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تقدير االجهاد املائى لبعض اخلضروات ىف اململكة العربية 
    باالشعاع املنعكس من النباتتةوعالق السعودية
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  :مقدمة البحث
تعترب الدراسات املائية من اهم املوضوعات الىت يهتم ا العامل ىف الوقت احلاضر وتشغل تفكرية ىف 

ت احلياة املختلفة وايضا بسبب التناقص احلاد ىف موارد املياه املستقبل ملا هلا من امهية كربى ىف جماال
ىب وبصفة خاصة اململكة العربية السعودية وعلى ىف كثري من مناطق العامل خاصة منطقة اخلليج العر

ذلك اهتم االباحثني السعوديني بدراسة جماالت املياه املختلفة بغرض الوصول الىترشيد  امكانية 
استخدامات املياه وبصفة خاصة ىف رى احملاصيل الزراعية نظرا حملدودية كميات املياه املتوفرة ىف 

 متجددة ملياه الري  لندرة االمطار ىف اململكة وعلى ذلك مت املخزون اجلوىف  ولعدم وجود مصادر
دراسة وحتليل هذا البحث لتحديد عالقة النباتات باالشعاع الضوئى املنعكس منها وعالقتة 

باالحتياجات املائية الىت تساعدة على النمو املنتظم  واحلصول على حمصول مرتفع منة وذلك 
اخليار والطماطم وجدير بالذكر ان هذا املوضوع البحثى يتم بالنسبة للنباتات حتت الدراسة وهي 

تنفيذة ىف منطقة االحساء الول مرة ويوجد قليل من االحباث الىت تناولت هذا االموضوع البحثى 
 حيث ذكر انة توجد عالقة بني االشعاع املنعكس من النباتات Jackson (1989):ومنها التاىل 

 Riggs andكال من  على احملصول املنتج بينما ذكر واالحتياجات املائية له وتاثرية

Running(1991)تستخدم للمسطحات اخلضراء هلا  ان االشعاع املنعكس من النباتات الىت 
وجد ان ذيادة  Carlson et al (1991) دور مؤثر ىف االحتياجات املائية  ىف حني ان الباحث
يضا كان هلا عالقة مباشرة باالشعاع املنعكس من الكثافة النباتية سببت ذيادة ىف االجهاد املائى وا

 Danson  et al (1990)النباتات   وقد ذكر بعض الباحثني نتائج مشاة لذلك حيث ذكر 

,Aldakheel.(1995).,Danson and Aldakheel,(2000) ة للنتائج الىت نتائجامشا 
ة النباتات او النباتات املشاة هلا ىف  املياه الالزمة هلذكمياتذكرت سابقا بينما ذكر بعض الباحثني 

ان افضل طريقة لرى الشمام هي استخدام  dakheel(2000)  Alاحتياجاا املائية حيث ذكر 
 سم ىف احلقل املكشوف حيث اعطت هذة الطريقة افضل ١٥نظام الري حتت سطح التربة ب 

  واملساحة الورقية للنبات الوزن الطازج/نتائج لكال من الوزن الطازج للنبات والوزن اجلاف 
وعدد الثمار للنبات وقطر تالثمرة واحملصول الكلى للنبات بالكجم وايضا املواد الصلبة الكلية ىف 

 ان زراعة الشمام ىف الربيع وريه بنظام الري حتت Camp et al (1993)الثمار  ىف حني ذكر 
نني انبوب حتت سطح التربة للرى سطح التربة قد اظهرت النتائج اىل تفوق استخدام نظام عدد اث

بالنسبة لكمية احملصول الناتج من طرق الري عن استخدام الطرق االخرى وقد وضح ذلك 
ا ان نباتا ت  الشمام احتاجت اىل  Mangal et al (1987)االخرى املتبعة ىف البحث وقد ذكر 

صول ىف حني ذكر  لكى تعطى اعلى انتاجية ىف النمو اخلضرى واحمل )1.0PEC-0.8 (كمية مياه



  ٤

yamagami (1985) ايام ٦- ٤ ان افضل نتائج مت احلصول عليها بعد الري بالتناوب كل 
  ان اعلى حمصول مت احلصول عليه من  Mannir(1988)مم بينما ذكر ٢٢٠وبكمية مياه للرى 

 ان اكرب  EL-Kommes (1989)من السعة احلقلية بينما ذكر % ١٠٠اخليار بعد الري مبعدل 
اغسطس وابريل  - مايو–ة مباة للرى احتاجت هلا نباتات الطماطم كانت خالل شهور سبتمرب كمي

 ان رى نباتات الطماطم كان افضل عند Ayaras et al (1996)وىف نفس السياق قد ذكر 
استخدام الري عن طريق اخلطوط باملقارنة بالري عن طريق الري السطحي  وقد ذكر 

Marr(1991) ضل منوخضرى واعلى حمصول من الشمام بعد الري بنظام  انة حصل على  اف
  انة استخدم نظامني للرى  Narazio and Staub (1994)- الري بالتنقيط  وقد ذكر كال من 

على نباتات اخليار  وقد اشارت النتائج اىل وجود فروقات كبرية ىف احملصول بني النظامني اللذين 
 ان افضل نتائج مت احلصول عليها من  Brugging et al (1988)استخدما ىف البحث  بينم ذكر 

الطماطم كانت باستخدام نظام الزراعة باهليدروبونيكا  وىف نفس اال على الطماطم فقد ذكر 
Ayaras(1995)  ان افضل نتائج لنباتات الطماطم مت احلصول عليها من الري حتت سطح التربة 

  باستخدام الري 
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  :ق املستخدمة ىف  البحث املواد والطر

مت تنفيذ هذا البحث ىف موقع البيوت احمليمية مبحطة التدريب واالحباث الزراعية والبيطرية جبامعة 
  :امللك فيصل  حيث مت تنفيذ جتربىت الطماطم واخليار كالتاىل 

  

  :جتربة الطماطم -١
هيز مستلزمات االنتاج مت زراعة املشتل ىف حمطة االحباث ىف بداية  شهر سبتمرب وذلك بعد جت

اخلاصة بالتجارب مع جتميع املراجع واالحباث الىت اهتمت وتناولت هذا املوضوع البحثى وايضا 
االحباث القريبة من هذا البحث متضمنة طرق الري املختلفة وكمية مياه الري على حمصول 

ة بذور الطماطم صنف الطماطم وعالقتها باالشعاع املنعكس من النبات  ومت تنفيذ املشتل  بزراع
مث رويت ومت متابعة االنبات   ىف االصص ىف صواىن الزراعة بعد وضع تربة البيت موس) كارميلو(

توقع املوتطبيق التوصيات اخلاصة برعاية هذة الشتالت وايضا مقاومة وعالج االمراض واحلشرات 
 و االصص اخلاصة بذلك  يوم من زراعة البذور مت تفريدها ىف٢٠ان تصيب نباتات الطماطم وبعد 

مت نقل شتالت الطماطم اىل داخل البيت احملمى بعد جتهيزة من حيث التفريد يوم من ٢٠بعد 
 متر  مت زراعة ١بعرض خطوط املعقمات املختلفة وختطيطة اىل بالتسميد االساسى وتعقيمة 

م وزرعت  س٦٠الشالت على صفني داخل اخلط الواحد اى املسافة بني الصفوف ىف اخلط كانت 
 سم داخل الصف حيث تتفق مع مسافة النقاطات املوجودة ىف خراطيم ٣٥الشتالت على ابعاد 

 ومت تربية نباتات الطماطم بنظام ساقرئيسى   التربة الىت زرعت فيها التجربة  تربة رملية الري
ية   عناقيد زهرية مث قطعت القمة النام٥واحد مع ازالة مجيع السيقان اجلانبية وترك عدد 

  ضد ربيط النباتات بعد ثالثةاسابيع من الشل ومت تقعيم التربة قبل الزراعة تعناقيد مثرية و٥بعد
 ومت تنفيذ التجربة بنظام احصائى وهو القطع املنشقة وكانت الفطريات والبكترييا والنيماتودا 

–سطح التربة سم حتت ٢٥–الري بالتنقيط  (القطع الرئيسية حتتل نظام الري املتبع ىف التجربة
% ٧٥% ٥٠ ( بينما احتلت كمية الري املستخدمة )الري السطحي اى الري بالغمر 

