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 تقنين استهالك الماء بالزراعة في االنابيب البالستيكية
  معاذ فرحان عبد اهللا

  جامعة بغداد/كلية الزراعة /قسم المكننة الزراعية 
  المستخلص

 بهدف اختبـار منظومـة الزراعـة        2009جامعة بغداد للموسم الصيفي لعام      / كلية الزراعة   /  في قسم المكننة الزراعية      نفذت التجربة 
 بقطر    PVC انابيب بالستيكية      6حيث تتكون المنظومة من       ، ،باستخدام الري بالتنقيط ومقارنتها بالري السيحي          البالستيكية   يبباالناب

 )سـم ( 10  والمسافة بـين فتحـة واخـرى    )سم (10 ثقب قطر كل ثقب   28على ب ثقب كل انبوب من اال     ، )متر( 6وبطول  ) سم (20
 وضعت فيها تربـة رمليـة تـم     B3و B2وB1،  وضعت في هذه االنابيب تربة رملية  A3وA2و A1ورقمت االنابيب الست كما يلي .

 زراعة  بذور اللوبياء لكل االنابيب وبنفس الوقت تم عمل اربعة اخاديد بالتربة  طـول كـل                   تتم ، 1 :4مزجها بمادة البتموس  بنسبة      
اسـتخدم  C4و  C2ن اما االخدودا،  فيهما تربة رملية  واستخدمC3و  C1بوب الواحد حيث تم ترقيم االخدودان اخدود بنفس طول االن

فيهما تربة رملية ممزوجة بمادة البتموس وتم زراعة االخاديد باللوبياء وبنفس الكمية وعدد الفتحات الموجودة في االنابيب اما  عمليـة        
 لتر ماء للرية الواحدة لكـل انبـوب  فـي حـين     14  كل اربعة ايام وبكمية A1,B1,C1,C2الري في االنابيب واالخاديد فكانت كاالتي 

C3,C4  اما ، لتر ماء للرية الواحدة ولكل اخدود 75 كل يومينA2,B2  لتر للرية الواحدة 14 فكانت اوقات الري كل ستة ايام وبكمية 
 فـي هـذا البحـث    استخدم. وب  نب لتر للرية الواحدة ولكل ا14 فكانت اوقات الري كل سبعة ايام وبواقع  ,A3,B3اما ، ولكل انبوب 

 كان اسرع  مما في    C1,A1,A2,A3,C3,في االنابيب   البزوغ  وجد بان    .التام التعشية واختبرت المتوسطات باقل فرق معنوي        تصميم  ال
 C3دودين اما في االسبوع الثاني فقد تقاربت اطوال النباتات في كل االنابيب واالخ. في االسبوع االول  C2,B1,B2,B3 C4,االنابيب  

,C4 في  ا ــ  في حين كان نمو النبات ضعيف  C1   اكثر مما هو عليه فيC2ان بدأ بالهالك تدريجيا  فـي    الى  , C1    وجـد فـي
تـم حـساب    .  C2 النباتات كليـا فـي   في حين ميتت،  كان اعلى من البقية B1,C3,C4ن سرعة نمو النباتات  في االسبوع الثالث ا

ممزوجـة بـالبتموس    ابيب البالستيكية باستخدام تربـة    باالن سبوع الثامن ووجد بان الزراعة    لة التزهير في اال   صرفيات المياه حتى مرح   
    وباسرع نمو للنبات  ماءحققت اقل صرفيات لل
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MINIMIZING WATER CONSUMPTION BY USING PVC PIPES IN 
PLANTING 

Maath F. Abdullah  
Dept. of Farm Mechanization   /College of Agriculture / University of 

