي 

سم 40على خطوط المسافة بین الخط واخر 1-هكتار. كغم بذور 32مال الباذرة المسمدة بمعدل المركبة باستع

80وسماد كبریتات البوتاسیوم 1-هكتار. كغم 400حیث  أضیف سماد السوبر فوسفات الثالثي بمعدل , ) 8(

أعطیت ) . 9(لإلنبات كدفعة منشطة1-هكتار. كغم 40أما سماد الیوریا فقد أضیف بمعدل , 1-هكتار. كغم 

  .وحصدت النباتات , طبقت بعد ذلك جدولة ري المعامالت في الحقل . ملم 30ریة اإلنبات بعمق 

. نبات عشوائیا من كل مكرر ضمن المعاملة الواحدة 15حسب معدل ارتفاع المحصول وذلك بقیاس 

تم . ول وقدر حاصل البذور الجاف حصد المحص. حسبت المساحة الورقیة الكلیة للمحصول بالطریقة الوزنیة 

قیست , ) 10(سم حسب طریقة االسطوانة المقترحة من قبل 30دراسة المجموع الجذري مع العمق ولغایة 

  .أعماق الجذور وجففت وحسب وزنها الجاف 

  

  بیانات االستهالك المائي لمحصول الماش) 3( جدول 

الشهر

  قدرة التبخر

  ET0, والنتح 

  )ملم ( 

  معامل

  محصولال

Kc

  االستهالك المائي

  ET, للمحصول 

  )1-موسم. ملم ( 

  عدد األیام

)یوم ( 

  معدل عمق

  الماء المضاف

)1-یوم. ملم ( 

325.200.65211.38316.80تموز

283.621.10312.003110.10آب

236.650.60118.28254.73أیلول

-642.0087--المجموع

  

  المیاه المحسوبة لموسم نمو محصول الماشأعماق ) 4( جدول 

الشهر

أعماق المیاه

D1  D2

I1I2I1I2

)1- ریة واحدة. ملم ( 

13.6027.2010.9021.75تموز

20.2040.4016.1532.30آب

9.4618.927.5715.14أیلول

  

  النتائج والمناقشة

  نمو واإلنتاج لمحصول الماشتأثیر عمق الماء وفاصلة األرواء في بعض خصائص ال
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ارتفاع المحصول

إذ یتبین من . تأثیر عمق الماء المضاف وفاصلة األرواء في ارتفاع محصول الماش ) 1( یبین الشكل 

الشكل أن اعتماد فاصلة ارواء قدرها یومان أعطت قیم اعلى الرتفاع المحصول مقارنة باعتماد فاصلة ارواء 

ملم في زیادة قیم ارتفاع 642ملم اعلى من تأثیر العمق 514یر عمق الماء وكان تأث. قدرها أربعة أیام 

ملم على التوالي 642و 514سم عند إضافة أعماق ماء 64و 71فقد بلغت االرتفاعات . محصول الماش 

سم عند إضافة أعماق الماء نفسها المذكورة أنفا45و 52فیما بلغت , باعتماد فاصلة ارواء قدرها یومان 

وكانت الفروقات في قیم ارتفاع المحصول بتأثیر عمق الماء المضاف . وباعتماد فاصلة ارواء قدرها أربعة أیام 

  :وقد ترتب المعامالت حسب تدرج قیم ارتفاع المحصول كما یلي , وفاصلة األرواء معنویة 

  ) .أربعة أیام ( ملم 642> ) أربعة أیام ( ملم 514> ) یومان ( ملم 642> ) یومان ( ملم 514

أن تفوق معاملتي الري باعتماد فاصلة ارواء قدرها یومان على المعاملتین األخریین باعتماد فاصلة ارواء 

فقد بلغ معدل تعمق الماء كما تشیر إلى ذلك , قدرها أربعة أیام قد یعزى إلى تحسین الظروف الرطوبیة للتربة 

ملم واعتماد فاصلة ارواء قدرها یومان 642و 514ي الماء سم عند إضافة عمق29و 33) 5جدول ( بیانات 

سم عند إضافة أعماق الماء نفسها ولكن باعتماد فاصلة ارواء قدرها أربعة أیام 26و 28على التوالي مقارنة بـ 

د ومن المحتمل أن تزداد عندها جاهزیة العناصر الغذائیة في التربة وامتصاصها من قبل النبات األمر الذي ق. 