معامالت ٣ :القطع حتت الرئيسية واشتملت املعامالت على االتى)من السعة احلقلية % ١٠٠و
معامالت مت ٩ =٣x٣= معامالت لكمية الري  اى عدد املعامالت ىف التجربة ٣لنظم الري مع 

   وحدة جتريبية للطماطم ٣٦=ات اى عدد الوحدات التجريبية مر٤تكرارها 
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(  ٢بالسم املساحة الورقية–عدد االوراق للنبات -طول النبات باملتر  –ومت دراسة هذةالصفات 
مت قياس املساحة الورقية للنبات  بوزن كل اوراق النبات وهي طازجة مث اخذ قرص من هذة 

÷  املساحة الورقية للنبات - ص وتنفيذ املعادلة التالية  االوراق ووزنة مث حساب وزن هذا القر
مربع نصف قطر ٣xو١٤(٢مساحةالقرص الورقى ط نق=وزن اوراق النبات طازجة 

 %الطازج للنبات/الوزن اجلاف –مث ضرب الوسطني ىف الطرفني ) وزن القرص الورقى ÷)القرص
الوزن اجلاف –لنبات بالكجم لاحملصول الثمرى–شكل الثمرة -  متوسط وزن الثمرة باجلرام –
 – باستخدام الرافركتوميتر اليدوى  ىف الثمارTSSاملواد الصلبة الكلية % الطازج للثمرة /

   سم ٦٠- ٣٠ الرطوبة على عمق –سم ٣٠–الرطوبة ىف التربة على عمق صفر 
  
  

  :جتربة نباتات اخليار -٢
-٢٠٠١ ىف بداية شهر اكتوبر لذلك ىف االصص املخصصة ) صنف ارجيون(مت زراعة بذور اخليار 

مت نقلها  يوم ١٨ بالري املنتظم حىت عمر وعيت وذلك بعد وضع تربة البيت موس ىف االصص ور
اىل البيت احملمى بعد جتهيزة كما ذكر ىف جتهيزالبيت احملمى ىف الطماطم من حيث التعقيم ووضع 

شتالت اخليار بالتربة املوجودة السماد االساسى وجتهيز خراطيم الري وتنظيم النقاطات مث زراعة 
 سم ٣٥على مسافات ) التربة املوجودة حول اجلذور( اى بطريقة الزراعة بالصالياىف االصيص  
تربيط النباتا ت خبيوط الدوبارة وتعليقها ىف االسالك العلوية ىف البيت  مت وبعد ذلك بني النباتات 

ئيسى الواحد حيث مت ازالة كل النموات الزهرية   ومت تربية نباتات اخليار بنظام الساق الراحملمى 
 متر وبعد ذلك تركت االزهار املوجودة فقط على الساق الرئيسى ١من على النبات حىت ارتفاع 

للنبات حىت ارتفاع السلك املوجود ىف البيت احملمى ومت وضع التصميم االحصائى وهو القطع 
 التجربة بوضع معامالت نظم الري ىف ذت  ونفاملنشقة مثل مامت تنفيذة ىف نباتات الطماطم

 كما هو واضح ىف املعامالت الرئيسية بينما وضعت كمية مياه الري ىف القطع حتت الرئيسية 
  : ومت اخذ هذة القياسات تصميم جتربة الطماطم 

الطازج /الوزن اجلاف – ٢ بالسماملساحة الورقية–عدداالوراق للنبات –  باملترطول النبات
احملصول الثمرى –)طول الثمرة على عرضها ( شكل الثمار -د الثمار للنبات عد-%للنبات
  للنبات% الطازج /الوزن اجلاف –للنبات 

 درجةمئوية ملدة ٥٠ على درجة حرارة )الفرن(اجلاف مت جتفيف النباتا ت ىف احلضانة بالنسبة للوزن
  بينما بقية القياسات مت اخذها عند حصاد احملصول الثمرى - ايام  ٣
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  :القياسات اخلاصة باالشعاع املنعكس من النبات -٣
  

مت قياس االشعاع املنعكس الناتج من نباتات الطماطم ونباتات اخليار بواسطة جهاز قياس 
 ASD Spectroنانو ميتر ويسمى )٢٤٠٠- ٣٥٠(تتراوح بني االشعةاملنعكسةبطول موجة 

radiometerطم وبعد نقل شتالت اخليار  وذلك بعد شتل الشتالت بشهر ونصف ىف الطما
ومت تسجيل الرسومات البيانية الىت توضح عالقة ) عند بداية التزهري والعقد (مبدة شهر واحد 

املعامالت املختلفة الىت نفذت ىف التجربة وتآثرها باالشعاع املنعكس من النبات حسب طريقة 
-Danson et al 1990;AL-Dakheel,1995;Danson and AL (وقد

Dakheel 2000)  (  والىت تتضح ىف هذة املعادلة  االشعاع الكلى)االشعاع املنعكس )=ش
  متوقد) ن(االشعاع النافذعند طول املوجة احملددة ) +ص(االشعاع املمتص )+ع(من النبات 

اخلاصة  نانوميتر  مت حساب املعادلة ١٤٥٠-٩٧٠- ٦٩٠استخدم ثالثة اطوال للموجات وهم 
ن طريق اجلهاز املستخدم ومت عمل رسومات بيانية توضح العالقة بني عبتقدير االشعاع املنعكس 

  املعامالت واالشعاع املنعكس من النبات 
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  :النتائج واملناقشات 
  

  :نباتات الطماطم –اوال 
  

لفة اظهرت النتائج الىت مت احلصول عليها من اجلداول املدون فيها البيانات اخلاصة باملعامالت املخت
 انظمة الري املختلفة وكمية مياه الري وعالقة االحتياجات  على على الطماطم والىت اشتملت

على كمية املياه الىت يتطلبها النبات لكى ة املائية باالشعاع املنعكس من نباتات الطماطم وتاثري
  يعطى منوخضرى يتناسب مع النموالثمرى واعلى انتاجية وافضل جودة للمحصول

تأثرينظم الري وكمية املياه على الصفات اخلضرية لنبات ) ١(تائج ىف جدول رقم اوضحت الن
 تفوق املعاملة باستخدام نظم الري السطحي A)  ١(الطماطم  فقد اظهرت النتائج فىجدول 

الغمريلية نظام الري بالتنقيط  بينما اظهرت النتائج اىل وجود فروقات معنوية بني كل املعامالت (
الوزن –عدد االوراق للنبات –واشتملت هذة املعامالت على طول النبات باملتر حتت الدراسة 

 وكانت النتائج متقاربة بني الري السطحي ٢ املساحة الورقية بالسم-للنبات%الطازج/اجلاف 
والري بالتنقيط ىف مجيع القياسات اخلضرية الىت درست   وهذا يدل على ان الري بكمية كبرية 

ئج املدونة ىف جدول ازيادة قليلة ىف قياسات النمواخلضرى للطماطم   والنتولفترة وجيزة سبب 
) ١(B تدل على ان نباتات الطماطم استجابة للنمو اخلضرى عندما توفرت اكرب كميةمن ماء 

الري حول جذور النباتات مما ساعد على زيادة قدرة النبات على امتصاص اكرب قدر ممكن من 
 الىت )صر النتروجني الذى يلعب دور هام ىف انقام اخلاليا واالستطالة خاصة عن (املواد الغذائية

من السعة احلقلية وقد استطاع النبات % ١٠٠ذابت نتيجة توفر املياه بكمية مناسبة  وهي 
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الكمية من  مما اثر اجيابيا على سرعت انقسام اخلاليا واستطالتها  ويلى هذة امتصاصها بدرجة جيدة
 وجدير بالذكر ان النتائج كانت من السعة احلقلية % ٧٥ الىت رويت مبعدلمياه الري املعاملة

قياسات النمو بينما كانت اقل املعامالت تأثريا ىف متقاربة جدا عندما استخدمت الطريقتني 
 محايل من السعة احلقلية  وهذة النتائج تتفق مع ماذكرة % ٥٠ نبات الطماطم مع اخلضرى ىف 

من السعة %٦٦ ان افضل معاملة للرى كانت املعاملة باستخدام  حيث وجدا٢٠٠٢والدخيل 
-Yamagami(1985) ,ELاحلقلية ويفق مع هذة النتائج ايضا كال من 

