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 كفاءة تحویر مواقع المنقطات لألنابیب الفرعیة في نظام الري بالتنقیط
  طلعت محمد أمین  حسین ظاھر طاھر  بھرام خورشید محمد

  جامعة صالح الدین/جامعة كركوك                كلیة الزراعة/كلیة الزراعة
  

  الخالصة
جامع¤ة ، بع لكلی¤ة الزراع¤ةتم تنفیذ ھذه الدراس¤ة ف¤ي بس¤تان المش¤مش داخ¤ل حق¤ل ك¤رده ره ش¤ھ الت¤ا

 لمواق¤ع المنقط¤ات حیث استخدم نظامین للري بالتنقیط باألنبوب االعتیادي والمح¤ور. أربیل،صالح الدین
ش¤¤كل دائ¤¤رة محیط¤¤ة بج¤¤ذع الش¤¤جرة إلض¤¤افة م¤¤نقط آخ¤¤ر وس¤¤ھولة فكھ¤¤ا إلدخ¤¤ال ( ف¤¤ي األنابی¤¤ب الفرعی¤¤ة

وت¤¤أثیر ھ¤¤ذه . نیس¤¤ان وأی¤¤ارو آذارھ¤¤ي م¤¤ع منقط¤¤ین وھم¤¤ا القص¤¤یر والط¤¤ولي ف¤¤ي ثالث¤¤ة أش¤¤ھر و)  المكنن¤¤ة
أظھ¤رت . ص¤میم القطاع¤ات العش¤وائیة الكامل¤ةباس¤تخدام ت والصفات النباتی¤ة الصفات المكننیة فيالعوامل 

النتائج اإلحصائیة لتأثیر نظام الري بالتنقیط على الصفات المدروسة بأن النظام المحور قد تف¤وق معنوی¤اً 
م¤ع المنقط¤ات م¤ع األش¤ھر ف¤ي  طوفي تأثیر نظ¤ام ال¤ري ب¤التنقی، اديفي جمیع الصفات على النظام االعتی

بان المعاملة بالنظ¤ام المح¤ور م¤ع الم¤نقط القص¤یر ف¤ي ش¤ھر نیس¤ان ق¤د حقق¤ت أفض¤ل ، الصفات المدروسة
س¤م و  ١٩و أفض¤ل زی¤ادة ف¤ي ط¤ول الش¤جرة  ٢م ٠,٦٤٠و أفضل مساحة ابتالل % ٨٥مكافحة لألدغال 

 ٢٣,٣٣٣س¤م و أفض¤ل زی¤ادة ف¤ي ط¤ول الف¤رع الرئیس¤ي للش¤جرة  ٠,٨٧٧ زیادة في قطر الش¤جرة أفضل
و أفض¤ل  ٨٣٠ش¤جرة / و أفض¤ل ع¤دد للثم¤ار العاق¤دة  ٨٨٩ش¤جرة / سم و أفضل ع¤دد للب¤راعم الزھری¤ة 

ف¤¤نالحظ أن النظ¤¤ام المح¤¤ور ق¤¤د تف¤¤وق عل¤¤ى النظ¤¤ام االعتی¤¤ادي  و. كغ¤¤م ١١ش¤¤جرة / كمی¤¤ة حاص¤¤ل الثم¤¤ار 
اه وذلك عند المعاملة بالنظام المحور مع المنقط القصیر ف¤ي الش¤ھر الراب¤ع بتحقیق أعلى كفاءة توزیع المی

ونالح¤¤ظ أن النظ¤¤ام المح¤¤ور ق¤¤د تف¤¤وق عل¤¤ى النظ¤¤ام  ٠,٠٢معام¤¤ل اخ¤¤تالف التص¤¤نیع واق¤¤ل  %٩١فكان¤¤ت 
فبھ¤ذا التح¤ویر یمك¤ن تحقی¤ق زی¤ادة ق¤وة . اق¤ل م¤ن النظ¤ام االعتی¤ادي بش¤كل ع¤ام qcاالعتیادي بتحقیق قیم 

وسھولة العزق للقضاء على األدغال التي ت¤ؤثر عل¤ى تغذی¤ة  االبتاللور بالتربة بزیادة مساحة تثبیت الجذ
  .وبالتالي تعمل على زیادة اإلنتاجیة ةالشجر

  
  المقدمة

 Prunus armeniacaواالس¤م العلم¤ي ھ¤و  ) Rosaceae(المشمش إل¤ى العائل¤ة الوردی¤ة  ینتمي 
L.  إن زراعة المشمش في الع¤راق ال زال¤ت مت¤أخرة و ذل¤ك ).١٩٨٠ ،یوسف(من فواكھ النواة الحجریة

لقل¤¤ة المس¤¤احات المزروع¤¤ة بالمش¤¤مش و ع¤¤دم التنس¤¤یق ف¤¤ي كمی¤¤ة و ع¤¤دد ری¤¤ات الس¤¤قي و انخف¤¤اض إنت¤¤اج 
وم¤ن المعوق¤ات والمش¤اكل  .الشجرة الواح¤دة و رداءة نوعی¤ة الثم¤ار و تل¤ف كمی¤ة كبی¤رة من¤ھ بع¤د الجن¤ي 

بساتین الفواك¤ھ األخ¤رى ھ¤ي األدغ¤ال الت¤ي تح¤د م¤ن نم¤و األش¤جار  التي تواجھ بساتین المشمش مثلما في
الش¤¤جرة  إلنتاجی¤¤ةوتنافس¤¤ھا عل¤¤ى الغ¤¤ذاء وتش¤¤مل األم¤¤راض واألدغ¤¤ال الزراعی¤¤ة لھ¤¤ا فض¤¤الً ع¤¤ن خفض¤¤ھا 

  .لذا بات من الضروري مكافحتھا والتخلص منھا. الواحدة
وم¤ن الط¤رق  .فح¤ة جدی¤دةمبالغ طائلة ألجراء المكافحة ومن الضروري إیج¤اد ط¤رق مكاوتصرف  

 ،الس¤¤عیدي( المھم¤¤ة ف¤¤ي مكافح¤¤ة األدغ¤¤ال ف¤¤ي البس¤¤اتین ھ¤¤و اس¤¤تخدام الع¤¤زق المیك¤¤انیكي أو العازق¤¤ات 
٢٠٠٠ .(  
الضرر من األدغال في البساتین الحدیثة أكثر مم¤ا ف¤ي البس¤اتین البالغ¤ة  انب) ١٩٨٨(ذكر الداودي  

ألش¤جار الص¤غیرة تك¤ون مح¤دودة و قلیل¤ة التعم¤ق و أو الكبیرة العمر الن المج¤امیع الجذری¤ة للش¤تالت و ا
  .االنتشار في التربة مما في األشجار الكبیرة و بذلك تكون معرضة أكثر لمنافسة األدغال لھا 

یمكن لنظام الري بالتنقیط أن یزود باستمرار و بكمیة قلیل¤ة م¤ن الم¤اء للكثی¤ر م¤ن النق¤اط ف¤ي الحق¤ل و
و   ١٩٨٥ ،Malaval و Decroix (ق¤¤¤رب النبات¤¤¤ات ) يال¤¤¤ري ب¤¤¤التنقیط الس¤¤¤طحي و تح¤¤¤ت الس¤¤¤طح(

Youngs و بالري بالتنقیط یمكن أیضا تزوید احتیاجات النبات من الم¤اء و الس¤ماد  .) ١٩٩٩، وآخرون
فض¤الً ع¤ن . ر النب¤ات م¤ع القلی¤ل م¤ن الفق¤د محافظ¤اً عل¤ى ثباتی¤ة الرطوب¤ة ف¤ي مق¤د الترب¤ة وإلى منطقة جذ

 ، وآخ¤رونWet( لتنقیط ف¤ي التغل¤ب عل¤ى مش¤اكل الطبوغرافی¤ة المعق¤دة   نظام الري ب¤ا إمكانیة استغالل
٢٠٠٣.(  
إن نج¤اح تطبی¤ق نظ¤ام  .نظام الري بالتنقیط یبدي كفاءة عالیة في الري مقارنة باألنظمة األخرى  إن

