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  و لخر

 
عند جدولةة  القمحلمياه لمحصول استعمال اائية الفعلية وكفاءة تهدف الدراسة الى تحديد االحتياجات الم           

نفةذ البحةف  ة  الري الكامل ونقص الري وباستعمال مجروش كوالح الذرة الصفراء كمحسن لخصائص التربةة  
 واسةتعمل تصةميم القعاعةات الكاملةة العشةوائية  2008-2007جامعة بغداد للموسم الشتوي -كلية الزراعة حقول

االول هةو اضةا ة مجةروش كةوالح  :مكررات، شةملت عةاملين معامالت بثالف 10ضمن تجربة عاملية تضمنت 
عنةد اسةتنفاد  معاملةة الةري الكامةل :الري التة  تضةمنت خمةع معةامالت معامالتالذرة وبدون االضا ة والثان  

 معاملةة طعةر ريتةين ضةمن مراحةل التفرعةات واالسةتعالة والتزهيةر ونمةو الحبةة و من الماء الجةاهز 50-55%
م مةن الزراعةة لغايةة النمةو الخضةري  0.2-0تعةوي  االسةتنفاد الرعةوب  لتشةمل العبقةة حسبت كميةات الميةاه ل

م  ة  مرحلتة  التزهيةر والنضةف الفسةلج   كمةا تةم اسةتعمال جميةر  0.4-0وزيد عمق ماء الةري ليشةمل العبقةة 
ر نةةتح العمليةةات الزراعيةةة لخدمةةة المحصةةول حسةة. التوصةةيات  اسةةتعملت معادلةةة التةةوازن المةةائ  لتحديةةد التبخةة

( 0ET( وتحديةةد التبخةر نةةتح المرجعة  مةةن معادلةة بنمةةان مونتيةف المعدلةةة اaETالفعلة  ااالسةةتهالل المةائ  

  Aصنف  (Eوالتبخر من حو  التبخرا
 ذ تراوحةت  (ETaا م التبخةرنتح الفعلة أدى استعمال كوالح الذرة بخلعهةا مةر التربةة  لةى خفة  طةي            

ملم    معاملة الري الكامل ومعةامالت الةري النةاطص عنةد مرحلةة  300و 302و 300و 302و 403القيم من 
 383و 389و 431التفرعةةات واالسةةتعالة والتزهيةةر ونمةةو الحبةةة، علةةى التةةوال   ةة  حالةةة االضةةا ة مقارنةةة بةة  

االمر الذي انعكع    تقليةل االحتياجةات المائيةة للنبةات  ،االضا ةملم لنفع المعامالت عند عدم   373و 384و
 ةة  معاملةةة التربةةة ومجةةروش الكةةوالح  %14-11و %28-27حةةوال   وتةةو ير كميةةة مهمةةة مةةن ميةةاه الةةري،

مجةروش ( خالل مراحل النمو عنةد اسةتعمال  Kcانخف  معامل المحصولا ومعاملة التربة  قع، على التوال  
 الماء الحقل   استعمالذلل  حاصل حبو. مقار. لمعاملة المقارنة وزيادة كفاءة   را ق كوالح الذرة

        

  و  د  
 

اذ تعةان  هةذه ، به الجا ةةأهةم العوامةل المحةددة انتةام المحصةول  ة  المنةاعق الجا ةة وشة نقص الميةاهيعد        
   أشكال الجفةاف سةواء  ة  الواسعة من تغيرات واسعة    ظروف البيئة والمناخ  لى جان. التغيرات  المناعق

 فة  مثةل ، المراحةل المبكةرة أو المتةأخرة منةهالموسم بأكمله أو  ة  ويشمل هذا   حدوثهالتربة أو الجو أو  ترات 
 Oweis etا مةن سةنة  لةى أخةرى امتذبةذبه المةاء  ضةالع عةن سةتعمالهذه الظروف تنخف  اانتاجية وكفةاءة أ

al., 2000)  وتلعة. دورا   العبيعيةةلمائية    الوعن العرب  مكانةا  متميةزا  بةين المةوارد كما تحتل الموارد ا
اساسيا     حيةاة االنسةان والبيئةة  ان طعةاز الزراعةة هةو المسةتهلل الرئيسة  لهةذه الميةاه والةذي يبلة   ة  معظةم 

ر المهةم الةذي ( من الميةاه المتاحةة  مةن هنةا يتضةح الةدو1999االزراعة والتنمية، %90االطعار العربية حوال  
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يمكن ان تلعبةه الزراعةة  ة  اتخةاذ االجةراءات والوسةائل لغةر  االسةتعمال اامثةل لهةذه الميةاه وايجةاد التقنيةات 
 الت  تر ر من كفاءة استعمالها 