Kommes(1996),Brugging et al (1988)   حيث وجدوا ان رى الطماطم
  بكميةكبرية من املاء ساعد على زيادةالنمواخلضرى 

  
مواخلضرى للنبات مع استخدام املعاملة املتكونةمن الري الن   اوضح زيادة ىفC) ١(جدول رقم 

وذلك ىف مجيع القياسات الىت درست ) السعة احلقلية (من كمية مياه الري % ١٠٠السطحي مع 
ىف هذة التجربة  بينما اوضحت البيانات املدونة اىل ان اقل املعامالت بالنسبة للنمواخلضرى 

من السعة % ٥٠سم حتت سطح التربة مع ٢٥الري باملعاملة باستخدام نظام للطماطم كانت 
من السعة احلقلية احتلت املرتبة % ١٠٠الري بالتنقيط مع  احلقلية ىف حني ان املعاملة باستخدام

 وهذة الصفة مهمة لنباتات الطماطم حيث ان الزيادة املتوسطة ىف النمو اخلضرى اعطت الثانية
الطماطم يوجد ا ظاهرة هياج النبات مما يترتب عليه نتائج متميزة بالنسبة للمحصول الثمرى الن 

زيادة كبرية ىف عدد االوراق على النبات اوزيادة النمو اخلضرى على حساب النمو الثمرى اى 
تقل كمية الثمار املنتجة عندما يتجهة النبات اىل النمواخلضرى وعلى ذلك جند ان املعاملةالىت 

وراق قد الحتتل نفس املركز بالنسبة للمحصول الثمرى احتلت املركز االول بالنسبة لعدد اال
من السعة احلقلية والىت حتتل املركز % ٧٥او %  ١٠٠املتوقع بينما املعاملة بالري بالتنقيط مع 

من السعة احلقلية قد تصبح ىف املركزاالول بالنسبة % ١٠٠الذى يلى الري بالغمر مع 
  للمحصول الثمرى ىف الطماطم 

  
للمساحة الورقية والىت تعترب من اهم املؤشرات الىت تعكس قدرة النبات على امتصاص اما بالنسبة 

الري السطحي املياه بصورة جيد فقد اوضحت النتائج املدونة ىف اجلدول  ان استخدام املعاملة  
 ببالتنقيط ىف حني ان املعاملة ةباستخدام اعطت افضل النتائج بينما احتلت املرتبة الثانية املعامل

يادة املساحة الورقية وهذا يدل على ان النبات زسم حتت سطح التربة كانت االقل تأثريا ىف ٢٥
يأخذ احتياجاتة من املاء بالري بالغمر مث الري بالتنقيط يلية الري حتت سطح التربة وكانت كمية 
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 وهذة    من السعة احلقلية % ٧٥من السعة احلقلية يليها % ١٠٠ماء الر ى االكثر مناسبة هي 
 على نباتات الطماطم املزروعة ىف البيوت احملمية ٢٠٠٢محايل والدخيل النتائج تتفق مع ماذكرة 
من السعةاحلقلية  حيث تفوقت هذة املعاملة على استخدام % ٦٦حتت ظروف رى مبعدل 

من السعةاحلقلية وهذة النتائج تتفق مع مامت التحصل عليه ىف هذا البحث وعلىذلك %١٠٠
ل بان كمية مياه الري الىت يستخدمها املزارع مرتفعة وعلى ذلك جيب تقليل هذة الكمية ميكن القو

من السعةاحلقلية مع احلصول على افضل منوخضرى لنبات الطماطم وهذة % ٢٥لتوفري 
االجتاهات ىف النتائج هلا انعكاس اجياىب على احملصول املتوقع من الطماطم الن هذة الكمية من مياه 

عد على توجهة النبات اىل النمواخلضرى الغزير والذى يكون له مدلول غري جيد الري التسا
  ان AL-Dakheel (2000)بالنسبة لالنتاج ىف الطماطم وتتفق هذة النتائج مع ماذكرة 

ىف ––املساحة الورقية للنبات –الطازج للنبات / افضل نتائج مت احلصول عليها وهي الوزن اجلاف 
-ELالري السطحي مع استخداماكرب كميةمن مياهالري بينما ذكر نبات الشمام هو نظام 

Kommes(1989) ان افضل النتائج الىت مت احلصول عليهبالنسبة للنمو اخلضرى ىف نبات 
ان  Ayaraet al (1996)الطماطم بعد الري مبعدل مرتفع من كمية مياه الري بينما ذكر 

  وط افضل من الري السطحي ظام اخلطعن طريق ننباتات الطماطم استجابة للرى 
  

بالري  قد اوضحت النتائج ان املعاملة للنبات %الوزنالطازج / بالنسبة للعالقة بني الوزن اجلاف 
من السعة احلقلية كانت اكثر املعامالت تفوقا ىف قيمة النسبة بني الوزن اجلاف % ١٠٠بالغمر مع 

ن السعة احلقلية بينما اظهرت املعاملة م% ٧٥والوزن الطازج يليها املعاملة بنفس نظام الري مع 
 الصفة  وهذا يدل من السعة احلقلية اقل القيم بالنسبة هلذ% ٥٠سم حتت سطح التربة مع ٢٥

قد سببت زيادةواضحة ) من السعةاحلقلية % ١٠٠الري السطحي مع ( االوىل على ان  املعاملة
اعد النبات  على االنتظام ىف النمو وزيادة  الصلبة الىت تسةىف املادة العضوية ىف النبات وايضا املاد

-AL  وهرمونية النمو املنتظم ىف اجزاء النبات املختلفة وهذة الدالئل تتفق مع نتائج احملصول 
Dakheel(2000)  علىنبات الشمام حيث وجد ان افضل النتائج بالنسبة للوزن اجلاف /

لية وتتفق هذة النتائج ايضا مع من السعة احلق%١٠٠الوزن الطازج بعد الري السطحي بكمية 
على نبات الطماطم حيث وجد ان الري السطحي كان االفضل  Ayara(1995)ماذكرة 

  الوزنالطازج للنبات /بالنسبة للوزن اجلاف 
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اوضح تأثري انظمةالري املختلفة مع كميات مياه  الري الىت تضاف للنباتات على ) ٢(جدول رقم 
 تفوق واضح ىف A  ) ٢(حيث اوضحت النتائج  ىف جدول –طم كمية احملصول وجودتة ىف الطما

السطحي متوسط وزن الثمرة ىف نباتات الطماطم بعد استخدام املعاملة الري بالتنقيط يليها الري 
 يليها الري السطحي بالتنقيط يادة كبرية ىف شكل الثمرة بعد الري بنظام الري زىف حني انة حدث 
ح التربة هي االقل تأثريا بالنسبة لشكل الثمرة ىف الطماطم وهذة سم حتت سط٢٥وكانت املعاملة  

 بان الري بالتنقيط مع كمية مياه للرى ٢٠٠٢ محايل والدخيل النتائج تتفق مع ماذكرة 
من السعةاحلقلية اعطى اعلى قيم بالنسبة لكال من متوسط الثمرة وشكل الثمرة  %١٠٠

حيث وجد ان افضل نظام لرى AL-Dakheel (2000)وهذةالنتائج تتفق متاما مع ماذكرة 
الشمام هوالري السطحي يلية الري بالتنقيط وذكر ايضا ان الفروق ىف قيم الصفات املدروسة 

الطازج للثمرة  كانت /لطماطم والوزن اجلافاكانت متقاربة  امابالنسبة ملتوسط حمصول 
سبة للبيانات املدونة ىف نفس االستجابة قوية بعد الري بالتنقيط يليها الري السطحي اما بالن

 والىت توضح تأثري كميةمياهالري على الصفات الثمرية فقد اوضحت تفوق كمية Bاجلدول اجلزء 
من السعة احلقلية بينما كانت الفروقات قليلة  ىف الصفات اخلاصة %١٠٠مياه الري مبعدل 

  من السعةاحلقلية  % ٧٥باحملصول بني هذةالكمية والري بكمية مياه 
- ٧٥الري بالتنقيط مع النسبة للمحصول الكلى اوضحت النتائج ان املعاملة املكونة من ب