 ، Al-Amound(الري بالتنقیط یعتمد على الخصائص الفیزیائیة و الھیدرولیكی¤ة لتنق¤یط ش¤بكة األنابی¤ب 
إن كفاءة نظام الري بالتنقیط تعتمد على انتظام التطبیق في نظام التنق¤یط الس¤طحي یمك¤ن تق¤دیر  ).١٩٩٥
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 Kruseو  Mizyedاالنتظ¤¤¤ام بواس¤¤¤طة قی¤¤¤اس مع¤¤¤دل الجری¤¤¤ان ف¤¤¤ي الم¤¤¤نقط مباش¤¤¤رة طبق¤¤¤ا لم¤¤¤ا ذك¤¤¤ره 
)١٩٨٩. (  
  

  ٢٥/٢/٢٠٠٨وقبولھ  ٢١/١١/٢٠٠٧تاریخ تسلم البحث  
  

إلى أن المصدر الرئیسي الختالف¤ات مع¤دل جری¤ان الم¤نقط ) ١٩٩٨( Scicoloneو  Capraوأشار 
  .ھو تصمیم المنقط و المادة المستعملة في تصنیع أنابیب التنقیط و اإلحكام 

مھم¤¤اً ف¤¤¤ي نظ¤¤ام ال¤¤¤ري  یعتب¤¤¤ر اختی¤¤ار ن¤¤¤وع الم¤¤نقط إن )١٩٩٩( Bozkurtو  Özekici وأوض¤¤ح
  .لمقاسةالمنقطات المتكافئة تختلف معدل جریانھا ا أن إذبالتنقیط 

 فق¤د ال، اختیار المنقط حسب ظ¤روف تش¤غیل الم¤نقط أھمیة إلى )١٩٩٥( Sneed و Özekiciأشار
قد یكون التعویض الكامل للضغط غیر  أوكانت المیاه المستعملة نظیفة  إذامھمة  لالنسدادتكون المقاومة 

  .مھم اذا كانت األرض مستویة والخطوط قصیرة الطول
م¤ن ب¤¤ین العوام¤ل الت¤ي تعتم¤د علیھ¤ا كف¤اءة توزی¤¤ع  إن) ١٩٨٠( Soon و Braud  ك¤ل م¤نب¤ین وق¤د 

معام¤¤ل التص¤¤نیع الخ¤¤تالف المنقط¤¤ات ال¤¤ذي یك¤¤ون س¤¤ببھ الرئیس¤¤ي ع¤¤دم اس¤¤تقرار مس¤¤توى المی¤¤اه ھ¤¤ي ق¤¤یم 
امت¤زاج ھیتروجین¤¤ي  إل¤ى المس¤توى الع¤الي لھ¤¤ذا المعام¤ل ق¤د ی¤ؤدي إن إل¤ى باإلض¤افةالض¤غوط والح¤رارة 

  .یع الخطللمواد المستخدمة في تصن
وتوفیر ع¤اٍل نس¤بیاً ف¤ي  اإلرواءالري بالتنقیط یمتاز بعدة فوائد مھمة منھا الكفاءة العالیة في  أنومع 

 والس¤یطرة، المیاه الالزمة وذلك لكون الم¤اء یجھ¤ز فق¤ط ج¤زأً مح¤دوداً م¤ن حج¤م الترب¤ة للمنطق¤ة الجذری¤ة
م¤ن مش¤اكل ق¤د تعی¤ق  أیض¤ار أنھ¤ا تع¤اني غی¤ .على األدغال بشكل عام وغیرھا من الفوائد المھمة النسبیة

  . )١٩٩٢، حاجم و یاسین ( لم یتم تذلیل وتطویر بعض ھذه الصعوبات التوسع الطموح باستخدامھ ما
  :الصعوبات والمشاكل

ف¤ان  الج¤ذورلما كان الري بالتنقیط یبلل أو یرطب ج¤زأً مح¤دوداً م¤ن الحج¤م الكل¤ي الممك¤ن لمنطق¤ة : أوالً 
ض¤¤عف تثبی¤¤ت النبت¤¤ة ف¤¤ي الترب¤¤ة وم¤¤ن ث¤¤م  إل¤¤ىا الج¤¤زء مم¤¤ا ی¤¤ؤدي ذوداً ض¤¤من ھ¤¤یك¤¤ون مح¤¤د الج¤¤ذورنم¤¤و 

المح¤دودة لتجھی¤ز  الجذری¤ةعدم كفایة المجموعة  احتمالفضالً عن ، بالریاح االقتالعخطر  إلىتعرضھا 
نض¤وب الم¤اء المتیس¤ر ف¤¤ي  إل¤¤ىالنب¤ات بالم¤اء الك¤افي ف¤¤ي حال¤ة عط¤ل النظ¤ام ألس¤¤باب طارئ¤ة مم¤ا ی¤ؤدي 

   ).١٩٩٢، حاجم و یاسین (ة قصیرة نسبیاً مدخالل  الجذریةدود من المنطقة الجزء المح
 أنھ¤¤ا إالالس¤¤یطرة عل¤¤ى نم¤¤و األدغ¤¤ال بطریق¤¤ة ال¤¤ري ب¤¤التنقیط  باإلمك¤¤انن ك¤¤ان اول¤¤ك ذ إل¤¤ى فض¤¤الً  :ثانیɰɰاً 

ولك¤ون األنابی¤ب . االب¤تاللعل¤ى مس¤احة  الجذری¤ةفان األدغال تنتشر حول المنطقة ، سیطرة غیر متكاملة
المكننة المتط¤ورة لع¤زق األدغ¤ال  إدخال إعاقةالشجرة فتعمل على  جذعضع في الطریقة العادیة قرب تو

الع¤¤زق الی¤¤دوي للقض¤¤اء عل¤¤ى  إل¤¤ىفیك¤¤ون م¤¤ن الض¤¤روري اللج¤¤وء  االب¤¤تاللوعل¤¤ى مس¤¤احة  ج¤¤ذعح¤¤ول ال
الجھ¤د الب¤دني  ل¤ىإ باإلضافة االقتصادیةزیادة األیدي العاملة وبالتالي زیادة الكلفة  إلىاألدغال مما یؤدي 

  .والكفاءة القلیلة في العزق المبذول
اس¤¤تغالل توزی¤¤ع الم¤¤اء بالش¤¤كل األمث¤¤ل وذل¤¤ك ب¤¤نفس الكمی¤¤ة ع¤¤ن طری¤¤ق توزی¤¤ع إل¤¤ى  البح¤¤ث یھ¤¤دف

زی¤¤ادة مس¤¤احة االب¤¤تالل لزی¤¤ادة تش¤¤عب الج¤¤ذور وتثبی¤¤ت  و الش¤¤جرةج¤¤انبي ج¤¤ذع  إل¤¤ىالمنقط¤¤ات ب¤¤التوازي 
ن¤ة المتط¤ورة لع¤زق األدغ¤ال ح¤ول ج¤ذع الش¤جرة دون الض¤رر تسھیل إدخ¤ال المكن إلى باإلضافة الشجرة

   .بأنابیب التنقیط
  

  مواد البحث وطرائقھ
جامع¤ة  ،ةالزراع¤التجرب¤ة داخ¤ل بس¤تان المش¤مش ف¤ي حق¤ل ك¤ھ رده ره ش¤ھ الت¤ابع إل¤ى كلی¤ة  أجریت

م و  ٤x٤روی¤¤ال الم¤زروع بإبع¤¤اد  ص¤نفالمش¤مش  عل¤¤ى، ٢٠٠٦-٢٠٠٥لس¤نة .أربی¤لص¤الح ال¤دین ف¤¤ي 
و تم¤ت الدراس¤ة عل¤ى منظوم¤ة ال¤ري ب¤التنقیط . س¤نوات س¤تو یبلغ عمر األش¤جار ، ة خمسة دونمبمساح