ع بالعشوائية    عدد الريات و   كمية الماء المضا ة    كل ريةة ممةا أنعكةع       تتسم عملية الري المتبعة حاليا
الةري ودراسةة  جدولةة، مةن هنةا تتوضةح أهميةة عمليةة لتبخر أو الرشح  كفاءة الري نتيجة الفواطد باعلى أنخفا

الضةائعات ااستهالل المائ  بما يؤمن الحاجات المائية الفعلية خالل مراحل النمو والت  يرا قها الحد اادنى مةن 
عالةة ولةيع المجموعةة الجذريةة بكاملهةا لترعية. منعقةة الجةذور الفل أععةاء كميةات طليلةة مةن الميةاه أما من خال

أو أععةاء عةدد طليةل مةن الريةات أو الةري  ة   (Annandale et al.,2000و  Oweis et al., 2000ا
المةاء ويمكننةا مةن تحديةد عةدد الريةات  عمالسيزيد مةن كفةاءة أسةت   ان ذلل(Kheira,1989االحرجة المراحل 

                      خةةةةةةال مفهةةةةةةوم الةةةةةةري النةةةةةةاطص  ويعةةةةةةد أدصةةةةةةلأ ضةةةةةةل حاالفعليةةةةةةة التةةةةةة  يحتاجهةةةةةةا المحصةةةةةةول انتةةةةةةام 
   العملية الزراعية والذي يتضمن حذف عدد مةن الريةات خةالل مراحةل النمةو ااكثةر  deficit irrigation)ا

الةةري  اسةةتعمال  كمةةا أن عمالهماكفةةاءة أسةةتتحمةةالع لةةنقص المةةاء مةةن الوسةةائل المهمةةة ادارة ميةةاه الةةري وزيةةادة 
 درجةةةة محةةةدودة وبشةةةكل  يةةةر معنةةةويطةةةد يةةةؤدي  لةةةى تقليةةةل الحاصةةةل بمعينةةةة نمةةةو د مراحةةةل النةةةاطص عنةةة

اسةةتغاللها ال ةةرا  التوسةةر يمكةةن تةةو ير كميةةة مةةن الميةةاه يمكةةن وبهةةذه العريقةةة  (Kirda et al.,1996ا 
عريقة الةري اا ضةل هة  ليسةت بالضةرورة أن تععة  أعلةى أنتةام ولكنهةا تةؤدي  لةى  استعمال   ذ أن الزراع 

حصول على أنتام أعلى لكل وحدة ماء ري مضا ة( من خةالل تقليةل عةدد الريةات للمياه اال استعمالعلى كفاءة أ
  (Kirda,2000تأثير طليل    اانتاجية ا والت  يكون لها

الحيوانيةةة اخلةةع مةةر التربةةة أو تغعيةةة(  لةةى خفةة  معةةدالت  وتةةؤدي  ضةةا ة المخلفةةات العضةةوية النباتيةةة أ      
قليةل كميةات ميةاه الةري ت ومةن ثةم   ة  المنعقةة الجذريةة المخةزون المةائ  للتربةةعح التربة وزيادة التبخر من س

 Abed and AL – Hadithi, 1988ا  وزيةادة  ة  كفةاءة أسةتعمال المةاء عملة مةن طبةل المحصةولالمسةت
القعر نظةراع بكميات كبيرة  ة  معامةل التفةريع بة كوالح الذرةتوجد   (2000والهادي وحسين، 1998والظفيري،

ع، وهة   للتوسر    المسةاحات المزروعةة بالةذرة الصةفراء  ة  العةرا   ضةالع عةن كونهةا مةادة رخيصةة أطتصةاديا
 ( 2004زيائية والكيميائية والبايولوجية اعات ،مادة محسنة لصفات التربة الفي

النسةبة انتةام بالمرتبةة ااولةى مةن حيةف ااهميةة وا .Triticum aestivum Lيحتةل محصةول القمةح        
مليون هكتار طرابة نصةفها  220بلغت المساحة المزروعة منه بالعالم أكثر من  قد   لمحاصيل الحبو.    العالم

ع للعاطة اكثر مةن  مليةار  1.5تقر    الدول النامية ومعظمها    المناعق الجا ة وشبه الجا ة ويعد مصدرا رئيسا
مفهةوم الةري  اسةتعماللقمح إلضا ات محددة من مياه الري و  أن أستجابة محصول ا(Cimmyt,1996نسمة ا

مةن عجةز مةائ  مقابةل المواضير الت  يتعل. دراستها بشكل جيد بالنسبة للقعر العراط  حيف يعان  الناطص من 
،  ضال عن عةدد مةن البحةوف عة ومن ثم يزداد المردود الزراع كبيرة من ااراض  القابلة للزرا توا ر مساحة