 وكانت الفروقات بني  اعطت اكرب كمية من احملصول C ٢ جدول من السعة احلقلية% ١٠٠
من السعةاحلقلية لرى % ٧٥الكميتني قليلة جدا وعلى ذلك ميكن التوصية باستخدام كمية 

ىف حني ان املعاملة مع ق معنوية واضحة بني مجيع الصفات حتت الدراسة الطماطم ويوجد ايضا فرو
من السعة احلقلية اعطت اقل كمية حمصول لثمار الطماطم  وهذة النتائج % ٥٠كمية مياه للرى 

تتمشى مع االحتياجات املتوسطة لنباتات الطماطم حىت حيدث التوازن بني النمو اخلضرى والنمو 
 اهلياج الىت متيز نباتات الطماطم الىت تروى بكميات مياه كبرية عن حاجة الثمرى  والحتدث ظاهرة

من السعة احلقلية اعطى كمية متوسطة % ١٠٠ مع النبات وجند ايضا ان الري بنظام السطحي
من السعةاحلقلية % ١٠٠- ٧٥ىف حني ان الري بالتنقيط مع كميىت الري من احملصول املنتجة 

وعلى ذلك ميكن القول بان اضحة ىف احملصول من وحدة املساحة اعطى نتائج معنوية وذيادة و
وفر كمية املياه املناسبة للنمو املنتظم لنباتات الطماطم وحدث توازن بني النمو بالتنقيط الري 

 وقد يرجع ذلك اىل  فوق سطح التربة اجلذرى حتت سطح التربة والنمو اخلضرى مع النمو الثمرى
وقد متيز  مبقارنتة مع الريبالتنقيط داد مع الري السطحي ز البخر الذى يقلة املاء املفقود عن طريق

ايضا الري بالتنقيط على الري حتت سطح التربة بالنسبة للطماطم وقد يكون السبب هو عدم 
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منها ماء الري  اوعدم قدرة اجلذور الشعرية امتصاص  انتظام تصريف النقاطات التىيخرج 
ا لعدم توافق وضع النقاطات مع خروج هذة اجلذور الشعريةمن على الكمية الكافية من املاء نظر

جذور نباتات الطماطم  عند املقارنة بني احملصول املنتج من الطماطم حتت تأثري استخدام كمية 
من السعة احلقلية  جند ان الفروقات قليلة ونظرا لندرة مياه الري ىف % ٧٥و% ١٠٠املياه

من السعة احلقلية  مع نظام الري % ٧٥ام كمية مياهالري اململكة فيصبح من االفضل استخد
على AL-Dakheel (2000) بالتنقيط او نظام الري بالغمر  وهذة النتائج تتفق مع ماذكرة

% ٧٥نبات الشمام حيث وجد ايضا ان احملصول الكلى للنبات قد زاد بعد الري السطحي مع 
  نظام الري بالتنقيط وتتفق هذة النتائج مع من السعة احلقلية  وكانت الفروق بسيطة بينه وبني

علىنبات الطماطم فقد ذكر ان افضل كمية منتجة من مثار  Bruggink(1988)ماذكرة 
الطماطم كانت بعد الزراعة ىف املزارع املائية اى اعلى كمية رى للنبات  قد ذكر نتائج مشاة 

 Mannir(1988) –Marr(1991) –Ayara et alهلذةالنتائج بواسطة كال من 
(1996) –Narazio andStaub (1994)   

  
اوضح تأثري كال من انظمةالري املختلفة لرى الطماطم وكمية مياهالري املناسبة ) ٣( جدول رقم 

 من هذا اجلدول اىل توفر كمية كبرية Aللطماطم والتفاعل بينهما فقد اشارت النتائج ىف اجلزء 
سم وايضا صفة املواد ٦٠-٣٠التربة  بعمق سم من سطح ٣٠-من مياه الري عند عمق صفر

سم حتت سطح التربة يلية الري التنقيط فيما عدا صفة ٢٥الصلبةالكلية للثمار ىف نظام الري ب
املواد الصلبةالكلية احتلت املركزالثاىن الري السطحياوضحت النتائج اىل تفوق ىف حمتوى الثمرة ىف 

T S S بينما كانت الفروقات قليلة ىف بقية لية من السعة احلق% ١٠٠-٧٥  عند املعاملة
  املعامالت االخرى 

 يعكس ايضا نفس النتائج بالنسبة لصفة الرطوبة )٣B(واتضحت هذةالنتائج ىف جزء اجلدول 
  ) سم٦٠- ٣٠(،)سم٣٠-صفر(االرضية على العمقني حتت الدراسة

 بالنسبة ناسبة للرى  اوضح التفاعل بني انظمةالري املختلفة وكميةاملياه املC) ٣( جدول رقم 
اعطت املعاملة الري اعلى رطوبة )سم ٣٠-صفر(حملتوى التربة من الرطوبة ىف املنطقة السطحية 

سم ٢٥املعاملة مع من السعة احلقلية % ٧٥من السعة احلقلية يليها % ١٠٠ارضية بعد اضافة 
نما  املعاملة سم حتت سطح التربة بي٦٠- ٣٠وانطبقت نفس النتائج على عمق حتت  سطح التربة 
اعطت اقل القيم بالنسبة لرطوبة التربة املزروعة من السعة احلقلية % ٥٠الري السطحي مع 

- ٧٥بالطماطم اما بالنسبة لرطوبة التربة  وكانت افضل رطوبة بالري بالتنقيط هي استخدام 
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ور يادة كمية املياه عن احلد املناسب حول جذزالسعة احلقلية وهذا يدل على ان  من% ١٠٠
 الطماطم سبب نقص ىف احملصول الثمرى باملقارنة بطرق الري االخرى الىت نفذت ىف هذة التجربة 

  وجدير بالذكر 
مجيع الصفات الىت درست وجد بينها فروقات معنوية واضحة سواء بالنسبة لنظم الري او ان 

   كميةمياهالري اوالتفاعل بينهما 
  
  
  
  
  

  
  

  : نباتات اخليار - ثانيا
ان نباتات اخليار قد استجابت اىل نظام الري السطحي ) ٤(نتائج املدونة ىف جدول رقماوضحت ال

سم حتت سطح ٢٥يلية نظام الري بالتنقيط حيث مت احلصول على اكرب طول للنبات بينما املعاملة 
التربة  كانت املعاملةاالقل تأثريا بالنسبة لطول النبات وهذا يدل ايضا علىان الري السطحي كان 

االفضل بالنسبة لقدرة النبات على االستفادةمن العناصر الغذائية احمليطةللنبات وقدرتة على هو
امتصاص اكربقدر ممكن من الغذاء ومتثيلة واستخدامةىف زيادة انقسام خاليا النبات وزيادةاستطالتة 

 حيث A)٤(وهذا يوضح امهية اتباع نظام الري املناسب للخيار ووضح ذلك ىف جدول رقم 
عد ذلك على حتسن واضح فىالصفات اخلضرية لنبات اخليار وهذة النتائج تتفق مع ماذكرة سا

 حيث وجدا ان نباتات الشمام الذى يشبهة لدرجة كبرية احتياجات ٢٠٠٢محايل  والدخيل 
اخليار من املاء اعطى اعلى قيم لكال من طول النبات وعدد االوراق والصفات اخلضرية بعد الري 

من السعةاحلقلية وايضا اتفقت هذة البيانات مع % ٦٦ن السعة احلقليةيليةم% ١٠٠مبعدل 
 على نباتا ت AL-Dakheel and AL- Naaim (2000)النتائج الىت حصل عليها 

الشمام حيث وجدا ان استخدام اكرب كمية مياه اعطت اعلى قيم بالنسبة للنمواخلضرى لنيات 
ضل طرق لرى اخليار هو الري بالتنقيط حيث  ان افCastilla (1989)الشمام ىف حني  ذكر 

   .اعطى افضل النتائج بالنسبة لالجزاء املختلفة من النمو اخلضرى
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وجد وجدا محايل والدخيل نتائج مشاة على اخليار  اشتملت على طول النبات وعدد االوراق 
 اخليار يفضل ان الوزن الطازج وهذا يدل على ان/واملساحة الورقية  والعالقة بني الوزن اجلاف 