Baghdad  
ABSTRACT 
This experiment was conducted on the field of the College of Agriculture /University of Baghdad  
by using drip irrigation and comparing it with normal irrigation .six pipes of 20 cm diameter ,6 m 
long were used . They were punched  from the top with 10cm diameter hole along the pipe, the 
total amount of the holes are 28 for each pipe and the distance between each hole is 10 cm . These 
pipes were marked as  A1,A2,A3 filled with  sand soil , pipes B1,B2,B3 filled with sand soil mixed 
with pitmos with 1:4 .Four grooves have been dogged with the same length and number  of holes in 
the pipe ,the grooves marked as C1,C3 with sand soil ,while  C2,C4 with sand soil mixed with 
Pitmos . The pipes and grooves were planted with bean seeds .Time of  irrigation had been 
changed as follows : A1,B1C1,C2 were irrigated every 4 days with 14 Liters by using drip 
irrigation , A2,B2, irrigated every 6 days with 14 liters by using drip irrigation while A3,B3 were 
irrigated every 7 days with  14 Liters  by using drip irrigation and C3,C4 were irrigated every 2 
days with 75 Liters by using normal irrigation . Randomized Complete block Design with three 
replications and LSD (0.05) was used to compare the means of treatment at 0.05 level .  The results 
showed that .In the first week noted that germination percentages in   ,C1,A1,A2,A3,C3 were 
better than in C2,C4,B1,B2,B3..In the second week the length of plants were the same in all pipes 
and grooves ,while  the growth in C1 was too weak compared with C2 ,until the plants died in C1 
.In the third week I noted that the growth of the plants in B1,C3,C4Was higher than the 
others,while the plants were died in C2, showed planting in the PVC pipes with using drip 
irrigation achieved lower water consumption and better growth                                                 

                                                                   .   
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  المقدمة
يعد الماء من ضروريات اسـتمرار الحيـاة ومـن          
مقومات النشاط االنساني ويحكم وجود المجتمعـات       
وتقدمها ويساعد على نشوء المـشاريع الزراعيـة         

كما يعد العامل االساسي في     ، والصناعية وتطورها   
تحقيق االمن الغذائي في المنـاطق الجافـة وشـبه          

لزراعـي  فالماء يكون مصدرا مهما للتوسع ا     ، الجافة
 . والصناعي وزيادة االنتاج 

 أهمية الري تكمن في الحفاظ على نمو جيد       ] 9و5 [
عية عالية للثمار   نوللشجيرات وتحقيق انتاج كبير وب    

ه الشجيرة من ماء اثناء التبخر      ويتم تعويض ماتفقد  . 
 اذا لم يكـن  والنتح اما عن طريق االمطار او بالري      

ان الـدافع االسـاس   ] 10 , 1[معدل االمطار كافيا 
 في منطقة ما ،هو انخفـاض      العتماد الري بالتنقيط  

كميات المياه المتوفرة او ارتفاع كلفة الحصول على        
 كمية تسمح هذه الطريقة بالحصول على اكبر  . الماء  

وهذا ما . من االنتاج الزراعي بأقل كميات من الماء      
يفسر انتشار هذه الطريقة في المناطق الجافة وشـبه        

وجدير بالذكر ان الري بالتنقيط ال يالئم كل        . الجافة  
انواع المزروعات فهـو يالئـم بالدرجـة االولـى          

كما انه يالئـم  ) .االشجار المثمرة بانواعها (االشجار  
ــواع ال  ــض انـــ ــضراوات بعـــ خـــ

) الطماطة،الخيار،البطيخ،البـصل،البطاطا وغيرهـا  (
وكذلك ال يمكن اعتمادها لري محاصـيل الحبـوب         

من المحاصيل التي تزرع ] 11و12 [والرز وغيرها
على خطوط متقاربة او ضمن احواض  وعليه فـان   
من الممكن القول بأن التطـور المـستقبلي للـري          

 [ة الـثمن   سينصب على المزروعات الغالي     بالتنقيط
 وفي المناطق ذات المصادر المائيـة المحـدودة         ]8

  كالمناطق الجافة وشبه الجافة

 بـسبب  قاسية العربية كافة في ازمة مياه   تمر البلدان 
قلة هطول االمطار وارتفاع درجات الحـرارة فـي         

 عـن انـشاء     وفـضال ، الجزيرة العربية خصوصا    
اورة في انخفـاض منـسوب   جالسدود في البلدان الم  