( أجريةةةت  ةةة  القعةةةر العراطةةة  والتةةة  اسةةةتعملت تقنيةةةة الةةةري النةةةاطص  2006وتو يةةةق، 2002ن، هةةةد واخةةةروا
الةةى تحديةد االحتياجةةات المائيةةة الفعليةةة  البحةةفمةةن هنةةا جةاءت  كةةرة  لمحاصةيل الةةذرة الصةةفراء والةذرة البيضةةاء 

 النمةول مراحةاعتمةادا علةى تحةت الةري الكامةل والةري النةاطص  2008-2007ول القمح للموسم الشتوي صلمح
كمةا   إضةا ة مجةروش كةوالح الةذرة الصةفراءوب من خالل جدولة الةري وتحديةد كميةة الميةاه التة  يمكةن تو يرهةا

 ة استعمال المياه ومعامل المحصول نسبة الى التبخر نتح المرجع  وحو  التبخر ءيهدف الى ايجاد كفا

 
   د  طن  ق  وع   

 

كةم  20جامعةة بغةداد  ة  أبة   رية. ا -كليةة الزراعةة  -البسةتنة نفذت تجربة حقلية    حقل تجار. طسم        

ع وارتفةةاز  24 44شةةماالع وخةةع عةةول 22 33علةةى خةةع عةةر  ا ( ةةر. بغةةداد م  ةةو  مسةةتوى  34.1شةةرطا
 Typicتصةنف  Silty loam)ا   تربة مزيجة  رينيةة  2008 - 2007خالل الموسم الشتوي ( سعح البحر

torrifluventو قةةا للعةةر  القياسةةية راسةةةالد ةالفيزيائيةةة والكيميائيةةة لتربةة الخصةةائصعةة  ( ب1  يبةةين جةةدول ا 
حجةوم دطةائق التربةة بعريقةة الماصةة  طةدرت   طةدر توزيةر (Black et al.,1967; Page et al., 1982ا

(  طدرت سعة احتفاظ التربةة للمةاء تحةت core samplerالكثا ة الظاهرية للتربة بعريقة االسعوانة المعدنية ا
كيلو باسكال وتم حسا. محتوى الماء الجاهز من الفر  بين رعوبة التربةة عنةد الشةد  1500و  33و  0لشدود ا

( EC( لغر  تقةدير التوصةيل الكهربةائ  ا1:1كيلوباسكال  تم الحصول على مستخلص التربة ا 1500و  33
  ( pHواالع الهيدروجين  ا

 
 نب   ودن ا بعض  وخرح ر  و  ز ح      و    ح    وت :1جد   
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 وحدة القياع الكمية الخاصية

 ديسيسيمنز/م 3.15 االيصالية الكهربائية

 7.38 درجة التفاعل

 240 الرمل

 510 الغرين  م/كغم

 250 العين

 مزيجة  رينية النسجة

 3ميكا رام/م 1.40 الكثا ة الظاهرية

  م/كغم 15.6 المادة العضوية

 النسبة المئوية للرعوبة

 47.7 االشباز

% 
 29.1 السعة الحقلية

 12.4 نقعة الذبول الدائم

 18.6 الماء الجاهز

         
مشةةاع القرصةةية وطسةةم اا اسةةتعمالالقةةال. ونعمةةت بالمعرحةة  حرثةةت اار  بوسةةاعة المحةةراف 

م بةةين 2م بةةين لةةوم وأخةةر و  1.5مةةر تةةرل  اصةةلة مقةةدارها  2م 16لةةوام مسةةاحة اللةةوم الواحةةد الحقةةل  لةةى ا
ع من لوم  لى آخر ومنر تسر. الماء من االوام ال المرويةة  لةى مكررات لغر  السيعرة على حركة المياه أ قيا

صةنف أبة   .Triticum aestivum L القمةحالوحةدات التجريبيةة بمحصةول   زرعةت االةوام  يةر المرويةة
ريةةةةةةا بسةةةةةةمادي اليوهكتةةةةةةار وسةةةةةةمدت أر  التجربةةةةةةة كغم/ 120بمقةةةةةةدار  20/11/2007بتةةةةةةاري    ريةةةةةة.