  ميتص احتياجاتة املائية ببطء وعلى وقت اطول يتمشى مع الري بالتنقيط
اما بالنسبة لعدد االوراق للنبات قد اظهرت النتائج تفوق واضح ىف هذة الصفة عند استخدام 
الري السطحي وهذة الصفةمهمة جدا لنبات اخليار الن كلما زاد عدد االوراق دل ذلك على 

ستمرة ىف احملصول الثمرى وذلك لتكون مثرة ىف ابط كل ورقةتتكون ىف نباتات اخليار  الزيادة امل
واليوجد ىف نبات اخليار ظاهرة اهلياج املوجودة ىف نباتات الطماطم ىف حني ان احتلت املعاملة الري 

ست بالتنقيط املرتبة الثانية وكانت الفروق قليلة  ووجد فروقات معنوية بني كل الصفات الىت در
بالرغم من تقارب القيم املأخوذة منكال من الري السطحي والري بالتنقيط ووجدا كال من محايل 

من السعة احلقلية وايضا % ٦٦والدخيل نتائج مشاةعلىنبات اخليار باستخدام كميةمياه للرى 
 على ي اىل نفس النتائج اخلاصة بكمية مياه الرباستخدام نظام الري بالتنقيط وقد توصال

  لنمواخلضرى                                 ا
  
  

اىل تفوق A) ٤(اوضحت النتائج املدونة ىف جدول رقم–املساحة الورقيةلنبات اخليار 
املعاملةاملكونةمن الري السطحي وهذة الصفةمهمةجدا لنبات اخليار حيث اا تعكس ذيادة غري 

عد هذةاملعاملة استخدام نظام الري بالتنقيط مباشرة ىف كمية احملصول املتوقع من النبات  ويأتى ب
بينما كانت الفروقات قليلة بعد استخدام الري بالتنقيط عند املقارنة بالري السطحي 

بالنسبةللمساحة الورقية ىف نبات اخليار وتتفق هذةالنتائج مع ماتوصل اليها كال من محايل والدخيل 
من % ٦٦من السعة احلقلية يليها %١٠٠على نبات اخليار بعد الري بالتنقيط مبعدل ٢٠٠٢

  السعة احلقلية 
وتعكس هذةالصفة قدرة النبات علىاقصى استفادةمن كميةمياه الري املتوفرة حول جذورة  

وايضا تعكس قدرتة على القيام بعمليات التمثيل الضوئى الذى يوفر كمية كبرية من الغذاء الالزم 
واد العضوية بكميةكبرية  والىت الميكن تكوينها اال عن لزيادةاحملصول من وحدة املساحة وتكوين امل

طريق عملية البناء الضوئى والىت هلا دور هام ىف زيادة احملصول وحتسني جودتة  وعلى ذلك كلما 
زادت املساحة الورقية زادت معها عدد الثمار املنتجة بعض النظر عن وزن هذة الثمار او بعض 

خليار اثناء منوة الن طبيعة منو نبات اخليار تدل على ان الثمار االصابات الىت يتعرض هلا نبات ا
  تتكون ىف ابط االوراق 
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هذةالصفة تعكس قدرة النبات على تكوين كمية من املواد العضوية % الطازج / الوزن اجلاف

واملواد الصلبةالىت تساعدة على زيادة النمواخلضرى مما يترتب عليه زيادة غري مباشرة ىف احملصول 
% ١٠٠اىل تفوق املعاملة مع كمية مياهالري B وقد اظهرت البيانات املدونةىف اجلدول  اجلزء

من السعة % ٥٠من السعة احلقلية بينما احتل الري ب% ٧٥من السعة احلقلية  يليها مع 
عدد –احلقلية املرتبة الثالثة  وذلك بالنسبةجلميع الصفات الىت درست واشتملت على طول النبات 

وتتفق هذة   للخيار  ٢للنبات واملساحة الورقية بالسم% الطازج/الوزن اجلاف-قاالورا
 AL-Dakheelو مع ماتوصل اليه كال من ٢٠٠٢االجتاهات  مع ما ذكرة محايل والدخيل 

and AL-Naaim (2000)  على الشمام حيث وجدا ان الري بكمية كبرية من املاءسبب
طازج للنبات اما بالنسبة للتفاعل بني انظمة الري املختلفة الوزن ال/ذيادة كبري ة ىف الوزن اجلاف 

 ان افضل النتائج مت احلصول عليه بعد الري بنظام الري C)٤( وكمية مياه الري ىف هذا اجلدول  
من السعةاحلقلية % ١٠٠من السعةاحلقلية يليها الري بالتنقيط  مع %١٠٠السطحي  مع 

من السعة %٧٥كز الثالث هو نظام الري السطحي معوكانت النتائج متقاربة جدا واحتل املر
احلقلية وكانت النتائج ايضا متقاربة جدا مع الري السطحي بالنسبةلكل الصفات الىت درست ىف 

للنبات واملساحة الورقيةلنبات %الطازج/ الوزن اجلاف- عدد االوراق–البحث وهي طول النبات 
اخليار تأخذ كميةكبرية من املياهالىت يستهلكها اخليار  وهذا يدل على ان مرحلةالنمواخلضرى ىف 

خالل مراحل منوة املختلفة وقد اظهرت القراءات وجود فروق معنوية واضحة بني الصفات حتت 
تأثري التفاعل بني انظمة الري وكميةمياهالري  وعموما ميكن التوصية باتباع نظام الري بالتنقيط مع 

 ااملأخوذةمنها مع القيم الىت أخذت من الري من السعةاحلقلية لتقارب القيم% ١٠٠-٧٥
  السطحي دف تقليل كميةاملياه الىت تفقد عن طريق البخر من التربة او النبات 

  
  
  
  

اوضح تاثري انظمةالري املختلفة مع كميات مياه الري على احملصول وجودتة ) ٥(جدول رقم
 تفوق واضح  ىف  عدد الثمار على   اىلAلنباتات اخليار وقد اظهرت البيانات املدونة ىف اجلزء 

  نبات اخليار وشكل الثمرة ىف اخليار بعد املعاملة الىت تتكون من الري بالتنقيط يليها الري السطحي 
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اما بالنسبة لعدد الثمار للنبات فقد اوضحت البيانات املدونة اىل تفوق نظام الري بالتنقيط يليها 
طح التربة املرتبةاالخرية بالنسبة لصفات الثمار سم حتت س٢٥الري السطحي بينما احتل الري 

  واحملصول 
اما بالنسبة للمحصول الثمرى للنبات قد اظهرت البيانات املدونة ان املعاملة بالري بنظام الري 

الطازج للثمرة ىف اخليار /بالتنقيط يليه نظام الري السطحي  وتنطبق هذةالنتائج على الوزن اجلاف
ان افضل نتائج مت احلصول عليها بالنسبة لصفات احملصول  B اجلزءوقد اشار نفس اجلدول ىف

من السعة احلقلية وذلك بينما % ١٠٠من السعةاحلقلية يليها % ٧٥والثمار كانت بعد املعاملة  
سم حتت سطح التربةاملرتبة االخرية ىف كل الصفات لكل الصفات الىت ٢٥احتلت املعامة ب

–شكل الثمرة –الذى اشتمل على كال من عدد الثمار درست واخلاصة باحملصول وجودتة و
الطازج لثمرة اخليار  بينما اوضح اجلدول ان  /متوسط وزن حمصول نبات اخلبار والوزن اجلاف 

من السعة احلقلية يليها الري بالتنقيط مع %٧٥التفاعل مابني الري بالتنقيط مع كمية مياه 
النسبة لصفات احملصول وجودتة وانطبق ذلك من السعة احلقلية اعطى افضل النتائج ب% ١٠٠

الطازج للثمرة / احملصول الكلىللنبات  والوزن اجلاف–شكل الثمرة –على كال من عدد الثمار 
من السعةاحلقلية اقل املعامالت تأثريا ىف الصفات % ٥٠بينما سجلت املعاملة الري السطحي مع 

من السعة احلقلية  املرتبة %٧٥تربة مع سم حتت سطح ال٢٥سابقة الذكربينما احتلت املعاملة 
الىت تلى الري بالتنقيط وتسبق املعامالت بالري السطحي مع كميات املياه املختلفةالىت استخدمت 
ىف التجربة ومن ذلك يتضح ان الري بالتنقيط  يساعد نباتات اخليار على التوازن ىف مراحل النمو 