عل¤¤ى (اس¤تخدم نظ¤¤امین لل¤¤ري ب¤التنقیط ب¤¤األنبوب االعتی¤ادي والمح¤¤ور  إذ، المنص¤وبة ف¤¤ي بس¤تان المش¤¤مش
ش¤¤كل دائ¤¤رة محیط¤¤ة بج¤¤ذع الش¤¤جرة إلض¤¤افة م¤¤نقط آخ¤¤ر وس¤¤ھولة فكھ¤¤ا إلدخ¤¤ال المكنن¤¤ة وذل¤¤ك لع¤¤زق 

و ق¤¤د تم¤¤ت . أی¤¤ار و نیس¤¤انو آذارثالث¤¤ة أش¤¤ھر وھ¤¤ي  ف¤¤يم¤¤ع منقط¤¤ین وھم¤¤ا القص¤¤یر والط¤¤ولي  ،)الاألدغ¤¤
  .وقسم متعلق بالصفات النباتیة قسم متعلق بالصفات المكننیة، دراسة الصفات المدروسة بقسمین
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ة كف¤اء و معامل االختالف في تصنیع المنقط¤ات( يعند تنفیذ التجربة و ھس الصفات المكننیة یاقتم  
وقد تم قیاس ھذه الصفات وفق المع¤ادالت ، )إضافة المیاه ونسبة القضاء على األدغال و مساحة االبتالل

  :التالیة
ح¤ول ج¤ذع الش¤جرة م¤ن  ٢القضاء على األدغ¤ال لك¤ل میمكن قیاس نسبة  :نسبة القضاء على األدغال -١

 وزنھ¤¤ا بع¤¤د مكافح¤¤ة األدغ¤¤الحی¤¤ث ت¤¤م أخ¤¤ذ العین¤¤ات و، التالی¤¤ة ل¤¤ةم¤¤ن المعاد ك¤¤ل معامل¤¤ة وبش¤¤كل عش¤¤وائي
)Rangasamy  وق¤د اس¤تخدمت عازق¤ة میكانیكی¤ة محمول¤ة عل¤ى  )١٩٩٩،و الج¤وادي  ١٩٩٣،وآخرون

  :الكتف
                                                  

)1...(....................100*)/)(( cmcd DDDW -=  

dW  :نسبة القضاء على األدغال )%(.  
cD : ٢م/ غم (الوزن الجاف ألدغال معاملة المقارنة.(  
mD : ٢م/ غم (الوزن الجاف ألدغال المعاملة المعنیة .(  
  :عن طریق المعادلة  Aw)(تم حساب مساحة االبتالل  :مساحات االبتالل بداللة نفاذیة التربة  -٢

)2......(....................AwKsq *=      
 )Sw( ل عبارة عن دائرة قطرھاومساحة االبتال

                                            )3.......(..........)4/( 2SwAw *= p  
q:  ساعة /لتر المنقطاتتصریف  

Ks  : ساعة / ملممعامل التوصیل الھیدرولیكي للتربة أو معدل التسرب النھائي بوحدات.  
Sw : ٢٠٠٢، إسماعیل(بالمتر قطر دائرة االبتالل.(  

م¤ع  المنقط¤اتالتشغیل تبدأ دائرة االبتالل في االتساع إل¤ى أن یتس¤اوى مع¤دل إض¤افة المی¤اه م¤ن  فعند
وفي ھذه الحالة تثبت دائرة االب¤تالل و یمك¤ن إیج¤اد مس¤احة االب¤تالل ) Ks (معدل نفاذیة المیاه في التربة 

ع ألننا اس¤تخدمنا التوص¤یل ویجب ھنا مالحظة أن االبتالل في ھذه الطریقة ھو التشب.وفق المعادلة أعاله 
الھیدرولیكي للتربة المشبعة  أي سریان المیاه للتربة المشبعة حیث أن الرطوبة تنتقل بعد ذلك من الترب¤ة 

  ) .٢٠٠٢،إسماعیل ( المشبعة إلى التربة الجافة عن طریق الخاصیة الشعریة سواء أفقیا أو رأسیا
ن المنقطات المتماثلة حیث یمكن أن تن¤تج اختالف¤ات تظھر بی قداختالفات صغیرة  :اختالف التصنیع  -٣

معامل الختالفات المنقطات ھو قیاس الختالف التصریف لنماذج عش¤وائیة للمع¤امالت  . تصریف معنویة
 ما في المعادل¤ة التالی¤ةیعرف ك)  CVm(إن معامل التصنیع الختالف المنقطات . و قبل أیة عملیة حقلیة 

  : )١٩٩٦(ASAE المأخوذة عن
( )4........................../ am qSCV =   

CVm  :معامل االختالف في تصنیع المنقطات.  
S  : ساعة/لتر(االنحراف المعیاري لمعدل تصریف المنقط عند مصدر شحنة ضغط. (  

q a  : ساعة/لتر(معدل التصریف للمنقطات عند مصدر شحنة ضغط. (  
. ارة أثن¤اء إنت¤اج الم¤نقط ب رئیسي من الض¤غط و ع¤دم اس¤تقراریة الح¤ربإن معامل االختالف ھو بس

الع¤¤الي یح¤¤دث بس¤¤ب الخل¤¤یط غی¤¤ر المتج¤¤انس للمع¤¤ادن المس¤¤تعملة ف¤¤ي المنقط¤¤ات  CVm أنباإلض¤¤افة إل¤¤ى 
  . المصنعة

عند تصمیم شبكة الري تعتبر كفاءة إضافة المیاه مساویة لكفاءة توزی¤ع : حساب كفاءة إضافة المیاه  -٤
   :)١٩٩٦،ASAE( طبقاً لما جاء في يالمیاه التصمیمیة و التي یتم حسابھا كما یل

( ){ } ( ) ( )5................//27.11 min avm qqnCVEu **-=    
Eu:  كفاءة إضافة المیاه  

n:    عدد المنقطات لكل شجرة.  
 CVm:  المنقطاتمعامل االختالف في تصنیع.  
q min : اقل تصریف للنقاط خالل القطعة.  
q av :متوسط التصریف للنقاط خالل القطعة.  
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الرئیس¤¤ي لھ¤¤ا مح¤¤بس مس¤¤تقل یمث¤¤ل الض¤¤غط فیھ¤¤ا الحال¤¤ة المتوس¤¤طة  ی¤¤تم اختی¤¤ار قطع¤¤ة عل¤¤ى الطری¤¤ق
حی¤¤ث ی¤¤تم اختی¤¤ار المنقط¤¤ات و . لمختل¤ف القط¤¤ع المكون¤¤ة للنظ¤¤ام و یترك¤¤ب م¤¤ن مجموع¤ة خط¤¤وط تنقیطی¤¤ة

 ) .٢٠٠٢،إسماعیل .(دقائق لكل منقط ٣قیاس التصریف لزمن 
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الم¤أخوذة  تنقیط وفق المعادلة التالیةالمائي للري بال االستھالكمكن حساب  :المائي االستھالكحساب  -٥
  :)١٩٩٦( وآخرون Camp عن

{ } ( )6................rcot kkEtET **=  
ETt  :یوم/مم(المائي في الري بالتنقیط  االستھالك.(  Eto  :  النتح القیاسي.  
kc      :يتقلیدالمحصول ال معامل.  kr      :معامل التخفیض.  
 :الم¤أخوذة ع¤ن یمك¤ن حس¤ابھا وف¤ق المعادل¤ة التالی¤ةو :ةحساب التصɰریف المطلɰوب للشɰجرة الواحɰد -٦
)Camp  ١٩٩٦،واخرون(                           :  

{ } ( ) ( )7................// EuTssETq mtt **=  
q: ساعة/لتر( التصریف المطلوب للشجرة الواحدة(.  st:  المسافة بین األشجار داخل الصف )م.(  

sm:  م(المسافة بین صفوف األشجار.(  T: ي الیوميعدد ساعات الر.  
Eu:  كفاءة إضافة المیاه.                   