ع لمةةا ذكةةر  ةة  اوالسوبر وسةةفات الثالثةة     أجريةةت جميةةر عمليةةات خدمةةة المحصةةول يةةدوياع (1995جةةدوز،و قةةا
  تضةمنت الدراسةة عةاملين 2008/ 5/ 5 النباتةات بتةاري وبصورة دورية خةالل موسةم النمةو بأكملةه وحصةدت 

  -هما :
  جن ش    و   وةنا  ور ن   .1
a -  قعمعاملة تربة  
b - ة +  ضةةا ة مجةةروش كةةوالح الةةذرة الصةةفراء معاملةةة تربةةCorn cobs  خلةةع   عةةن / هكتةةار 40بمعةةدل

 اسةةتعمالم ب 0.20 - 0.15ملةةم( مةةر التربةةة لعمةةق  9اأطعةةار أطةةل مةةن مجةةروش كةةوالح الةةذرة الصةةفراء 
  اامشاع القرصية

واربعةةة  وتضةةمنت معاملةةة واحةةدة للةةري االعتيةةادي االكامةةل( (ع ل أأ   وأأنف  وصأأحقرحجأأا  وأأنف   عأأح ي   .2
 معامالت للري الناطص عند مراحل نمو النبات وكما يأت :

a - من الماء الجاهز %55-50عند استفاد  (معاملة ري كامل امقارنة  
b - يوم(   30ا التفرعاتمرحلة  عند (طعر ريتينمعاملة ري ناطص ا 
c - يوم(  36ااستعالة امرحلة  عند (طعر ريتينمعاملة ري ناطص ا 
d -  يوم( 15اعند مرحلة التزهير  (طعر ريتينري ناطص امعاملة  
e -  يوم( 35عند مرحلة امتالء الحبة ا (طعر ريتينامعاملة ري ناطص    

م بعةةد /سيسةةيمنزدي 1.12كهربائيةةة ميةةاه نهةةر أبةة   ريةة. ذي  يصةةالية  اسةةتعمالتمةةت عمليةةة الةةري ب 
النمةو الخضةري وزيةد عمةق الزراعةة لغايةة  مةن م 0.2 - 0للعبقةة الماء الجاهز للنبات من  %55 -50 نفادأست

  وللسةيعرة علةى كميةة الميةاه المضةا ة بدايةة مرحلةة التزهيةر وحتةى الحصةادمن  (م 0.4 - 0ماء الري للعبقة ا
نهايتهةا عةداد أنةف وربةع  ة   3أنابي. بالستيكية بقعر  استعمالتم لغر  تعوي  النقص الرعوب  لكل معاملة 

 Kovda et( ا 1امعادلة  استعمالالرعوب  ب نفادلتعوي  ااستاج. أضا ته مائ  حيف حس. عمق الماء الو
al.,1973:) 

  )1(..........Dd wfc   

 - ذ أن :
d عمق الماء المضاف املم =) 

fcӨ = ةليسعة الحقالرعوبة الحجمية عند ال 
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wӨ الريطبل الحجمية عوبة = الر 
 D ملما التربة عند المجموز الجذري الفعال= عمق) 
وبثالثةة ( Randomized Complete Block Designتصميم القعاعات العشوائية الكاملةة ا دمأستخ     

ع ليكةون عةدد الوحةدات التجريبيةة  حللةت   وحةدة تجريبيةة 30مكررات ووزعت المعامالت علةى االةوام عشةوائيا
 أسةتعملت  %5سةتوى ( عنةد مLSDالبيانات احصائيا  وتم مقارنة المتوسعات عنةد اختبةار اطةل  ةر  معنةوي ا

تشةرين الثةان   20للمحصةول أبتةداء مةن ( aETالمةائ  الفعلة  اكميات المياه المضا ة    حسا. طيم ااستهالل 
وعلةى أعتبةار ان الميةاه  (2امعادلةة من نيسان( من خالل معادلة الموازنةة المائيةة  الثان  لى أخر رية اااسبوز 
 :م2االرضية عميقة تقار. 

)2..(..........SETPI a  

  - ذ أن :
I  ماء الري المضاف املم =) 

P  )المعر املم = 

aET  نتح الفعل  املم( -= التبخر 
 ∆S =التغير    خزين ماء التربة 

باالعتمةاد  (Allen et al.,1998ا نةتح المرجعة  - ة  طيةاع التبخةر المعدلةة تةم اعتمةاد معادلةة بنمةان مونتيةف
 (:3امعادلة س. وح (Smith,1992ا Cropwatعلى برنامف 

)3442.01(

)(
273

900
)(408.0 2

0










 eaesU
T

GRn

ET……………….3 

 اذ ان:

0ETنتح المرجع  املم/يوم(   -تبخر= ال 

G1- يوم2-=التد ق الحراري للتربة اميكاجول م ) 

Rn1-وم ي2-= صا   االشعاز الساطع على الغعاء النبات  اميكاجول م   ) 

T م ام 2= درجة الحرارة على ارتفازº    ) 