صول الثمرى لنبات اخلياروهذا يدل ايضا على ان نباتات املختلفة  مما ينعكس اجيابيا على زيادة احمل
اخليار تفضل احلصول علىكمية مياهالري عن طريق الري بالتنقيط باملقارنة بالري السطحي  وهذا 

يدل على امهية هذةالتجربة حيث اتضح ان املزارعني يضيفون كميات كبرية من مياه الري بدون 
املياه الصاحلة للزراعة   وقد تشات هذة النتائج مع مامت فائدةبل تسبب ضياع كميات كبرية من 

 على نبات اخليار  بالنسبة حملصول النبات من الثمار ٢٠٠٢التوصل هلا بواسطة محايل والدخيل 
من السعة % ١٠٠حيث ذكرا ان صفةمتوسط وزن الثمرة وشكل الثمرة قد زاد بعد الري ب

من السعةاحلقلية وهذة النتائج تتفق مع كال %٦٦ط مع احلقلية بينما تفوقت معاملة الري بالتنقي
 وقد تشات هذة النتتائج مع ماذكرة  AL Dkheel and AL-Naaim )(2000من 

 على كال  Mannir(1988),Camp et al (1993),Mangal ((1987)كال من 
  من الشمام واخليار من حيث استجابتهما لنظم الري مع كميةمتوسطةمن مياه الري 
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  :الرطوبة االرضية 
  )سم حتت سطح التربة ٣٠–صفر (

ان املعاملة الري السطحي اعطت اعلى قيم يليها املعاملة )٦(اوضحت النتائج  ىف جدول رقم 
سم حتت سطح التربة اقل القيم باملقارنة بنظم ٢٥بالري بالتنقيط بينما اعطت املعاملة الري ب

سم  ٣٠–ذلك بالنسبة لكال من الرطوبة االرضية على عمق صفر الري املستخدمة ىف البحث  و
سم حتت سطح التربة احتلت الري السطحي املركز االول ٦٠-٣٠بينما قياس الرطوبة على عمق 

سم حتت سطح التربة واحتل الري بالتنقيط املرتبة االخرية بالنسبةهلذا العمق ىف حني ٢٥يليه الري 
ق معنوية بينما الري بالتنقيط اعطى اعلىقيم بالنسبة ملتوسط وزن ان مجيع القياسات ظهربينها فرو

 اظهرت املعاملة بكمية مياه B وىف نفس اجلدول وخاصة اجلزء  A)٦جدول(مثرة اخليار  
من السعةاحلقلية تفوق معنوى ملحوظ بالنسبة لكميةالرطوبة ىف التربة على العمقني حتت % ١٠٠
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من السعةاحلقلية  اما بالنسبة ملتوسط وزن الثمرة  فكانت % ٧٥الدراسة يليها كميةمياه الري 
من السعة احلقلية  واظهرت النتائج فروق معنوية % ٧٥اعلى القيم بعد استخدام كمية مياه الري 

  بني املعامالت املختلفة 
 عرض التفاعل بني انظمةالري املختلفة وكمية مياهالري على الصفات املدروسة C-٦جدول رقم 
من السعةاحلقلية يليها % ١٠٠جلدول وقد اظهرت البيانات اىل تفوق الري السطحي مع ىف هذا ا

من السعةاحلقلية هذا بالنسبة لكمية الرطوبة االرضية ىف % ٧٥- ٥٠الري السطحي مع 
من % ٧٥التربةاملزروع فيها اخليار بينما احتلت املعاملة بالري بالتنقيط مع كمية مياه 

% ١٠٠وىل بالنسبةلصفة متوسط وزن مثار اخليار يليها نفس نظام الري مع السعةاحلقلية املرتبة اال
من السعةاحلقلية  ويتضح من حتليل هذة % ٧٥سم حتت سطح التربة مع ٢٥يليها الري ب

البيانات ان الرطوبةاالرضية زادت مع الري السطحي ومع اكرب كمية كياة مضافة للتربة وهذا 
ذة الكمية من املياه املضافة ولكن االهم هواضافةالكميةاملناسبة ليس دليل على احتياجات النبات هل

الىت حيتاجها النبات لكى ينتظم ىف مراحل منوة بدون خلل ىف العمليات الفسيولوجية  اوحدوث 
اصابات مرضية نتيجة زيادة كميةاملياه الىت تسبب ظهور وانتشار كثري من الفطريات والبكترييا 

لنبات نفسةوخاصة اوراقةالغاضة وقد يعزى اخنفاض  كميةالرطوبة ىف سواء ىف التربة اوعلى ا
التربةىف ظروف الري بالتنقيط والري حتت سطح التربة الىالتسرب البطئ ىف  سريان املاء مما 

  يوفرة لفترة طويلة كى يستفيد منه  الن
  
  
  
  
  

  :                        ة االشعاع املنعكس من نباتات الطماطم واخليار وعالقتة باالحتياجات املائي
                    

  :نباتات الطماطم –اوال 
اظهرت النتائج املأخوذة كمتوسطات الطوال املوجات الثالثة ان االشعة املنعكسة من التربة والىت 

نانوميتر بينما ٩٧٠واملوجة ٦٩٠اعطت اعلى قيم بالنسبة للموجة )كنترول(اعتربت كشاهد
 املرتبة الثانية بعد املعاملة الري بالغمر ١٤٥٠االشعاع من التربة عند املوجة احتلت قيمة انعكاس 

 من السعة احلقلية وقد اوضحت النتائج والرسومات البيانية اىل ارتفاع قيم االشعاع%٧٥بكمية 
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 بالتنقيط عند اطوال املوجات الىت قيست ي من الرلقلية ىف كمن السعةاحل% ٥٠من النبات عند 
سم حتت سطح ٢٥من السعةاحلقلية عند كل نظم الري التنقيط و% ١٠٠عاع يليها عندها االش

التربة والري السطحي بينما تدرجت القيم بني املعامالت االخرى سواء بالنسبةلنظم الري او كمية 
من السعة احلقلية ىف نظام الري % ١٠٠مياه الري وكانت الفروق قليلة بينما احتلت املعاملة ب

 التربة اقل القيم بالنسبةلقراءات املوجات املختلفة وهذة النتائج توضح تأثري سم حتت سطح٢٥
شدةاالضاءة وطول الفترة الضوئية على عمليات التمثيل الضوئى والنتح ىف اوراق نبات الطماطم 
حيث جند ان اعلىمعدل للنتح يتم عند اعلى قراءات ملوجات الضوء وهذا االرتفاع يسبب زيادة 

كفاية كمية املاء املمتصة خاصةاذا  لماء املمتص من التربة وبالتاىل يسبب حالة من عدمفقد النبات ل
وهذا التفسري تنطبق  كان النتح اسرع من امتصاص املاء مما تنعكس سلبا على االنتاجية ىف النبات

من % ٧٥على النتائج املدونة والرسومات املوضحة لذلك وعلى ذلك ميكن القول بان كمية املاء
سعةاحلقلية مع نظامى الري بالتنقيط والري السطحياعطت قراءات منخفضة بالنسبة لطول ال

املوجات مما ساعد على احتفاظ النبات بكمية مناسبة من املاء وهذا ساعد على زيادةاالنتاجية  
جزء كبري من املياه  لكهوعند ارتفاع طول املوجة يتسبب عنة زيادة عملية البناء الضوئى الىت تست

ويترتب على ذلك ارتفاع درجةاحلرارة حول اوراق الطماطم الناتج من . ثناء عملياا الكيميائية  ا
ائية ورفةاهلغالطاقة احلرارية املتولدة نتيجة التمثيل الضوئى وينتج عن ذلك زيادة خبار املاء ىف ال

ها  وهذا يؤدى اىل بالورقة وبالتاىل زيادة الفرق بني ضغطى خبار املاء ىف داخل الورقة وىف خارج
درجة حرارة االوراق املعرضة لضوء الشمس املباشر ودرجة حرارة اجلو  النتح  وتتراوح زيادة
ثلىن ( درجةمئوية او يزيد قليال  وعملية التمثيل الضوئى يتم فيها حتويل املواداالولية ١٠-٥مابني 