                                                                           ( )8................/nqqc =  
qc: ساعة/لتر(المطلوب للشجرة الواحدة  منقطال تصریف.( 

  
  . حقل كرده ره شھبعض الصفات الفیزیائیة والكیمیائیة لتربة : )١(الجدول 

  خصائص  التربة
 غرینیة طینیة مزیجیة نسجة التربة
تربة ١-كغم. الغرین غم   ٥٤٦,٢ 
تربة  ١-كغم . الطین غم   ٣٩٧,٦ 
تربة ١-كغم. الرمل غم   ٥٦,٢ 

 ٥٦  ١-كغم. النتروجین الجاھز ملغم 
١-كغم. الفسفور الجاھز ملغم   ٤,١ 

١-كغم. البوتاسیوم الجاھز ملغم   ٥٢ 
١-كغم. كاربونات الكالسیوم الكلي ملغم   ٢٤٠ 

١-كغم. المادة العضویة ملغم   ٨,٦ 
E.C ١-م. دسم    ٠,٦ 

pH ٧,٨٧ 
  .عنكاوة/ تم إجراء ھذه التحلیالت في مركز األبحاث الزراعیة التابع لقسم التربة 

  
 /ع¤دد الب¤راعم الزھری¤ة ( تم قیاسھا بعد تنفیذ التجربة وھي التيمتعلق بالصفات النباتیة والقسم أما ال

اس¤¤تخدم تص¤¤میم القطاع¤¤ات العش¤¤وائیة . ) ش¤¤جرة/ حاص¤¤ل الوكمی¤¤ة ش¤¤جرة  /وع¤¤دد الثم¤¤ار العاق¤¤دة  ش¤¤جرة
  ) .١٩٩٠، داود و زكي ) (  Randomized Complete Block Design(الكاملة بتجربة عاملیة 

ونس¤¤بة القض¤¤اء عل¤¤ى  تاللاالب¤¤ث¤¤م ت¤¤م تحلی¤¤ل البیان¤¤ات إحص¤¤ائیا للص¤¤فات النباتی¤¤ة و لص¤¤فتي مس¤¤احة  
وح¤دة  ٣٦اإلحصائیة ب¤ین المتوس¤طات وبمجم¤وع  تاألدغال من الصفات المكننیة وذلك لمعرفة الفرو قا

والمح¤¤ور م¤¤ع ن¤¤وعي  لالعتی¤¤اديتجریبی¤¤ة بثالث¤¤ة مك¤¤ررات حی¤¤ث اعتب¤¤ر ك¤¤ل خ¤¤ط تنق¤¤یط وح¤¤دة تجریبی¤¤ة 
متعدد المدى عند مس¤توى احتم¤ال وقورنت المتوسطات باستخدام اختبار دنكن  .أشھرالمنقطات في ثالثة 

٥.%  
  

  والمناقشة النتائج
  :الصفات المدروسة  فيتأثیر نظام الري بالتنقیط 

  :الصفات المكننیة 
ب¤¤ان النظ¤¤ام المح¤¤ور ق¤¤د تف¤¤وق عل¤¤ى النظ¤¤ام ) ٢(نالح¤¤ظ م¤¤ن الج¤دول  :صɰفة نسɰɰبة القضɰɰاء علɰɰى األدغɰɰال

النظ¤¤ام المح¤¤ور ف¤¤ك  أن¤¤ھ یمك¤¤ن ف¤¤ي إل¤¤ىذل¤¤ك  ق¤¤د یع¤¤زىو .عل¤¤ى الت¤¤والي% ٦٧و% ٨٥االعتی¤¤ادي فكان¤¤ت 
وم¤ن العوام¤ل المھم¤ة الت¤ي ت¤ؤثر عل¤ى  .األنبوب حول جذع الشجرة و مكافحة األدغال باستعمال المكننة
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 وConstantnescu(عزق الجی¤¤¤¤د وطریق¤¤¤¤ة ال¤¤¤¤ري لاك¤¤¤¤ن¤¤¤¤وع العملی¤¤¤¤ات الزراعی¤¤¤¤ة  الج¤¤¤¤ذورانتش¤¤¤¤ار 
Lazarescu  ،١٩٧١.(  

بینم¤ا  ٢م ٠,٦٥٠بان النظام المحور قد تفوق في تحقیق ) ٢(نالحظ من الجدول   :صفة مساحة االبتالل 
ك¤ون المس¤احة ف¤ي حال¤ة النظ¤ام المح¤ور عب¤ارة  إل¤ىوقد یع¤ود الس¤بب  ٢م ٠,٣٣٧سجل النظام االعتیادي 

ع¤¤ن جم¤¤ع مس¤¤احتین لمنقط¤¤ین لك¤¤ل ط¤¤رف م¤¤ن ج¤¤ذع الش¤¤جرة عل¤¤ى األنب¤¤وب المح¤¤اط بالج¤¤ذع عل¤¤ى ش¤¤كل 
  .دائرة 

  :الصفات النباتیة 
 ١٤,٥٠٠بان النظام المحور ق¤د تف¤وق بتس¤جیل ) ٢(نالحظ من الجدول :  دة في طول الشجرةصفة الزیا

و یع¤ود الس¤بب إل¤ى ك¤ون . س¤م ١٢,٢٢٢سم  زیادة ف¤ي ھ¤ذا الموس¤م عل¤ى النظ¤ام االعتی¤ادي ال¤ذي س¤جل 
رع¤ات زیادة مساحة االبتالل في النظام المحور قد أدت إلى زیادة تفرعات الجذور و بالتالي إلى زیادة تف

  ).٢٠٠٣( Srivastava و Bhatnagar  األغصان ثم الحاصل و تتفق ھذه النتیجة مع
فروق¤¤ات معنوی¤¤ة ب¤¤ین  كبأن¤¤ھ ل¤¤م تك¤¤ن ھنال¤¤) ٢(نالح¤¤ظ م¤¤ن الج¤¤دول  :صɰɰفة الزیɰɰادة فɰɰي قطɰɰر الشɰɰجرة  

  .النظامین 
ع¤¤دم وج¤¤ود فروق¤¤ات معنوی¤¤ة ب¤¤ین ) ٢(نالح¤¤ظ م¤¤ن الج¤¤دول : صɰɰفة الزیɰɰادة فɰɰي طɰɰول الفɰɰرع الرئیسɰɰي

 ٢٠نظامین بالرغم من أن النظام المحور قد سجل زیادة في ھذه الص¤فة عل¤ى النظ¤ام االعتی¤ادي فكان¤ت ال
  .سم على التوالي ١٨,٠٥٩سم  و 

فروق¤ات معنوی¤ة ب¤ین  كل¤م تك¤ن ھنال¤) ٢(نالح¤ظ م¤ن الج¤دول  :صفة الزیادة  فɰي قطɰر الفɰرع الرئیسɰي 
  .النظامین في ھذه الصفة 

ب¤¤ان النظ¤¤ام المح¤¤ور ق¤¤د تف¤¤وق بتس¤¤جیل ) ٢(نالح¤¤ظ م¤¤ن الج¤¤دول :  شɰɰجرة /عɰɰدد البɰɰراعم الز班ریɰɰة صɰفة 
 وقد یعزى .٨٠٠,٨٣النظام االعتیادي الذي سجل  بالمقارنة معفي ھذا الموسم  برعم زھري  ٨٦,٧٢٢
أن رطوبة التربة تلعب دوراً مھماً في تكوین البراعم الزھریة في فصل النم¤و وقلتھ¤ا ت¤ؤدي  إلىفي ذلك 

  . )١٩٨٤ ،یوسف(البراعم الزھریةقلة تكوین  إلى
ب¤¤ان النظ¤¤ام المح¤¤ور ق¤¤د تف¤¤وق بتس¤¤جیل ) ٢(نالح¤¤ظ م¤¤ن الج¤¤دول  :شɰɰجرة /عɰɰدد الثمɰɰار العاقɰɰدة صɰɰفة 