2U 1-م ام ثا 2=  سرعة الريام على ارتفاز) 

es     )ضغع البخار المشبر اكيلوباسكال = 

ea)ضغع البخار الفعل  اكيلوباسكال = 

eaes )عجز التشبر    ضغع بخار الماء اكيلوباسكال = 

منحدر تدرم ضغع البخار اكيلوباسكال م =º-1  ) 
ثابت السيكروميتر اكيلوباسكال م =º-1) 

 اآلتية:حس. المعادلة  Aصنف  نتح من حو  التبخر -كما تم حسا. التبخر

)4..(..........0 PP EKET  

0ETنتح المرجع  املم/يوم(        -= التبخر 

PK حو  التبخر ابدون وحدات(= معامل 

PE  املم(= التبخر من الحو 

   oET و aET( لنبات القمح بااعتماد على cKالمحصول ا معاملكما حس. 

)5.(..........
0ET

ET
K a

C  
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 (:Pene and Edi,1996( ا6امعادلة حس.  (fWUEالماء الحقل  ا استعمالحسبت كفاءة 

 

)6...(..........
WA

GYWUE f  

 - ذ أن :

fWUE  3الماء الحقل  اكغم / م استعمال= كفاءة) 
  GYحاصل الحبو. الكل  اكغم =) 

W 3= مياه الري المضا ة  لى الحقل ام) 
 

 قش  وصتح ج   و صح
 

   ححر   وصبح   و تطلبح   و ح     و ل  
الةةري الكامةةل  معةةامالتمقةةدار االسةةتهالل المةةائ  الفعلةة  وكميةةة ميةةاه الةةري وعةةدد الريةةات ل 2يبةةين جةةدول        

ونمةةو  النمةةو المختلفةةة االتفرعةةات وااسةةتعالة والتزهيةةرعنةةد مراحةةل  (طعةةر ريتةةينالةةري النةةاطص او االمقارنةةة(
كةوالح الةذرة أو بإضةا تها كةان ملة المقارنة بدون  ضةا ة مجةروش أن معا    ذ يالحظبأكمله الحبة( خالل الموسم

يالحظ ان هذه القةيم تقةل كثيةرا  عةن نتةائف   ملم، على التوال  403و       431لها أعلى أستهالل مائ   قد بل  
ملةم ا الكةواز  600 ملةم وابحةاف اخةرى بلغةت 510-446التجار. الت  اجريت    وسةع العةرا  والتة  بلغةت 

(  اذ ان تلةةل التجةةار. واالبحةةاف لةةم تأخةةذ بنظةةر  Al-Kawaz and Gupta,1977و 1971واخةةرون، 
 االعتبار عمق المجموز الجذري الفعال الذي يج. ان يتم ترعيبه  قع 

 

 ع      و   زص   و ح    و عح ي   ونف  و ح     وصحقر و حر    و    :2جد  

 عدد  ون ح  نفأ قح  حجا  و  و عح ل 
ع ق  ح  
  و طن   لم(

ع ق  ح  
  ونف   لم(

  اتئي  
 ETa و ح ه 

   لم(

      و ح  
 و اتخدم 

 /ه تحن(3 م

ححر  
 وحب ا 
   غم/ه تحن(

 تنب 

 *7220ab 4310 431 395 36 9  ونف  و ح  

 5820d 3890 389 353 36 7 نف صحقر عصد  نحل   وت نعح 

 6670b 3830 383 347 36 7 تطحو نف صحقر عصد  نحل    ا

 5860d 3840 384 348 36 7 نف صحقر عصد  نحل   وتزه ن

 6700b 3730 373 337 36 7 نف صحقر عصد  نحل  ص    وحب 

تنب  + 
 جن ش 
  و   و 

 8020a 4030 403 367 36 9  ونف  و ح  

 6260c 3020 302 266 36 7 نف صحقر عصد  نحل   وت نعح 

 7190ab 3000 300 264 36 7 عصد  نحل    اتطحو  نف صحقر

 6310c 3020 302 266 36 7 نف صحقر عصد  نحل   وتزه ن

 7210ab 3000 300 264 36 7 نف صحقر عصد  نحل  ص    وحب 

 ( LSD 0.05* تش ن  وحن ف  و ختل    ه  وع  د  وى  ج د  ن قح   عص    عصد  ختبحن  ق   نق  عص ف  
 

نس. أختلفةت حسة. معامالت طعر الري االري الناطص(  لى خف  التبخر النتح الفعل  بدت بينما أ 
ع بينهةا وبةين معاملةة المقارنةةمراحل نمةو النبةات وطةد  سةواء باإلضةا ة أو بةدون اإلضةا ة، ، والتة  أظهةرت  روطةا