والذي أشار إلى ) 11(یتفق ذلك مع ما ذكـره , ینعكس إیجابیا على النمو واإلنتاج وخاصة استطالة المحصول 

بینما یؤدي تحسن الظروف الرطوبیة للتربة إلى زیادة , أن إطالة فاصلة األرواء تقلل من ارتفاع المحصول 

  .ارتفاع المحصول 

  

  في معدل تعمق الماء في مقد التربةتأثیر عمق الماء وفاصلة األرواء) 5( جدول 

معاملة التجربة 
)سم ( معدل تعمق الماء في مقد التربة 

المعدل الموسميأیلولآبتموز

ملم وفاصلة ارواء 642عمق ماء 

یومان
26.028.033.029.0

ملم وفاصلو ارواء 514عمق ماء 

یومان
28.035.036.033.0

واء ملم وفاصلة ار 642عمق ماء 

أربعة أیام
24.026.028.026.0

ملم وفاصلة ارواء 514عمق ماء 

أربعة أیام
26.028.031.028.0

  

  

  

  

  المساحة الورقیة

. تأثیر عمق الماء المضاف وفاصلة األرواء في المساحة الورقیة لمحصـول الماش ) 2( یوضح الشكل 

ان أعطت قیم اعلى للمساحة الورقیة مقارنة باعتماد فاصلة إذ یتبین من الشكل أن اعتماد فاصلة ارواء قدرها یوم
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ملم في زیادة قیم المساحة 642ملم اعلى من تأثیر العمق 514ولكن تأثیر عمق الماء .ارواء قدرها أربعة أیام 

  .الورقیة لمحصول الماش 

على التوالي ملم 642و 514عند إضافة أعماق ماء 2دسم37.0و 40.5فقد بلغت المساحة الورقیة 

عند إضافة أعماق الماء نفسها المذكورة أنفا 2دسم29.0و 31.5بینما بلغت , باعتماد فاصلة ارواء قدها یومان 

وكانت الفرو قات في قیم المساحة الورقیة بتأثیر فواصل األرواء . ولكن باعتماد فاصلة ارواء قدرها أربعة أیام 

ب المعامالت على نفس التركیب الذي سبق عرضه بالنسبة الرتفاع وجاء ترتی, ألعماق الماء نفسها معنویا 

  .المحصول 

و 514أن نمو المحصول ازداد بشكل كبیر عند اعتماد فاصلة ارواء قدرها یومان وبإضافة أعماق ماء 

قد بسبب زیادة تعمق الماء في م) 6جدول ( إذ ازدادت نسبة الرطوبة المتیسرة في المنطقة الجذریة , ملم 642

وبالتالي ) 1شكل ( وهذا أدى إلى زیادة ارتفاع المحصول , ) 5جدول ( سم على التوالي 29.0و 33.0التربة 

مقارنة بنمو المحصول عند اعتماد فاصلة ارواء قدرها أربعة أیام وبأعماق الماء , ) 12(زیادة المساحة الورقیة 

تیسرة في المنطقة الجذریة نتیجة النخفاض تعمق الماء وقد یعود السبب إلى انخفاض نسبة الرطوبة الم, نفسها 

األمر الذي یجعل العدید من العملیات الحیویة للمحصول , سم على التوالي 26.0و 28.0في مقد التربة بمقدار 

ومكوناته تتأثر سلبا بزیادة الشد المائي وخصوصا األوراق باعتماد الجزء الرئیسي للمحصول التي تحصل فیها 

من حصول زیادة في ) 13(ویتفق ذلك مع ما ذكره , لیات التركیب الضوئي المسؤول عن تجهیز الغذاء عم

  .المساحة الورقیة بتأثیر تقارب فواصل األرواء 

  

  الرطبة المتیسرة في المنطقة الجذریة لنبات الماش) 6( جدول 

معامالت التجربة

الرطوبة المستمرة كنسبة مئویة من الماء الجاهز

)سم ( عمق التربة 

1020

ملم وفاصلة ارواء 642عمق ماء 

یومان
53%15%

ملم وفاصلة ارواء 514عمق ماء 

یومان
63%19%

وفاصلة ارواء أربعة 642عمق ماء 

أیام
44%11%

ملم وفاصلة ارواء 514عمق ماء 

أربعة أیام
48%13%

  

  

  

  توزیع الجذور

إذ . الماء المضاف وفاصلة األرواء في التوزیع الجذري لمحصول الماش تأثیر عمق3یبین الشكل 

یتضح من الشكل أن اعتماد فاصلة ارواء قدرها أربعة أیام أعطت اعلى قیم لتعمق الجذور وقیم اقل للوزن 