یع¤¤ود  ق¤¤دو .٧٦١,٧٧٨النظ¤¤ام االعتی¤¤ادي ال¤¤ذي س¤¤جل  بالمقارن¤¤ة م¤¤عف¤¤ي ھ¤¤ذا الموس¤¤م  ثم¤¤رة  ٨١٤,٥٠٠
ت إل¤ى زی¤ادة تفرع¤ات الج¤ذور و بالت¤الي السبب إلى كون زیادة مساحة االبتالل في النظام المح¤ور ق¤د أد

 Srivastava و Bhatnagar إل¤¤ى زی¤¤ادة تفرع¤¤ات األغص¤¤ان ث¤¤م الحاص¤¤ل و تتف¤¤ق ھ¤¤ذه النتیج¤¤ة م¤¤ع 
)٢٠٠٣.(  

حی¤ث ق¤د  وجود فروقات معنویة بین النظ¤امین) ٢(نالحظ من الجدول : شجرة/ كمیة حاصل الثمارصفة 
 ٨,٨٧ بالمقارن¤¤ةش¤¤جرة /كغ¤¤م ٩,٧٥ ت الكمی¤¤ةحی¤¤ث بلغ¤¤زی¤¤ادة ف¤¤ي ھ¤¤ذه الص¤¤فة  النظ¤¤ام المح¤¤ور س¤¤جل

  .النظام االعتیادي فيشجرة /كغم
 تأثیر نظام الري بالتنقیط في الصفات المدروسة :)٢(الجدول 

نظام 
الري 
 بالتنقیط

 الصفات المدروسة

نسبة 
القضاء 
على 

األدغال 
**(%) 

مساحة 
  االبتالل

)m2**( 

الزیادة 
في طول 
الشجرة 

)cm **( 

الزیادة في 
ر قط

الشجرة 
)cm **( 

الزیادة في طول 
الفرع الرئیسي 

للشجرة 
)cm**( 

الزیادة في قطر 
الفرع الرئیسي 

للشجرة 
)cm**( 

 

عدد 
البراعم 
الز班ریة 

 شجرة/

عدد الثمار 
/ العاقدة 
 شجرة

كمیة حاصل 
  الثمار

  )شجرة/كغم(

 ب٨.٨ ب٧٦١,٨ ب ٨.┗┗٨ أ ٥٥.┗ أ ٦┗.١٨ أ ٧٩.┗ ب١٢.٢ ب٣٤.┗ ب ٦٧ االعتیادي

 أ ٩.٧٥ أ ٨١٤.٥ أ ٨٦٧.٢ أ ٤٣.┗ أ ┗┗.┗٢ أ ٧٩.┗ أ┗١٤.٥ أ ٦٥.┗  أ ٨٥ لمحورا

  القیمة األعلى ھي األفضل** 
  

  :الصفات المدروسة  فيمع المنقطات مع األشھر  طتأثیر نظام الري بالتنقی
  :الصفات المكننیة 

ف¤وق بش¤كل ع¤ام عل¤ى بان النظام المح¤ور ق¤د ت) ٣(نالحظ من الجدول  :صفة نسبة القضاء على األدغال
النظ¤¤ام االعتی¤¤ادي و ذل¤¤ك بس¤¤ب إمكانی¤¤ة ف¤¤ك األنب¤¤وب ح¤¤ول ج¤¤ذع الش¤¤جرة و س¤¤ھولة مكافح¤¤ة األدغ¤¤ال 

و ق¤د تفوق¤ت المعامل¤¤ة بنظ¤ام ال¤ري التنق¤یط المح¤¤ور م¤ع الم¤نقط م¤ن الن¤¤وع القص¤یر م¤ع الش¤¤ھر  ،میكانیكی¤ا
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ة م¤ع الش¤ھر الراب¤ع وب¤المنقط في حین اشتركت في المعنویة كل من نفس المعامل¤% ٨٨كانت   إذالثالث 
  .على التوالي% ٨٦و % ٨٥كانت  إذالطولي مع الشھر الثالث 

تف¤وق النظ¤ام المح¤ور بش¤كل ع¤ام عل¤ى النظ¤ام االعتی¤ادي كم¤ا مب¤ین ف¤ي الج¤دول  :صفة مساحة االبتالل 
ك¤ون المس¤احة عن¤د النظ¤ام المح¤ور عب¤ارة ع¤ن جم¤ع مس¤احتین لمنقط¤ین لك¤ل  إل¤ىوقد یعزى ذل¤ك ، ) ٣(

و ق¤د اش¤تركت ف¤ي المعنوی¤ة . طرف من ج¤ذع الش¤جرة عل¤ى األنب¤وب المح¤اط بالج¤ذع عل¤ى ش¤كل دائ¤رة 
جمیع المعامالت بالنظام المح¤ور م¤ع أن مع¤امالت النظ¤ام االعتی¤ادي ق¤د س¤جلت اش¤تراك ف¤ي المعنوی¤ة و 

  .بمساحات ابتالل اقل من النظام المحور 
  :الصفات النباتیة 

ب¤ان المعامل¤ة بالنظ¤ام المح¤ور م¤ع الم¤نقط  )٣(نالح¤ظ م¤ن الج¤دول  :رة في صفة الزیادة في طول الشɰج
سم  أما المعاملة بالنظام االعتیادي م¤ع الم¤نقط الط¤ولي ف¤ي  ١٩القصیر في شھر نیسان قد تفوق بتسجیل 

و تؤك¤د ھ¤ذه النتیج¤ة ب¤ان زی¤ادة مس¤احة االب¤تالل ت¤ؤدي  .س¤م ١٠,٦٦٧شھر مایس ق¤د س¤جلت اق¤ل ط¤ول 
دة الط¤ول لكونھ¤ا تزی¤د ف¤ي ط¤ول و تفرع¤ات الج¤ذور مم¤ا تزی¤د م¤ن تثبی¤ت النب¤ات یش¤كل بالتالي إل¤ى زی¤ا

  ). ١٩٩٢( و تتفق ھذه النتیجة مع حاجم و یاسین  .أفضل وبذلك یمكن حل مشكلة عدم ثباتیة الجذور 
فروق¤¤ات معنوی¤¤ة ب¤¤ین  كبأن¤¤ھ ل¤¤م تك¤¤ن ھنال¤¤ )٣(نالح¤¤ظ م¤¤ن الج¤¤دول  :صɰɰفة الزیɰɰادة فɰɰي قطɰɰر الشɰɰجرة 

ت ف¤ي ھ¤ذه الص¤فة إال أن المعامل¤ة بالنظ¤ام المح¤ور م¤ع الم¤نقط القص¤یر ف¤ي ش¤ھر نیس¤ان س¤جلت المعامال
س¤جلت اق¤ل  آذارسم أما المعاملة في النظ¤ام االعتی¤ادي م¤ع الم¤نقط القص¤یر ف¤ي ش¤ھر  ٠,٨٧٧أعلى قیمة 

  . سم ٠,٢٦٧قیمة 
النظام المحور م¤ع الم¤نقط بان المعاملة ب )٣(نالحظ من الجدول :  صفة الزیادة في طول الفرع الرئیسي

القصیر في شھر نیس¤ان و ك¤ذلك المعامل¤ة بالنظ¤ام االعتی¤ادي م¤ع الم¤نقط الط¤ولي ف¤ي ش¤ھر نیس¤ان أعل¤ى 
وقد سجلت المعاملة بالنظام االعتیادي م¤ع الم¤نقط القص¤یر  ،و لكلتا المعاملتین  سم ٢٣,٣٣٣قیمة فكانت 

  .  سم ١٣,٣٣٣في شھر نیسان اقل قیمة فكانت 
ب¤ان جمی¤ع المع¤امالت ق¤د اش¤تركت ف¤ي المعنوی¤ة   )٣(نالح¤ظ م¤ن الج¤دول  :الفɰرع الرئیسɰي  صفة قطر