مراحةةل عنةةد طعةةر الةةري  ةة  %13.5و 10.9 ،11.1، 9.7خفةةا  لمعةةامالت بةةدون ااضةةا ة انبلغةةت نسةةبة ا
الةري تحةةت   وكانةت نسةبة اانخفةا  لمراحةل طعةر ، علةى التةوال لتزهيةر ونمةو الحبةةواالتفرعةات وااسةتعالة 

  ويعود سب. ذلةل  لةى أن كميةات ميةاه الةري ، على التوال %25.62و 25.1 ،25.6، 25.1ظروف اإلضا ة 
عمليةات النةتف مةن طبةل النبةات زيةادة  لى معاملة المقارنة كانت أعلى من معامالت القعةر ممةا أدى  لةى المضا ة 

وجةدوا أن الةذين  (2002( والحةديث  ا2000الهةادي وحسةين االنتةائف مةر والتبخر من سعح التربةة وتتفةق هةذه 
 ضةال  عةن ان زيةادة االسةتهالل المةائ  لمعاملةة الةري الكامةل  ح  عل  كةان عنةد معاملةة المقارنةة أعلى تبخر نت

 تعود الى ان رعوبة التربة عند الري الكامل تكون طريبة من السعة الحقلية مقارنة مر معامالت الشد المائ  
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نتائف حاصل حبو. القمح صنف اب   ري. والت  تشير الةى عةدم وجةود  ةرو  معنويةة بةين  2يبين جدول      
لة ومعةاملت  الةري النةاطص عنةد مرحلةة االسةتعا او بدون االضا ة معاملة الري الكامل باضا ة مجروش الكوالح

معاملةة التربةة ومجةروش الكةوالح  اذ نالحةةظ علةى الةر م مةن انخفةا  كميةةات معاملةة التربةةة وونمةو الحبةة  ة  
الماء المضا ة    معامالت الري الناطص خالل مرحلت  النمو االنفة الةذكر اال انهةا طةد انتجةت حاصةال  مقاربةا  

مةةن النتةةائف انخفةةا  حاصةةل الحبةةو.  لحاصةةل معاملةةة الةةري الكامةةل و يةةر مختلةةف عنةةه معنويةةا   كمةةا يالحةةظ
حساسةية محصةول  وهةذا يؤكةدبمرحلت  التفرعات والتزهير سةواء بأضةا ة مجةروش الكةوالح او بةدون االضةا ة 

 لالجهاد المائ     مرحلت  التفرعات والتزهير مقارنة ببقية المراحل القمح 
    و   وةنا  ه        حه  ونف  تير ن  جن ش

بنسةبة أن  ضا ة اخلةع مجةروش كةوالح الةذرة( مةر التربةة طةد خفة  كميةة ميةاه الةري  2يالحظ من جدول       
علةةى  ،وااسةةتعالة والتزهيةةر ونمةةو الحبةةة عنةةد مراحةةل التفرعةةات % 28.16 و 27.59 ، 28.11 ، 27.48
 14.64 و 11.88 ، 12.06 ، 10.56اإلضةا ة  يما بلغت نسبة اانخفا  لمراحل طعةر الةري بةدون  التوال  

بأختالف مراحةل    حالة  ضا ة كوالح الذرة  المستعملةطيم كميات مياه الري  تقار.  ويالحظ ، على التوال %
ش الكةةوالح  لةةى خفةة     ذ أدت  ضةةا ة مجةةروكةةوالح  ةة  أحتفةةاظ التربةةة بالرعوبةةةعلةةى دور الالنمةةو وهةةذا يةةدل 
  تقليةةل كميةةات ميةةاه الةةري المسةةتخدمةلتةةال  المةةائ  لهةةا وبامةةن سةةعح التربةةة وزيةةادة المخةةزون معةةدالت التبخةةر 

التة  حصةلت مةن سةعح التربةة المعاملةة بكةوالح الةذرة تمثةل ويعزى السب.    ذلةل  لةى أن معظةم كميةة التبخةر 
، مةن خاللهةا دون دخولهةا  لةى التربةةبااساع كمية الماء الت  طامةت بأمتصاصةها كةوالح الةذرة نفسةها وتبخةرت 

 ةة  العبقةةة السةةيما رعةةوب  عةةال   ةة  مقةةد التربةةة و   المحا ظةةة علةةى محتةةوىكةةوالح تعمةةل  ةةال ضةةالع عةةن أن 
تحول دون نفوذ ااشعاز الشمس  مباشةرة  لةى سةعح التربةة وبةذلل تعمةل تعمل عازالع وكوالح ال،  ذ أن السعحية