ف ان البناء الضوئى يتاثر اكسيد الكربون واملاء اىل موادكربوهيدراتية  واكسجني ومن املعرو
وملا  ) نانوميتر ٧٥٠- ٣٥٠مابني (باالشعةذات االطوال املوجية الىت تقع ىف حدودالضوء املنظور 

متتص االضواء ذات االطوال املوجية املختلفة بدرجة متفاوتة ) الكلوروفيل (كانت املادةاخلضراء 
اكربها اثراىف البناء   االضواء هوفمن املتوقع ان يكون اكثر ماميتصة املادة اخلضراء من هذة

الضوئى  والضوء االمحر هواكثر ماميتص من الوان الطيف ويلية الضوء االزرق والبنفسجى مث 
 ىف الضوء االمحر هروتذالضوء االخضر واالصفر  ولذلك يبلغ نشاط البناء الضوئى 

  زيادة شدة مث ينخفض بعد ذلك كلما قصر طول املوجة وجدير بالذكر ان) نانوميتر٦٥٥(
  .اء الضوئى ىف النبات ككل بناالضاءة  يسبب زيادة ال

  
  



  ٢٠

  

  :ثانيا نبات اخليار 
على املعامالت ة اظهرت البيانات املدونة كمتوسطات لقراءات تأثري اطوال موجات االضاء

عند ) كنترول(املختلفة الىت نفذت على نبات اخليار ان اعلى قيمة مت تسجيلها عند التربة كشاهد 
من السعة % ٧٥ نانوميتر بينما احتلت املعاملة بالري السطحي بكمية ٦٩٠،٩٧٠ىل موجة طو

 نانوميتر بينما احنصرت ١٤٥٠احلقلية املرتبة االخرية بينما يليها معاملة التربة عند طول موجة 
بالنسبةلطول املوجة ٠,١حتت-القراءات بالنسبةلبقية املعامالت الىت درست ىف البحث مابني صفر

 ىف حني سجلت املعاملة ٩٧٠عند املوجة ٠,٣حتت -٠,١ت القراءات بني صر بينما احن٦٩٠
- ٦٩٠من السعةاحلقلية اعلى قيم عندكل املوجات الىت درست وهي % ٥٠الري بالتنقيط عند 

من % ١٠٠نانوميتر وقد احتلت املرتبة االخرية ىف قيم قراءات املوجات عند ١٤٥٠- ٩٧٠
من السعة احلقلية عند الري بالتنقيط قيم متوسطة يليها % ٧٥ املعاملة السعة احلقلية بينما احتلت

كل معامالت الري السطحي واوضحت النتائج ان افضل موجةلنجاح وزيادة االنتاجية بالنسبة 
نانوميتر  وهذة ١٤٥٠ وحتتل املرتبة االخرية املوجة ٩٧٠ يليها املوجة ٦٩٠للخيار هي املوجة 

سابقا بالنسبة لزيادة النمواخلضرى والثمرى ىف نباتات اخليارحيث ان النتائج تتمشى مع ماذكر 
 الساقطة علىنباتات اخليار تسبب ةاملسطح وعلى ذلك يكون زيادة االضاء اخلياركبرية ىف اوراق

 فقد املاء ىف عمليات التمثيل هزيادة ىف عملية البناءالضوئى وزيادة ىف عملية النتح ممايترتب علي
 من ذلك ان املسطح االخضر أكثرو، نباتات الطماطم استجابة ضح ىف واو  هكماالضوئى والنتح 

الطماطم ممايترتب عليه زيادة كببرية ىف فقد املاء عن طريقى أوراق الوراق اخليار اكرب من مسطح 
على ان اخنفاض قراءات اجلهاز عند املوجات املختلفة يسبب  النتح والتمثيل الضوئى وهذا يدل

بات للمياه وبالتاىل يتسبب عنة زيادة متوقعة ىف النمو واال نتاجية بينما القراءات قلة فقد الن
السطحي   من الريلمن ك% ٧٥املتوسطة كانت افضل النتائج بالنسبة حملصول اخليار وهي 

والريبالتنقيط  وكانت الفروق بسيطة بني املعامالت املختلفة وعلى ذلك ميكن القول بان هذة 
 الثمار  وقد افادت النتائج ان ةمع ماذكر سابقا على النموواحملصول للخيار  وجودالنتائج تتمشى 

 وهذا ةطول الفترة الضوئية تلعب دور اساسى ىف االحتياجات املائية للخيار وايضا شدة االضاء
  .يعكس مامت استنتاجة من النتائج الىت ذكرت سابقا 

  
  :اخلالصةوالتوصيات 
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  : اوال نبات الطماطم
-عدد االوراق  – نظام رى بالنسبة للنمواخلضرى والذى يشتمل على طول النبات افضل- ١

املساحة الورقية للنبات كانت املعاملة بالري السطحي والري -% الوزن الطازج /الوزن اجلاف 
بالتنقيط يليهما الري حتت سطح التربة بينما تقاربت النتائج الىت مت احلصول عليها بني الري 

سم حتت سطح التربة على الري ٢٥يط   بينما تفوق الري بالتنقيط يلية الريبالسطحي والتنق
  السطحي  بالنسبة حملصول الثمار وجودتة 

  
بالنسبة للنمو اخلضرى واحملصول % ٧٥و%١٠٠افضل كمية مياه لرى الطماطم كانت - ٢

  وجودتة 
 حيث هذة الكمية من السعة احلقلية%٧٥وكانت النتائج متقاربة وعلى ذلك نوصى بالري مبعدل 

من كمية مياه الري الذى يستخدمها املزارع وىف نفس الوقت يتم احلصول على %٢٥توفر 
  منوخضرى  جيد و حمصول مرتفع  ذات جودة عالية 

افضل توليفة بني نظم الري وكمية الري للطماطم هي استخدام نظام الري بالتنقيط مع معدل - ٣
   بالتنقيط مع استخدام من السعةاحلقلية يليه نظام الري% ١٠٠

من السعةاحلقلية بينما الري السطحي مع كمية رى مرتفع % ٧٥كميةمياهللرى مبعدل 
من السعةاحلقلية عري مرغوب بالنسبة لكمية احملصول ويتضح من ذلك ان الري بالتنقيط %١٠٠

تربة مهم للحصول علىانتاجية مرتفعة واحملافظةعلى كميات مياه الري من الضياع من خالل ال
الرملية باملقارنة باستخدام الري السطحي  ونظرا لندرة مياه الري ىف ظروف اململكة وعدم وجود 

مصادر متجددة ملياه الري نتيجة لقلةاالمطار السنوية والسحب املستمر من املخزون املائى اواجلوىف 
ط  والري من السعةاحلقلية مع نظامى الري بالتنقي%٧٥يتم التوصية باستخدام كمية مياه 

السطحي مع العلم بان الري بالتنقيط تقل فية كميات املياه املفقودةعن طريق النتح من التربة 
  اوسرعة التسرب باملقارنة بالري السطحي

بالنسبةلتأثري انظمة الري املختلفة مع كميةمياه اللرى جيب التوصية باستخدام نظام الري - ٤
من السعةاحلقلية  وتأتى % ٧٥حلقلية يليها من السعةا% ١٠٠سم حتت سطح التربة مع ٢٥ب

ىف املرتبة التالية بعد الري حتت سطح التربة هي الري بالتنقيط بينما كانت معاملةالري السطحي 
طول فترة باملقارن بالنظم االخرى بينما كانت أل اقلهم من حيث استمراريةتواجد الرطوبة االرضية

لكلية ىف الطماطم بعد الري بنظام الري حتت سطح افضل املعامالت بالنسبة للمواد الصلبة ا
  من السعةاحلقلية مع نفس نظام الري % ١٠٠من السعةاحلقلية يليها % ٧٥التربةمع 
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بالنسبة لالشعاع املنعكس من النبات وعالقتة مبعامالت الري ونظم الري املختلفة اعطت - ٥
 نتائج بالنسبة الستنتاجات تأثريمن السعة احلقلية افضل ال%  ٧٥املعاملة الري بالنتقيط مع 

من السعة احلقلية مع % ١٠٠ضاءة على االحتياجات املائية لنباتات الطماطم يليها املعاملة اإل
و أ ةسم حتت سطح التربة اقل املعامالت تاثرا باالضاء٢٥الري السطحي وكانت معامالت الري 
الطماطم بينما كانت املوجة  وجات لنموضل املأف ٦٩٠بطول املوجات املختلفة وكانت الوجة 