مياه لذا ترتب على دراسة تقنين اسـتهالك المـاء          ال
% 100حيث تصل كفاءة النقل للري بالتنقيط الـى         

وفـي نفـس    ، بسبب نقل الماء عن طريق االنابيب       
الوقت تصل كفاءة استعمال الماء بالطريقة ذاتها االى        

اما من حيث المكافحـة والتـسميد    ]  7 , 4 [90%
  يمكـن    بالسوائل والسيطرة على رطوبـة التربـة      

لتحقيـق كـل هـذه     استخدام طريقة الري بالتنقيط
اكـدت  ] 14 , 2 [.  االغراض بسهولة واقل تكلفة

دراسات المنظمة العربية للتنمية الزراعية ان تكاليف       
انشاء شبكات الري للمشاريع في الدول العربية تربو        

التكاليف االستثمارية لهـذه    من مجموع   % 70على  
جهـت بـرامج التنميـة    وقـد ات ، ] 13 [يع ارالمش

الزراعية في معظم الدول العربية وبشكل مكثف الى        
استخدام وسائل الري الحديثة المتمثلة بالري بالرش       
وبالتنقيط نظرا لما تمتاز به هذه الوسائل من فوائـد          
ملموسة  ابرزهـا  ترشـيد وتقنـين ميـاه الـري             

  ] 15 , 3 [لحصول على انتاجية عالية وثابتـة  وا
 الى اختبار منظومة الـري بـالتنقيط         ويهدف البحث 

وتطبيقها بالزراعة باالنابيب البالسـتيكية  لغـرض        
باالضافة الى امكانية استخدام    ، تقنين استهالك المياه    

االنابيب البالستيكية بمختلـف االحجـام للزراعـة        
وحسب طبيعة النبات المـراد زراعتـه وبمختلـف         
االماكن سواءا في اسـطح المبـاني او حتـى فـي       

  .االراضي غير الصالحة للزراعة  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


   عبد اهللا                                             2010، 122-112):4(41 –مجلة العلوم الزراعية العراقية 
 

 114

   
  

   منظومة متكاملة للري بالتنقيط  . 1شكل                                          
  

  الطرائقالمـواد و   
انـج  ) 8( وبقطر) 6(عدد PVCأنابيب بالستيكية     

 . مترلكل انبوب 6وبطول 

 . لتر125 بسعة خزان ماء
 مصنوعة مـن مـادة      أنابيب مياه رئيسية وفرعية   

  .انج  البولي اثلين بقطرنصف 
  .مضخة ماء بقدرة نصف حصان

   .طوافة كهربائية

 .فلتر 

 .صمام تحكم 
 .اغطية لسد االنابيب من النهايتين 

 .وصالت للربط 

  . نوع توربو168 منقطات عدد 

  .سماد البتموس 

 بذور اللوبياء 

 متـر لكـل اخـدود        6عمل اربعة اخاديد بطول       
 

  
  

  
   

  وبعض وصالت ربط االنابيب المستخدم  توربو نوع المنقط . 2شكل                           
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  المواد والطرائق

على خط مـستقيم بقطـر      تثقيب االنابيب بثقوب تقع     
ثقب في كل انبوب والمسافة     ) 28(وعددها  )  سم 10(

تثبيت المنقطات بخط موازي     . سم 10بين ثقب واخر    
طريق انبوب لكل ثقب وتم تغذية المنقطات بالماء عن   

  )  سم1,25(بالستيكي قطر
 والمـسافة   الواحد جنب االخر  نابيب   اال وضعت هذه 

اضيفت تربة رمليـة     .سم)50(بين كل انبوب واخر     
مـن  % 80 بمقدار A1  ، A2 ، A3الى االنابيب  

خلط التربة الرمليـة مـع سـماد        .ارتفاع كل انبوب    
حجـم  1 حجـم تربـة و     4اي    (1:4بنسبة  البنموس  
 B1, B2 ،B3 واضيف المزيج الى االنابيب )بتموس