بتس¤¤جیل ق¤¤یم متقارب¤¤ة باس¤¤تثناء النظ¤¤ام المح¤¤ور م¤¤ع الم¤¤نقط القص¤¤یر ف¤¤ي ش¤¤ھر نیس¤¤ان و المعامل¤¤ة  بالنظ¤¤ام 
عل¤ى  س¤م ٠,٢٩٧س¤م  و  ٠,٣٣٣المحور مع المنقط الطولي ف¤ي ش¤ھر نیس¤ان بتس¤جیل اق¤ل قیم¤ة فكان¤ت 

  .التوالي 
ب¤ان المعامل¤ة بالنظ¤ام المح¤ور م¤ع الم¤نقط  )٣( نالحظ م¤ن الج¤دول :شجرة /صفة عدد البراعم الز班ریة 

ك¤ل م¤ن المعامل¤ة بالنظ¤ام  معھ¤ا اشتركتبرعماًً◌ وقد  ٨٩٦قد تفوق بتسجیل  الخامسالشھر  فيالقصیر 
 ف¤¤يح¤¤ور م¤¤ع الم¤¤نقط الط¤¤ولي بالنظ¤¤ام الم و ٨٨٩فكان¤¤ت  الش¤¤ھر الراب¤¤ع ف¤¤يالمح¤¤ور م¤¤ع الم¤¤نقط القص¤¤یر 

أم¤¤ا المعامل¤¤ة بالنظ¤¤ام االعتی¤¤ادي م¤¤ع الم¤¤نقط  عل¤¤ى الت¤¤والي ٨٨٢و ٨٨٨الش¤¤ھر الراب¤¤ع والخ¤¤امس فكان¤¤ت 
و تؤكد ھذه النتیج¤ة ب¤ان زی¤ادة ، ٧٥٥ عدد من البراعم الزھریةقد سجلت اقل و ثالثالطولي مع الشھر ال

تزی¤د ف¤ي ط¤ول و تفرع¤ات الج¤ذور مم¤ا تزی¤د م¤ن  مساحة االبتالل تؤدي بالتالي إلى زیادة الطول لكونھا
و تتف¤ق ھ¤ذه النتیج¤ة م¤ع ح¤اجم و . تثبیت النبات یشكل أفضل وبذلك یمكن حل مشكلة عدم ثباتیة الجذور 

  ) . ١٩٩٢ (یاسین 
ب¤¤أن المعامل¤¤ة بالنظ¤¤ام المح¤¤ور م¤¤ع الم¤¤نقط  )٣( نالح¤¤ظ م¤¤ن الج¤¤دول :شɰɰجرة /صɰɰفة عɰɰدد الثمɰɰار العاقɰɰدة 

وق¤¤د اش¤¤تركت ف¤¤ي المعنوی¤¤ة المعامل¤¤ة بالنظ¤¤ام   ٨٣٣ ع¤¤ددق¤¤د س¤¤جلت أعل¤¤ى  خ¤¤امسلم¤¤ع الش¤¤ھر ا ط¤¤وليال
أما المعاملة ف¤ي النظ¤ام االعتی¤ادي م¤ع الم¤نقط  ٨٣٠المحور مع المنقط القصیر مع الشھر الرابع فسجلت 

ك¤ون الش¤ھر الراب¤ع والخ¤امس  إل¤ى یع¤ود الس¤ببق¤د و ،٦٩٥ عددمع الشھر الثالث قد سجلت اقل  طوليال
زی¤ادة  أن إذ ).١٩٨٨(وتتفق ھذه النتیجة م¤ع ال¤داودي . ئاً من الشھر الثالث مما یساعد على النموأكثر دف

    ).١٩٨٤، یوسف( الرطوبة أو نقصانھا عن الحد المناسب تسبب تساقط األزھار والثمار العاقدة
الم¤نقط  ب¤ان المعامل¤ة بالنظ¤ام المح¤ور م¤ع) ٣(نالح¤ظ م¤ن الج¤دول :  شɰجرة / صفة كمیة حاصɰل الثمɰار
س¤جلت المعامل¤ة بینم¤ا  ش¤جرة/كغ¤م ١١فكان¤ت  كمی¤ة حاص¤لأعل¤ى  أعط¤تق¤د  القصیر م¤ع الش¤ھر الراب¤ع

 كمی¤ة للثم¤ار أق¤ل المعامل¤ة بالنظ¤ام االعتی¤ادي كذلكثالث ومع الشھر ال طوليمع المنقط ال لمحوربالنظام ا
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 إل¤ىت¤رة النض¤ج ی¤ؤدي الم¤اء الك¤افي خ¤الل ف إن. عل¤ى الت¤واليش¤جرة /كغ¤م ٨و ش¤جرة/كغم ٨,٢٥فكانت 
نق¤ص  إنبالت¤الي ، یعط¤ي ھ¤ذا اللمع¤ان اللمعان الجی¤د وان الم¤اء الزائ¤د ال إلىتلوین جید للثمار كما یؤدي 

  .)١٩٧٨، Martin(خفض في نوعیة وكمیة الحاصل إلىالماء یؤدي 
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  الصفات المدروسة في) سونیسان ومای آذار(ةاألشھر الثالثتأثیر نظام الري بالتنقیط مع المنقطات مع  :)٣(جدول ال

القیمة األعلى ھي األفضل** 

نظام الري 
 بالتنقیط

  
 المنقطات

  
 األشھر

 الصفات المدروسة

نسبة القضاء 
على 

األدغال 
**(%) 

مساحة 
  االبتالل

)m2 **( 

الزیادة في طول 
 )** cm(الشجرة 

الزیادة في 
قطر 

الشجرة 
)cm **( 

الزیادة في طول الفرع 
الرئیسي للشجرة 

)cm**( 

الزیادة في 
قطر الفرع 
الرئیسي 
للشجرة 

)cm**( 

عدد البراعم 
الزھریة 

 شجرة/

عدد الثمار 
/ العاقدة 
 شجرة

كمیة حاصل 
الثمار 

  )شجرة/كغم(

  
  

 االعتیادي

 القصیر
 ھـ و ٨,٥٠ و ٧٦٥,٠٠ ھـ ٧٩٩,٠٠ أ ب ٠,٣٣٣ جـ د ١٥,٠٠٠ ب ٠,٢٦٧ جـ ١١,٣٣٣ ب ٠,٣٤١ جـ د ٦٨ اذار
 ج د ٩,٥٠ ج ٨١٠,٠٠ ج ٨٣٩,٠٠ أ ٠,٦٦٠ د ١٣,٣٣٣ أ ١,٠٠٠ ب جـ ١٢,٦٦٧ ب ٠,٣٤٤ جـ د ٦٧ نیسان
 د ٩,٢٥ د ٧٨٧,٠٠ د ٨٢٠,٠٠ أ ب ٠,٣٣٣ ب جـ د ١٦,٦٦٧ أ ٠,٦٦٧ ب جـ ١٢,٠٠٠ ب ٠,٣٤٠ د ٦٥  مایس

  الطولي
 

 و ٨,٠٠ ح ٦٩٥,٠٠ و ٧٥٥,٠٠ أ ٠,٦٦٠ أ ب ٢١,٦٦٧ ا ١,٠٠٠ ب جـ  ١٢,٣٣٣ ب ٠,٣٣١ جـ ٦٩ اذار
 د ھـ ٩,٠٠ ز ٧٤٥,٠٠ د ٧٩٦,٠٠ أ ٠,٦٦٧ أ ٢٣,٣٣٣ أ ٠,٨٣٣ ب جـ  ١٤,٣٣٣ ب ٠0٣٣٠ جـ د ٦٧ نیسان
 د ھـ ٩,٠٠ و ٧٦٨,٦٧ د ٧٩٦,٠٠ أ ٠,٦٦٠ أ ب جـ د ١٨,٣٣٣ أ ١,٠٠٠ جـ ١٠,٦٦٧ ب ٠,٣٣٦ جـ د ٦٦  مایس