ملم اعلى من642وكان تأثیر عمق الماء . الجاف للجذور نفسها مقارنة باعتماد فاصلة ارواء قدرها یومان 
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لقد بلغ عمق الجذور . ملم في تعمق الجذور واقل تأثیرا في الوزن الجاف للجذور نفسها 514تأثیر العمق 

ملم على التوالي 514و 642غم عند إضافة أعماق ماء 3.35و 3.00سم ووزنها الجاف 16.80و 18.50

سم والوزن الجاف لها 11.25و 13.40فیما كان تعمق الجذور . عند اعتماد فاصلة ارواء قدرها أربعة أیام , 

غم عند أعماق الماء نفسها المذكورة أنفا على التوالي ولكن عند اعتماد فاصلة ارواء قدرها یومان 4.50و 4.10

كما أشارت إلى , وكانت الفرو قات في قیم تعمق الجذور وأوزانها الجافة بتأثیر المعامالت المختلفة معنویة . 

وقد كان ترتیب المعامالت بالنسبة إلى تعمق الجذور والوزن الجاف لها , ي لكل منهما ذلك قیم اقل فرق معنو 

  :على التوالي كما یأتي 

  ) .یومان ( ملم 514> ) یومان ( ملم 642> ) أربعة أیام ( ملم 514> ) أربعة أیام ( ملم 642

  ) .أربعة أیام ( ملم 642> ) أربعة أیام ( 514> ) یومان ( ملم 642> ) یومان ( ملم 514

ملم أدت إلى تعمق اقل للجذور 514و 642أن اعتماد فاصلة ارواء قدرها یومان وٕاضافة أعماق ماء 

التي زادت ) 6جدول ( وقد یعود ذلك إلى زیادة نسبة الرطوبة المتیسـرة . في مقد التربة وزیادة في أوزانها الجافة 

األمر الذي قلل تعمق الجذور في مقد التربة وزاد من انتشارها ) . 5جدول ( من تعمق الماء في مقد التربة 

بشكل أفقي في طبقة التربة السطحیة أدت إلى تكوین مجموع جذري كثیف قد یوفر حاجة المحصول في 

على العكس عند اعتماد فاصلة ارواء قدرها أربعة أیام وٕاضافة . امتصاص الماء والعناصر الغذائیة الجاهزة 

اء نفسها المذكورة أنفا فان نسبة الرطوبة المستمرة انخفضت إلى الحد الذي انخفض معه تعمق الماء أعماق الم

في مقد التربة والذي لم یسمح بانتشار الجذور أفقیا وانخفاض وزنها مما جعلها تتعمق في مقد التربة لتلبیة بعض 

من أن فواصل األرواء ) 14(ذكـره ویتفق هذا مع ما, احتیاجات المحصول من الماء والعناصر الغذائیة 

بینما تجعل فواصل األرواء المتباعدة الجذور تأخذ بالتعمق , المتقاربة تؤدي إلى توزیع الجذور قرب سطح التربة 

  .ویقل وزنها الجاف بانخفاض المستوى الرطوبي للتربة 

2جدول ( بس مع العمق أن عدم تعمق الجذور بشكل اكبر في مقد التربة قد یكون بسبب زیادة نسبة الج

ویتفق ذلك مع , مما قلل من جاهزیة الماء في التربة واثر على نمو الجذور وانتشارها وخفض وزنها الجاف , ) 

إذ حصل على محدودیة امتداد الجذور في الطبقة الجبسیة على الرغم من وجود رطوبة كافیة فیها ) 15(ما ذكره 

  .بقة قویة في التربة تعیق نمو الجذور وتمنعها من اختراقها وان النسبة العالیة من الجبس تكون ط, 

  اإلنتاجیة

أن اعتماد فاصلة . تأثیر عمق الماء وفاصلة األرواء في اإلنتاجیة لمحصول الماش 4یوضح الشكل 

وكذلك الحال. األرواء قدرها یومان أعطت قیم اعلى لإلنتاجیة مقارنة باعتماد فاصلة ارواء قدرها أربعة أیام 

عند 1-هكتار. میكا غرام 1.980و 2.140بلغت اإلنتاجیة . ملم 642ملم مقارنة بالعمق 514لعمق الماء 

1.320وكانت اإلنتاجیة , ملم على التوالي باعتماد فاصلة ارواء قدرها یومان 642و 514إضافة أعماق ماء 

ورة أنفا وباعتماد فاصلة ارواء قدرها أربعة عند إضافة أعماق الماء نفسها المذك1-هكتار. میكا غرام 1.120و 

وجاء ترتیب , وكانت الفروقات في قیم اإلنتاجیة بتأثیر أعماق الماء المضافة وفواصل األرواء معنویة . أیام 