 .من ارتفاع كل ابوب % 80ر  وبمقدا

امـا فـي   ،  رملية C1  ، C3التربة في االخدودين 
 فكانت رملية مع سماد البتموس      C3، C4االخدودين  

غلق فتحات جانبي كل انبوب بغطاء محكـم لمنـع      .
 وضع خزان المـاء      .انجراف التربة وتسرب المياه     

حيث يتم مأله بالماء عن طريق      ).متر5(على ارتفاع   
ء ويستدل على مأله عن طريـق طوافـة         مضخة ما 

كهربائية ويوجد في طريق خروج الماء من الخـزان         
وضعت بـذرتان مـن بـذور       .فلترلغرض التصفية   

  في كل فتحة من فتحات )  سم1(اللوبيا بعمق 

  
وزرعت االخاديد ببذور اللوبياء بنفس العدد      ،االنابيب

وتم سقي جميع االنابيب واالخاديـد     ، كما في االنابيب  
  .بالماء حتى بلغت السعة الحقلية 
     طريقة ربط اجزاء المنظومة

يجب ان يؤخذ بنظر االعتبار عند الـربط عـدم       
السماح بحدوث تخلخل في الـضغط او تـسرب       
الماء على طول الخطوط من التقاطعات وال بـد         
من التأكد قبل اجراء عملية الربط من توفر عدد         

ا قابلية  كافي من الوصالت ذات االقطار التي له      
  : االنتقال من قطاع الى اخر وبأحكام وكاالتي

ربط الخط الرئيسي بالمضخة مـن جهـة          -1
وبخزان الماء من الجهة االخـرى وعلـى        

خزان الماء، فلتر،صـمام تحكـم      (التسلسل  
 ) . الخط الرئيسي

يتم ربط هذه المجموعة باالنبوب الفرعـي        -2
،وبعد ذلك يتم ايصال االنابيـب الخاصـة        

نابيب الفرعيـة فـي ضـوء       للمنقطات باال 
 .التقسيم المعد لغرض التأكد من دقة الربط 

بعد ذلك تشغل المنظومة لفحصها لتالفي أي       -3
كلة قد تحدث عنـد تـشغيل المنظومـة         مش
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  رسم تخطيطي يوضح اجزاء المنظومة . 3شكل 
  

  صنبور ماء . 6 خزان ماء                .1
  فتحات للزراعة . 7       فلتر ماء .2
  انبوب المنقط . 8 طوافة كھربائیة         .3
  المنقطات . 9 مضخة كھربائیة        .4
   أخادید .10      انابیب بالستیكیة . 5
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  النتائج والمناقشة
 فترات الري حيث تم ري كل مـن         1جدول   يوضح  
 )  أيام4(كلبفترة ري B1, A1    C2,C1,االنبوبين 

  اما  ، )  أيام 6 (كل بفترة  B2 ' A2 اما االنبوبين ، 

  
ويبـين  ،)  أيام 6 (لكل بفترة ري B3 ' A3 االنبوبين
 التحليل االحصائي تحت مستوى معنويـة       2الجدول  

LSD) 0.05(  .
  

   باللتر تأثير نوع الزراعة واوقات الري على صرفيات الماء  .1جدول 
  نوع الزراعة

  اخاديد  انابيب 
 اسابيع 8صرفيات الماء خالل   أوقات الري باأليام

  باللتر
A1   4210   أيام 

A2   6140  أيام 

A3   7120  أيام 

B1   4210  أيام 

B2   6140 أيام 

B3   7120 أيام 

 C1 4210  أيام 

  C2 4210  أيام 

  C3 22250  يوم 

  C4 22250 يوم  
  

   معدالت اطوال النباتات حسب معدل وفترات الري. 2جدول 

  

)سم(اطوال النبات   معدالت 
 
االسبوع 
 الثامن

بوع االس
 السابع

االسبوع 
 السادس

االسبوع 
 الخامس

االسبوع 
 الرابع

 االسبوع
 الثالث 

 