  
  

  المحور
 

 القصیر
 د ٩,٢٥ د ٨٠٠,٠٠ د ٨١٣,٣٣ أ ٠,٦٦٧ ب جـ د ١٦,٦٦٧ أ ٠,٦٩٣ ب جـ  ١٣,٠٠٠ أ ٠,٦٤٢ أ ٨٨ اذار
 أ ١١,٠٠ أب ٨٣٠,٠٠ أب ٨٨٩,٠٠ ب ٠,٢٩٧ أ ٢٣,٣٣٣ أ ٠,٨٧٧ أ ١٩,٠٠٠ أ ٠,٦٤٠  أب ٨٥ نیسان
 أب ١٠,٥٠ د ٨٠١,٠٠ أ ٨٩٦,٠٠ أ ب ٠,٣٣٣ أ ب جـ ٢٠,٠٠٠ أ ٠,٦٧٨ ب جـ  ١٤,٦٦٧ أ ٠,٦٤٥ ب ٨٤  مایس

  الطولي
 

 و ٨,٢٥ ب ٨٢٣,٠٠ ج ٨٣٥,٠٠ أ ٠,٦٦٧ أ ب جـ د ٣٣٣، ١٨ أ ١,٠١٠ ب جـ  ١١,٦٦٧ أ ٠,٦٤٦  أب٨٦ اذار
 ج د ٩,٥٠ د ٨٠٠,٠٠ أب ٨٨٨,٠٠ ب ٠,٢٩٧ أ ب جـ ٢٠,٠٠٠ أ ٠,٨٤٣ ب جـ  ١٢,٦٦٧ أ ٠,٦٤٦ ب ٨٤ نیسان
  ب ج ١٠,٠٠  أ ٨٣٣,٠٠ أب ٨٨٢,٠٠ أ ب ٠,٣٣٣  أ ب ٢١,٦٦٧  أ ٠,٦٧٨ أب ١٦,٠٠٠ أ ٠,٦٤٦ ب ٨٣  مایس
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و صɰفة   )CVm ( تنقیط مع المنقطɰات مɰع األشɰھر علɰى معامɰل اخɰتالف التصɰنیع تأثیر نظام الري بال
  :)qc(تصریف المنقط المطلوب للشجرة الواحدة  وصفة) Eu(كفاءة توزیع المیاه 

أن النظ¤ام المح¤ور م¤ع الم¤نقط القص¤یر حق¤ق ) ١(نالحظ من الش¤كل : )CVm ( معامل اختالف التصنیع 
 ٠,٠٣٠و  ٠,٠٢٠و  ٠,٠٢٥تی¤ادي م¤ع الم¤نقط القص¤یر حی¤ث كان¤ت اق¤ل م¤ن النظ¤ام االع) CVm ( قیم 

و  ٠,٠٤٨و  ٠,٠٣٨عل¤¤ى الت¤¤والي عن¤¤د األش¤¤ھر الثالث¤¤ة للنظ¤¤ام المح¤¤ور بینم¤¤ا س¤¤جل النظ¤¤ام االعتی¤¤ادي 
وتتف¤¤ق ھ¤¤ذه ، وكلم¤¤ا كان¤¤ت ھ¤¤ذه الق¤¤یم قلیل¤¤ة فھ¤¤ي تعتب¤¤ر أفض¤¤ل تناس¤¤قاً وانض¤¤باطاً ، عل¤¤ى الت¤¤والي  ٠,٠٤٠

وكذلك كانت النتیج¤ة بالنس¤بة لنظ¤ام ال¤ري ب¤التنقیط االعتی¤ادي ).  ٢٠٠٣( ون وآخر Kirnakالنتیجة مع 
إذ س¤جل النظ¤ام المح¤ور م¤ع الم¤نقط الط¤ولي ) ٢(والمحور مع المنقط الطولي مع األشھر كما في الشكل 

للنظ¤ام  ٠,٠٣٥و  ٠,٠٤٧و  ٠,٠٤١اقل من النظام االعتیادي م¤ع الم¤نقط الط¤ولي فكان¤ت ) CVm ( قیم 
للنظ¤¤ام االعتی¤¤ادي م¤¤ع األش¤¤ھر عل¤¤ى  ٠,٠٤٨و  ٠,٠٦٢و  ٠,٠٥٥و، ع األش¤¤ھر عل¤¤ى الت¤¤واليالمح¤¤ور م¤¤

اقل من المنقط الطولي حی¤ث أن ) CVm ( ونالحظ من الشكلین بان المنقط القصیر قد سجل قیم . التوالي
ج¤اء ف¤ي كم¤ا ) CVm ( اختیار نوع المنقط مھم في شبكة الري بالتنقیط ولذلك تأتي أھمی¤ة الق¤یم ال¤دنیا ل 

ASAE )١٩٩٦ (وKirnak وآخرون ) ٢٠٠٣ .(  
    
  
  

                                                                    

    3.00 4.00 5.00

0.01
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0.03

0.04

0.05

           

معامل اختالف  
 CVmالتصنیع 

         
  األشھر                               

  .نظام الري بالتنقیط االعتیادي مع المنقط القصیر▲
  .مع المنقط القصیر نظام الري بالتنقیط المحور ●

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نظام الري بالتنقیط االعتیادي والمحور مع المنقط القصیرتأثیر  :)١(الشكل 

  CVmمعامل اختالف التصنیع صفة  فيمع األشھر 

  

 
 

3.00 4.00 5.00

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

        

معامل اختالف  
 CVmالتصنیع 

 
  األشھر                               

  .نظام الري بالتنقیط االعتیادي مع المنقط الطولي▲
  .نظام الري بالتنقیط المحور مع المنقط الطولي ●

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ط االعتیادي والمحور مع المنقط الطولينظام الري بالتنقیتأثیر  :)٢(الشكل 

  CVmمعامل اختالف التصنیع صفة  فيمع األشھر 

  

  
  

بان كفاءة توزیع المیاه عند النظ¤ام المح¤ور ) ٤(و ) ٣(نالحظ من الشكلین ): Eu ( كفاءة توزیع المیاه 
النظ¤ام االعتی¤ادي  ألنبوب التنقیط مع المنقط القصیر والطولي مع األشھر الثالثة كانت أكثر مما ھي عند

% ٩٠,٠و % ٩١,٠و % ٩٠,٤فكان¤ت . ألنبوب التنقیط مع المنقط القصیر والطولي مع األشھر الثالثة
للنظ¤ام المح¤ور م¤ع الم¤نقط % ٨٩,٥و % ٨٨,٥و % ٨٩,٠للنظام المح¤ور م¤ع الم¤نقط القص¤یر وكان¤ت 

  .الطولي وعند األشھر الثالثة على التوالي
وم¤¤ع الم¤¤نقط % ٨٧,٨و % ٨٨,٣و % ٨٨,٠نقط القص¤¤یر فكان¤¤ت أم¤¤ا النظ¤¤ام االعتی¤¤ادي م¤¤ع الم¤¤ 

وقد حقق النظام المح¤ور .على التوالي مع األشھر الثالثة% ٨٦,٩و % ٨٥,٢و % ٨٦,١الطولي كانت 
وھ¤ذه الكف¤اءة كلم¤ا كان¤ت ،كما مالحظ من الشكلین كفاءة أفض¤ل ف¤ي توزی¤ع المی¤اه م¤ن النظ¤ام االعتی¤ادي 

ویة أكث¤ر إل¤ى كف¤اءة توزی¤ع المی¤اه التص¤میمیة كم¤ا ج¤اء ف¤ي إس¤ماعیل كبیرة كانت أفضل حیث تكون مسا
)٢٠٠٢.(  