  . نانوميتر اقل املوجات مناسبة للطماطم ١٤٥٠
  

  نبات اخليار–ثانيا 
  افضل معاملة بالنسبة  لنظم الري- ١

ىف اخليار هو نظام الري السطحي يلية نظام الري بالتنقيط مث يأتى ىف املؤخرة نظام الري حتت سطح 
ا الري بنظام التنقيط تفوق على الري السطحي سم وذلك بالنسبة للنمواخلضرى بينم٢٥التربة ب

  .بالنسبة للمحصول الثمرى للخيار وجودتة 
  
من السعة احلقلية % ١٠٠من السعةاحلقلية يليها %٧٥افضل كمية مياه لرى اخليار هي - ٢

  .بالنسبة للنمواخلضرى والثمرى 
  
نسبة للخيار كانت الري افضل توليفة اوتفاعل مابني نظم الري املختلفة وكمية مياه الري بال- ٣

من السعة احلقليةمث كمية % ١٠٠من السعة احلقلية يليها الري بالتنقيط مع % ٧٥بالتنقيط مع 
من السعة احلقلية مع نظام الري السطحي وعلىذلك ميكن القول بان استخدام % ٧٥مياه للرى 

 اخليار مع توفري من السعةاحلقلية حتقق حمصول مرتفع من% ٧٥و أ١٠٠ كمية مياه الري مبعدل 
عن طريق النتح من   ونظر الرتفاع كمية املياه املفقودة،من احتياجات النبات املائية % ٢٥من 

خالل النباتا ت الذى تتميز بكرب املسطح  االخضر املعرض للضوء والتيارات اهلوائية الىت تزيد من 
راق باالضافة  للتسرب من سرعة النتح خاصة من خالل الثغور املوجودة على السطح العلوى لالو

خالل التربة الرملية املزروعة فيها التجربة يوصى باستخدام نظام الري بالتنقيط الن هذا النظام 
يوفر قدر كبري من املاء املفقود من خالل النتح الذى حيدث عن طريق التربة وذلك  باملقارنة بنظام 

  .الري السطحي املتبع ىف البحث 
 تواجد الرطوبة حتت سطح التربة فقد سجلت املعاملة املكونة من الري بالنسبة الستمرارية- ٤

 امن السعة احلقلية مع نفس نظام الري يليه% ٧٥من السعةاحلقلية يليها % ١٠٠السطحي مع 
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من السعةاحلقلية بينما احتلت املرتبة االوىل املعاملة الري بالتنقيط مع % ١٠٠الري بالتنقيط مع 
بالنسبة لصفة متوسط وزن مثرة اخليار يليها الري بالتنقيط مع من السعةاحلقلية % ٧٥
  .من السعةاحلقلية %١٠٠

  
 عالقة االشعاع املنعكس من نبات اخليار على النمو اخلضرى والثمرى وتقنني كميات املياه - ٥

الالزمة له اوضحت البيانات املدونة والرسومات امللحقة ان افضل املعامالت الريبالتنقيط 
انت اقل املعامالت التىتفاعلت كمن نفس املعاملة بينما % ٧٥ن السعةاحلقلية يليها م% ٥٠مع

سم حتت سطح التربة وكانت الفروقات قليلة بني ٢٥ـ هي الري السطحي والري بةمع االضاء
  . نانوم افضل النتائج املدونة٦٩٠القراءات املختلفة اما بالنسبة لطول املوجة اعطت املوجة 

 نانوميتر وقد تشات ١٤٥٠ واحتلت املرتبة االخرية املوجة ٩٧٠ يليها الوجة بالنسبةللخيار
الطماطم واخليار ىف احتياجاما الضوئيةبالنسبة لطول املوجةاملناسب بالرغم منان الطما طم من 

حتتاج اىل فترة ضوئية قصرية ملعظم االصناف  النباتات احملايدةللضوء بينما اخليار من النباتات الىت
  .عة سا١٢لتجارية اى حتتاج اىل اقل من ا

  
  :واخريا يوصى الفريق البحثى باالتى

من الكمية الىت يضيفها % ٥٠-٢٥جيب تقليل كمية املياه املضافةلنباتات الطماطم مبعدل مابني 
وجودة عالية للثمار بعد توفري هذة لطماطم مع االحتفاظ مبحصول مرتفع اة ياملزارع عند انتاج

النبات اىل زيادة  ياه الىت كانت در  بدون اى فائدة هذا باالضافة ملنع اجتاهالكمية من امل
النمواخلضرى حىت اليؤثر علىكمية احملصول املنتج من وحدةاملساحة لوجود ظاهرة اهلياج ىف 

 وايضا لتوفري ةنباتات الطماطم الىت تنتج عن زيادة كميةمياهالري اكثر من حاجةالنبات  الفعلي
ة من مياهالري الىت تضاف لنبات الطماطم  بدون جدوى بل تسبب قلةاحملصول الثمرى كمية كبري

  .املنتج واخنفاض جودتة 
  

من السعة % ٧٥اما بالنسبة للخيار يتم التوصية باستخدام نظام الري بالتنقيط وبكمية مياه 
تج من هذة من السعة احلقلية الن احملصول املن% ١٠٠مياه  احلقلية  وايضا يتم الري بكمية

التجربةكان متقارب مع استخدام كميىت مياه الري وتوجد مميزات للرى بالتنقيط وهي ان البخر 
يترتب  مرتفع ىف نباتات اخليار نتيجة لزيادةاملسطح املعرض الشعةالشمس  وحترك اهلواء والرياح مما

ي بالتنقيط يساعد عليه زيادة النتح عند توفر كمية زائدة من مياه الري وعلى ذلك جند ان الر
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ببطء  وبكميات قليلة على  على تقليل كميةاملياه املفقودة بالنتح النباتى نظرا العطاء النبات املياه
سم حتت سطح التربة قد ٢٥ اما بالنسبة الخنفاض احملصول حتت ظروف الري بـمدى طويل 

عدم تعمق اجلذور ىف يرجع سببة اىل عدم كفاءة النقاطات املوجودة حتت سطح التربة باالضافة ل
نبات اخليار ىف املراحل االوىل من النمو اخلضرى وبالتاىل اليستطيع البادرات أخذ احتياجاا من 
مياه الري وبالتاىل تؤثر على االنتاجية فيما بعد وعلى ذلك يقترح الفريق البحثى اجراء مزيد من 

اعماق خمتلفة حتت سطح التربة الدراسات على امناط خمتلفة من النقاطات  وعلى  ووضعها على 
الن هلذة الطريقة الري حتت سطح التربة فوائد كثرية امهها توفري كمية كبرية من مياه الري النعدام 

فقد املياه عن طريق البخر عند الري فوق سطح التربة باالضافة اىل اخنفاض كمية املياه الىت 
ه الالزمة فقط للنبات وبالقرب من جمموعة تتسرب حتت سطح التربة هذا باالضافة اىل توفري امليا

 اتوجاملل اطواستجابة لتأثري معامالت الري كان عند أ وقد اثبت التجربة بان افضل اجلذرى 
  . من الطماطم واخليارلكل نانوميتر ١٤٥٠ املوجة و ٩٧٠ و نانوميتر ٦٩٠

  

  :شكر وتقدير 
والبحث العلمى  ملوافقتةعلى دعم هذا يشكر الفريق البحثى سعادة وكيل اجلامعةللدراسات العليا 

تنفيذ هذا البحث وتسهيل اجراءات  البحث  ونشكر ايضا سعادة عميد البحث العلمى على متابعة
 يتخدم منتجسالىت  من نتائجة  واالستفادة،متويلة ودعمةاملستمر لنجاح تطبيق هذا البحث 
لكل من ساعد على موصول ل الشكر اجلزيو   ،الطماطم واخليار  حتت ظروف منطقة االحساء

  جناح هذا البحث من املسؤولني ىف جامعة امللك فيصل 
  

                                                                             
                                                                                   

  يوسف بن يعقوب الدخيل    /    الدكتورالرئيسالباحث 
  على فتحى ابو احلمايل / الباحث املشارك  الدكتور



  ٢٥

  
  