االسبوع 
 الثاني

  عدد الريات

أيام4 3.850 7.916 11.850 15.616 19.200 22.600 25.600  
  أيام6 3.100 6.966 10.550 13.850 17.050 19.700 22.650
   7 أيام 2.800 6.300 9.600 12.650 13.550 18.150 19.900

0.195 0.539 0.161 0.140 0.115 0.116 0,162 LSD0.05 
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   النبات في االسبوع الثاني  ارتفاع.4شكل                                          
  :أنه تبين    .3 من الجدول •

 للنبـات   ارتفاعاالسبوع االول لم يتم حساب اي       في  
  اما في االسبوع الثاني ، النها كانت مرحلة انبات 

  
 و  B1فصاعدا كان اعلى مستوى انبات في االنبوب 

C4.    
   النباتاترتفاعا على  ونوع الزراعة تأثير فترات الري. 3جدول

نوع   )سم( النباتات لكل انبوب رتفاعامعدل  
االسبوع   االنبوب

  الثاني
االسبوع 
  الثالث

االسبوع 
  الرابع

االسبوع 
  الخامس

االسبوع 
  السادس

االسبوع 
  السابع

سبوع اال
  الثامن

A1 3.6 7.6  11.4 14.9 18.2 21.2 23.7 
A2 2.7 6.6 10.1 13.2 16.1 18.6 20.6 
A3 2.4 5.9 9.1 12 14.7 16.9 18.4 
B1 4.1 8.2 12.3 16.3 20.2 24  27.5 
B2 3.5 7.3 11  14.5 18  21.4 24.7 
B3 3.2 6.7 10.1 13.3 16.4 19.4 21.4 
C1 2.3 0 0 0 0  0  0  
C2 3.2 4  0 0  0 0 0  
C3 3.8 7.8 11.8 15.8 19.6  23.2  26.5  
C4 4.2 8.3 12.4 16.4  20.4 24.3 27.8  

  
   . ونوع التربةفي المعامالت بحسب االسابيع)سم (سطات ارتفاع النباتات ومت . 4جدول  

  

االسبوع 
 الثامن

االسبوع 
 السابع

االسبوع 
 السادس

االسبوع 
 الخامس

االسبوع 
 الرابع

االسبوع 
 الثالث

السبوع ا
 الثاني

  المعامالت

 تربة فقط 2.900 6.722 10.200 13.377 16.333 18.700 20.900
بتموس+ تربة  3.600 7.400 11.133 14.700 18.200 21.600 24.533  
0.159 0.440 0.131 0.114 0.093 0.095 0.1329 LSD0.05 
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 فيبين صرفيات الماء طيلـة فتـرة        1اما في الجدول  
  اسابيع حيث لوحظ  وجود فـرق       8ة  الزراعة والبالغ 

في صرفيات الماء باستخدام الـري الـسيحي عنهـا          
حيث بلغت صرفيات الماء    ، باستخدام الري بالتنقيط    

 لتـر  210 االسابيع الثمانيـة  ل خال B1في االنبوب 
ماء والذي اعطى اعلى معدل الطوال النباتـات فـي     

حين  استخدمنا نفس الكمية من الماء لري االخاديـد          
C1 ،C2  ادى الى هالك النبات في االسبوع الثـاني 

 في حين هلك في االسبوع الثالث في        C1في االخدود   
 وبلغت صرفيات الماء في االخـدودين       C2االخدود  

C3،C4     ر للحصول  لت 2250 خالل االسابيع الثمانية 
ــوال النباتــات      ــدل الط ــى مع ــى اعل .عل

  
  

  
  

  ع الثاني النباتات في االسبوتقارب ارتفاع .  5شكل 
  

  
  

   النباتات في االسبوع السابع  التفاوت بارتفاع .6شكل 
  

 تفوق الزراعة في التربـة مـع      4 جدولمن  نالحظ  
البتموس باطوال النباتات ولكافة االسابيع وقد يعـود        
السبب في ذلك في قابلية البتموس علـى امتـصاص          

الماء واالحتفاظ به لفترة اطول مما هي فـي التربـة        
 كـان   و ، ) 2،  1(هذا مااكده كـل مـن       و.وحدها  