وم¤¤ن مالحظ¤¤ة األش¤¤كال و بالمقارن¤¤ة ب¤¤ین النظ¤¤ام المح¤¤ور و االعتی¤¤ادي ف¤¤ان النظ¤¤ام االعتی¤¤ادي عن¤¤د  
من النظ¤ام المح¤ور  ٠,٠٣٨المعاملة باألنبوب االعتیادي مع المنقط القصیر قد سجل اقل معامل اختالف 

إال أن كف¤اءة إض¤افة المی¤اه للمعامل¤ة ،  ٠,٠٤١املة ب¤األنبوب المح¤ور م¤ع الم¤نقط الط¤ولي فك¤ان عند المع
أفضل من المعامل¤ة ب¤األنبوب االعتی¤ادي م¤ع الم¤نقط القص¤یر % ٨٩باألنبوب المحور مع المنقط الطولي 

یس¤تخدم   و ذلك لكون النظ¤ام المح¤ور یس¤تخدم منقط¤ین لك¤ل ج¤ذع نب¤ات بینم¤ا النظ¤ام االعتی¤ادي% . ٨٨
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كون قیم معامل اختالف التصنیع للنظام المحور بشكل ع¤ام  إلىمنقط لكل جذع نبات ویعود السبب أیضاً 
وكلم¤ا كان¤ت ھ¤ذه  كفاءة توزیع المیاه وھذه الصفة تؤثر بشكل مباشر على صفة االعتیاديأقل من النظام 

  ).٢٠٠٣(وآخرون  Kirnakجة مع وتتفق ھذه النتی، القیم قلیلة فھي تعتبر أفضل تناسقاً وانضباطاً 
 
 

3.00 4.00 5.00

87.00
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89.00

90.00

91.00

  

كغاءة توزیع  
 Euالمیاه 

  
  األشھر                               

  .نظام الري بالتنقیط االعتیادي مع المنقط القصیر▲
  .نظام الري بالتنقیط المحور مع المنقط القصیر ●

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م٠ع  تأثیر نظام الري بالتنقیط االعتیادي والمحور مع المنقط القص٠یر :)٣(الشكل 

  Euصفة كغاءة توزیع المیاه  فياألشھر 
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األشھر                               

  .نظام الري بالتنقیط االعتیادي مع المنقط الطولي▲
  .مع المنقط الطولينظام الري بالتنقیط المحور  ●

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تأثیر نظام الري بالتنقیط االعتیادي والمحور مع المنقط الطولي مع  :)٤(الشكل 

 Euصفة كغاءة توزیع المیاه  فياألشھر 

  
  

وال¤ذي یب¤ین ت¤أثیر نظ¤ام ال¤ري ) ٥(نالح¤ظ م¤ن الش¤كل : )qc(مطلوب للشجرة الواحدة تصریف المنقط ال
إذ أن النظ¤ام المح¤ور م¤ع الم¤نقط القص¤¤یر . ب¤التنقیط االعتی¤ادي والمح¤ور م¤ع الم¤نقط القص¤یر م¤ع األش¤ھر

 ٨,٤٤و  ٨,٧٩و  ٩,٦٢اق¤¤ل م¤¤ن النظ¤¤ام االعتی¤¤ادي م¤¤ع الم¤¤نقط القص¤¤یر حی¤¤ث كان¤¤ت ) qc(حق¤¤ق ق¤¤یم 
 ١٨,٥٧و  ٢٠,٥على التوالي عند األشھر الثالثة للنظام المحور بینما سجل النظ¤ام االعتی¤ادي  ساعة/لتر
   .على التوالي ساعة/لتر ١٧,٧٦و 

وكذلك كانت النتیجة بالنسبة لنظام الري بالتنقیط االعتیادي والمحور مع المنقط الطولي م¤ع األش¤ھر كم¤ا 
اقل من النظ¤ام االعتی¤ادي م¤ع الم¤نقط ) qc(الطولي قیم إذ سجل النظام المحور مع المنقط ) ٦(في الشكل 

 ٢١,٠٠و، للنظام المحور م¤ع األش¤ھر عل¤ى الت¤والي ساعة/لتر ٧,٨٢و  ٩,٠٩و  ١٠,٢٣الطولي فكانت 
ونالح¤ظ م¤ن الش¤كلین ب¤¤ان . للنظ¤ام االعتی¤ادي م¤ع األش¤ھر عل¤ى الت¤والي س¤اعة/لت¤ر ١٧,٦٥و  ١٩,٣٤و 

م¤ن الم¤نقط الط¤ولي حی¤ث أن اختی¤ار ن¤وع الم¤نقط مھ¤م ف¤ي ش¤بكة  اق¤ل) qc(المنقط القصیر ق¤د س¤جل ق¤یم 
وكون النظام المحور یحمل منقطین لكل شجرة ل¤ذلك ف¤ان ).  ٢٠٠٣، واخرون  Kirnak(الري بالتنقیط 

  ).٣(و) ٢(كما في الجدولین  االبتاللكانت أقل وبالتالي زیادة مساحة ) qc(قیم 
الكمی¤¤ات  إعط¤اءل¤ذا یج¤ب ، ال¤وفیر واإلنت¤اجم¤و الجی¤¤د ري من¤تظم للن إل¤ىبس¤اتین المش¤مش تحت¤اج  إن

المناسبة من میاه ال¤ري ف¤ي الری¤ة الواح¤دة بحی¤ث یرط¤ب عم¤ق الترب¤ة المنتش¤رة فی¤ھ المجموع¤ة الجذری¤ة 
  ). ١٩٨٤، یوسف( االمتصاصالفعالة في 

  :االستنتاجات
عل¤ى ش¤كل دائ¤رة ح¤ول  نأنب¤وبی إل¤ىطریقة تحویر األنبوب الطولي العادي باستخدام رب¤اط تقس¤یم  إن -١
عل¤ى  أدى أنب¤وبتوزیع الماء بنفس الشحنة في الجانبین وبوضع ب¤اثقتین لك¤ل  إلى أدىوبقطر اقل  جذعال

 یمك¤نه الطریق¤ة ذوبھ¤،ب¤التوازي الم¤وزعالتجھیز الجی¤د بمس¤احة اكب¤ر لالب¤تالل وب¤نفس الكمی¤ة م¤ن الم¤اء 
 باالنتش¤¤ار للج¤¤ذور أتاح¤¤ته الطریق¤¤ة ذبھ¤¤ لاالب¤¤تالوبزی¤¤ادة مس¤¤احة ، المحافظ¤¤ة عل¤¤ى كمی¤¤ة الم¤¤اء وش¤¤حنتھ

وضمن المساحة التي یمكن التحكم بھا حسب نوع الشجرة وعمر الشجرة مم¤ا یمك¤ن ح¤ل مش¤كلة ض¤عف 
  .تثبیت الشجرة بالتربة
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ABSTRACT 
A study was carried out in apricot orchard in Garderashe field– 

Salahhadeen University – Arbil. Two Drip irrigation systems were used. 
Normal tubing & Modified emitters locations with two emitters are short & 
elongated during three months: March, April & May and effects of this factors 
on; Mechanization parameters and Plants parameters. The statistical results 
illustrated the effect of drip irrigation system on all parameters which included; 
superlative of the modified system significantly on all parameters than the 
normal system. The effect of interaction between drip irrigation system with 
emitters and with months on all parameters are The treatment of the modified 
system with the short emitters in April month is recorded highest ratio of weeds 
control (85. %), highest wetted Area (0.640 m2), highest height of the trees (19 
cm), highest diameter of the tree (0.877 cm), highest height of the main branch 
of the trees (23.333 cm). highest number of flower bud  in one tree (889), 
highest number of fruit tie in one tree (830), highest quantity of fruit yield (11 
kg). The interaction of the modified system with the short emitters in April 
month is recorded highest efficiency (91%) and lowest manufacturers variation 
(0.03). The modified system generally is superlative on the normal system by 
recorded lowest (qc) values from the normal system. From this modification an 
increased stationary force of  roots in the soil and be achieved by increasing 
wetted area and easily cultivation for weed protect that will effect on trees 
breeding, as a result production increased. 
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