، لةةذا طيمةةة البيةةدو منخفضةةة متالكهةةاعلةةى أمتصةةاص معظةةم عاطةةة ااشةةعاز الشمسةة  وبعثهةةا للجةةو مةةرة أخةةرى ا
( ممةا يقلةل مةن 1998الظفيةري، و 1996القيسة ،خف  كمية العاطةة الحراريةة المتنقلةة  لةى أعمةا  التربةة استن

اع لألمتصةةاص مةةن طبةةل كميةةة التبخةةر مةةن سةةعح التربةةة وزيةةادة المخةةزون الرعةةوب   ةة  مقةةد التربةةة وجعلةةه جةةاهز
 جذور النبات 

ريةةات وكميةةة ميةةاه الةةري  9 وعليةةه نسةةتعير القةةول ان عةةدد الريةةات وصةةل عنةةد معاملةةة الةةري الكامةةل
 353-337( ليةنخف  الةى 2ملم    معاملة تربة وتربة ومجروش الكوالح، على التوال  اجةدول  367و  395

ريةةات  ةة   7ملةةم  ةة  معاملةةة التربةةة ومجةةروش الكةةوالح عنةةد اسةةتعمال  266-264ملةةم  ةة  معاملةةة تربةةة  قةةع و 
 ة   %14-11عاملةة التربةة ومجةروش الكةوالح و ة  م %28-27معامالت الري الناطص  وبل  هذا االنخفا  

معاملة التربة  قع  لذا  ان اختزال او تقليةل كميةات ميةاه الةري المسةتعملة يعمةل علةى اختةزال االسةتهالل المةائ  
    معاملة التربة ومجروش الكوالح والتربة، على التوال   %3.5و %7الفعل  مقار. الى 

  oET عد    وتبخن صت   و نجعه 
 نهايةة تشرين الثان  ولغايةةمن  شهرالأخالل  Aمن حو  التبخر صنف ( Eطيم التبخر ا 1يبين الشكل          

 اسةتعمال( التة  تةم حسةابها بoETاالمحصةول وطةيم التبخةر نةتح المرجعة  شهر نيسان والتة  تتضةمن  تةرة نمةو 
ايةة نهايةة شهر تشةرين الثةان  ولغ أيام خالل 10تمثل معدل  oET و E  أن كل طيم المعدلة فمونتيبنمان معادلة 

 لةى أدنةى حتةى تصةل  القمةحمعدالت التبخر نتح المرجع  تبدأ باانخفا  مر موسم نمةو    ذ يالحظ شهر نيسان
ياع حتى نهاية موسةم باارتفاز تدريج oET، بعدها بدأت طيم يومملم/ 1.53طيم لها    شهر كانون الثان   ذ بلغت 

ثةةم  oETأنخفةةا  طةةيم   أن أسةةبا. يةةومملم/ 5.14ن  ذ بلغةةت ا خةةالل شةةهر نيسةةاصةةل أعلةةى طةةيم لهةةلت القمةةحنمةةو 
 oET  وكمةا هةو الحةال مةر نمةو المحصةولأرتفاعها يعزى  لى أنخفا  وأرتفاز درجات الحرارة خةالل موسةم 

 أخذت نفع السةيا   ذ تةنخف  مةر تقةدم موسةم النمةو حتةى تصةل أدنةى مسةتوياتها خةالل شةهر E أن طيم التبخر 
  يومملم/ 7.26نيسان  ذ بلغت  لها    شهريوم تصل  لى أعلى طيم ملم/ 1.86  ذ بلغتالثان  كانون 
 حصةولملةم لم 806التجميعة   Eملةم والتبخةر مةن حةو  التبخةر  oET 524بل  التبخةر نةتح المرجعة         

املةة التربةة ملةم  ة  مع 431-373لمعةامالت الةري  aETالقمح صنف اب   ري. مقارنة مر التبخر نتح الفعل  
اذ يتضح زيادة طيم معدل التبخر    الحةو  صةنف ملم    معاملة التربة ومجروش الكوالح  403-300 قع و 

A  نتيجة ان عملية التبخر تحدف لةيال  ونهةارا  بسةب. الحةرارة  ضةال  عةن الفةر   ة  تركيةز بخةار المةاء، كمةا
لتحةةل محلهةةا عبقةةة هةةواء جا ةةة  ضةةال  عةةن  تةةؤدي الريةةام دورا   ةة  ازالةةة بخةةار المةةاء مةةن العبقةةة المحيعةةة

االضعرا.    درجة حرارة الهواء والرعوبة النسبية وانتقال الحةرارة مةن خةالل جوانة. الحةو  يةؤثران  ة  
 توازن العاطة 