 تاثير كبير فـي     )بتموس(مخلفات العضوية   ألضافة ال 
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نسبة البزوغ ، اطوال النباتات     (نمو النبات من حيث     
لدورها في خصوبة التربـة وجاهزيـة العناصـر         ) 

الغذائية فيها ، فضال عن تحسين الصفات الكيميائيـة         
 CECتونيـة   والفيزيائية للتربة كالسعة التبادليـة الكا     

 الـذي يـدل علـى       MWDومعدل القطر الموزون    
تحسين تركيب التربة وقابليتها على االحتفاظ بالمـاء        
وهذا يتفق مع ما جاءت نتائج التحليـل االحـصائي          

  7ويتبين من شكل     ) 6 ،   2 ، 1(وكما ذكره كل من     
 بوجـود البتمـوس فـي     تأثير مدة وطريقة الري 8و

التجربـة ان اضـافة     ارتفاع النبات حيث تبين نتائج      
يادة في محتوى التربة من المادة      البتموس نتج عنه ز   

العضوية ، وان الزيادة في هذه النسبة رافقت الزيادة         
تربـة  ( في نسبة االنبات وارتفاع النبات في المعاملة       

  ) .التربة فقط ( مقارنة مع اللمعاملة ) بتموس + 
قط حيث تراوحت اطوال النباتات في معاملة التربة ف       

ابتداءا من االسبوع الثاني وحتى االسـبوع الثـامن         
) بتموس + التربة (  اما معاملة ) 20.900  - 2.90(

 ولـنفس   ) 24.53  - 3.600( فتراوحـت مـابين   
ومن هنا يتوضـح تـأثير المـادة        . الفترات الزمنية   

العضوية المتمثلة بالبتموس في نمو محصول اللوبياء       
ي لمادة البتمـوس مـن      وهذا ناتج عن المحتوى العال    

  . الكاربون والنتروجين 
ونجد أستمرت الزيادة على مدى الثمانية اسابيع وهذا        

ثـل  يعزى أيضا الى نشاط احياء التربة الدقيقة في م        
  ) .  17(  نظام الزراعة وهذا ماذكره 

 صرفيات المـاء خـالل   ) 1(بينت النتائج في جدول     
تربـة ،   فترة الزراعة من حيث المحتوى الرطوبي لل      

 في صرفيات الماء بأسـتخدام       وجود فرق  ث تبين حي
 عنها بأستخدام الري بالتنقيط و بلغـت        الري السيحي 

 خـالل االسـابيع     B1 صرفيات الماء في االنبـوب    
لتر ماء والذي اعطـت اعلـى معـدل     210الثمانية 

الطوال النباتات في حين أستخدمت نفس الكمية مـن         
ى هالك النبـات     ادت ال  C1-C2الماء لري االخاديد    

 حيث هلك فـي     C1في االسبوع الثاني وفي االخدود      
االسبوع الثالث وبلغت صرفيات الماء في االخدودين       

C3 – C4 لتــر 2500 خــالل االســابيع الثمانيــة 
  .الطوال النباتات  للحصول على اعلى معدل 

وهذا يفسر اضافة البتموس الذي ادى الى زيادة كمية         
ة عند الريات المختلفة مـن      الماء الممسوكة في الترب   

حيث الكمية والفترة الزمنيـة وهـذا يعطـي  دور           
البتموس او قابليته على االحتفاظ بالرطوبـة ولفتـرة         

. زمنية اطول  مما هي عليه في معاملة التربة فقـط        
   ) .6 – 17( وهذا مااكده كل من 

حيث تعمل اضافة البتموس علـى خفـض الكثافـة          
 لما تمتلك المادة العـضوية    الظاهرية وزيادة المسامية  

من مساحة سطحية نوعية عالية نسبة الـى وزنهـا          
والتي تؤدي بالتالي    % 300حيث تصل الى اكثر من      

الى زيادة قابلية التربة على مسك الماء وهنا يـزداد          
هذه القابلية بزيادة مـستوى االضـافة مـن المـادة           

  .العضوية 
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