  :المعامالت حسب تدرج قیم اإلنتاجیة كآالتي 

  ) .ة أیام أربع( 642> ) أربعة أیام ( 514> ) یومان ( ملم 642> ) یومان ( ملم 514

642و 514أن الزیادة في إنتاجیة المحصول عند اعتماد فاصلة ارواء قدرها یومان وٕاضافة أعماق ماء 

) 5جدول ( وزیادة تعمـق المـاء فیهـا ) 6جدول ( ملم قد تكون نتیجة لزیادة نسب الرطوبة المتیسرة في التربة 

ارتفاع المحصول والمساحة الورقیة وتوزیع الجذور (والتي أثرت جمیعها إیجابیا على خصائص نمو المحصول 
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على العكس من ذلك لقیم اإلنتاجیة عند اعتماد فاصلة . على التوالي ) 3و 2و 1( األشكال ) في السطح 

من انه تحققت زیادة في إنتاجیة المحصول ) 11(و ) 13(ویتفق ذلك مع ما أكده , ارواء قدرها أربعة أیام 

  .واصل األرواء وانخفاضها بتباعد فواصل األرواء ومكوناته بتقارب ف

ملم باعتماد فاصلة 514عند إضافة عمق ماء قدره % 62لقد حصلت نسبة زیادة في اإلنتاجیة قدرها 

وكذلك بلغت نسبة الزیادة في اإلنتاجیة , ارواء قدرها یومان مقارنة باعتماد فاصلة ارواء قدرها أربعة أیام 

ملم باعتماد فاصلة ارواء قدرها یومان مقارنة باعتماد فاصلة ارواء قدرها أربعة 642عند إضافة ماء % 76.8

  .أیام 

وتتفق هذه النتائج مع ما , أن اإلنتاجیة هذه تحققت نتیجة الستخدام نظام الرش المحوري في تربة جبسیة 

لى تحسین نمو وٕانتاجیة من أن استخدام أنظمة الري بالرش في ترب الدور الجبسیة والضحلة أدى إ) 16(أكده 

وهذه النتائج جیدة قیاسا بإنتاجیة . بعض المحاصیل ذات الجذور السطحیة مقارنة باستخدام طرق الري السطحي 

میكا 1.079بلغت اإلنتاجیة لمحصول الماش تحت هذه الظروف , محصول الماش تحت ظروف الري السطحي 

في حین ال تتوفر أیة معلومات سابقة عن , ) 18(1-هكتار. میكا غرام 1.212و ) 17(1-هكتار. غرام 

  .إنتاجیة محصول الماش في الترب الجبسیة تحت ظروف الري بالرش في العراق 

  االستنتاجات

ازدادت إنتاجیة الماش عند استخدام نظام الري بالرش المحوري في تربة جبسیة عند اعتماد فاصلة ارواء 

1-هكتار. میكا غرام 1.980و 2.140إذ بلغت اإلنتاجیة , ملم 642و 514قدرها یومان وٕاضافة أعماق ماء 

عند 1-هكتار.میكا غرام 1.120و 1.320في حین بلغت اإلنتاجیة % 62على التوالي وبنسبة زیادة قدرها 

  % . 76.8اعتماد فاصلة ارواء قدرها أربعة أیام وألعماق الماء نفسها على التوالي وبنسبة زیادة قدرها 
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  بعض الخصائص الفیزیائیة لتربة الدراسة قبل الزراعة) 1( جدول 

  العمق

سم ( 

(

الكثافة 

  الظاهرة

 )

میكاغرام 

)3-م. 

عند الشدود% الرطوبة الوزنیة 
التوزیع الحجمي لدقائق 

التربة
نسجة 

التربة
)1- كغم–غم ( 331002004008001500

الطینالغرینالرملكیلو باسكال

0–

15
مزیجیة1.3823.8519.8817.4014.9212.4510.20517.0293.0190.0

15–

30
1.5025.6522.019.8017.5515.3013.25598.0247.0155.0

رملیة 

مزیجیة

30–

45
1.55------665.7193.3121.0

رملیة 

مزیجیة

  

  راسة قبل الزراعةبعض الخصائص الكیمیائیة لتربة الد) 2( جدول 

  العمق

)سم ( 

  التوصیل الكهربائي

لمستخلص 

  العجینة المشبعة

1-م. دسیسمنز ( 

(

درجة تفاعل 

التربة

الجبسالمادة العضویة الكلس

)1-كغم. غم ( 

0–159.007.15140.004.80209.00

15–308.507.3035.001.90572.00

30–458.007.5025.000.70619.00

  

  