المرجع  تسةتمر  ة  الزيةادة الن طةيم هةذه المعادلةة تأخةذ بنظةر االعتبةار معظةم المتغيةرات  oETنالحظ طيم      
بخةةر نةةتح ادرجةةة الحةةرارة، سةةرعة الريةةام، الرعوبةةة النسةةبية وسةةاعات االضةةاءة( وتععةة  نتةةائف المةةؤثرة  ةة  الت
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(  امةا FAO,1998مقنعة    المناخات الجا ة والرعبة كما انهةا تععة  تقةديرات لمةدد طصةيرة خةالل سةاعات ا
المحصةول التة   اععت اطل طيم وذلل لتأثير عوامل النبات مةن خةالل النةتح والظةروف الجويةة وادارة  aETطيم 

 ( William et al., 1986تؤثر    عملية  تح و لق الثغور ا
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تشأن    ورأحصه  وغح أ  صئح أ  شأئن  أح    20 بتد     أ   (E)  وتبخن  ET)0( وتبخن صت   و نجعه  :1ش   

 واص   ودن ا 
 

 حاحا عح    و حر   
من خالل النسةبة بةين طةيم ألة   ل القمحلمحصو( cK   حسا. ثابت المحصول ا Eو  oETأعتمدت طيم أل         

aET   وطيم ألoET  الجةدول أن طةيم   يظهةر مةن (3اجدولcK  0.53-0.46و  0.82-0.71بةين طةد تراوحةت 
و  0.76-0.57و  ةة  معاملةةة التربةةة  قةةع المحسةةوبة مةةن معادلةةة بنمةةان مونتيةةف وحةةو  التبخةةر، علةةى التةةوال  

تحةت ظةروف ااضةا ة  cKاذ سةلكت طةيم معامةل المحصةول     معاملة التربةة ومجةروش الكةوالح  0.37-0.5
ع مشةةابها  أن طةةيم معامةةل المحصةةول كانةةت أطةةل لكةةون معةةامالت أال ، تحةةت ظةةروف عةةدم اإلضةةا ة لسةةلوكهسةةلوكا

القيسة ، وحا ظت علةى التةوازن الحةراري ا( 2002الحديث ،اإلضا ة حا ظت على محتوى رعوب     التربة ا
رجةر يمر معاملة المقارنةة و ةلى حصول أنخفا  طيم معامل المحصول مقارنمراحل القعر    وطد  دت (1996

طريبة مةن السةعة   يها كون الرعوبةمعاملة المقارنة     ربما  لى زيادة كمية الماء الجاهز للنبات السب.    ذلل
  (2002الحديث ،اء المستهلل خالل مدة النمو االحقلية والذي أدى  لى ر ر طيمة الم

  ح   و ح   وح له   ح ا  اتع
( التةأثير المعنةوي إلضةا ة مجةروش الكةوالح  ة  كفةاءة اسةتعمال المةاء الحقلة  3( وجةدول ا2يبين شةكل ا       

  يعةود سةب. ذلةل %36  كفةاءة اسةتعمال المةاء الحقلة  مقارنة مر معاملة بدون  ضا ة   ذ بلغت نسبة الزيادة  ة
الحبةو. وأنخفةا  أسةتهالل النبةات للمةاء بسةب. اإلضةا ة   لى تفو  معاملة  ضا ة مجروش الكوالح    حاصةل

مقارنة مر معاملة بدون  ضا ة،  ضالع عن الخصائص التة  تتصةف بهةا الكةوالح  ة  تحسةين بنةاء التربةة وزيةادة 
(  كما أن  ضا ة مجةروش الكةوالح تسةاعد  ة  تةو ر 2004مستوى الماء الجاهز اعات ،المسامية الهوائية ور ر 

ة الذي يؤدي  لى نمو الخاليا النباتيةة بشةكل عبيعة  وزيةادة سةرعة أنقسةامها وكةذلل أنتظةام عمليةة الماء    الترب
(  وبلغت أعلى طةيم كفةاءة Harder et al.,1982التمثيل الضوئ   ضالع عن زيادة جاهزية العناصر الغذائية ا

هةذه الزيةادة  لةى اانتةام العةال   ااستهالل المائ  الحقل  عند معاملة الري الناطص    مرحلة نمو الحبة  تعةزى
من الحبو. لهذه المعاملة والذي لم يختلف معنوياع عن معاملة المقارنة اري كامةل(  ة  حالةة اإلضةا ة أو بةدونها 
مةةن جهةةة، وأنخفةةا  كةةل مةةن كميةةة ميةةاه الةةري المضةةا ة  لةةى الحقةةل  بينمةةا نالحةةظ أن محصةةول القمةةح حسةةاع 

عات والتزهير اامر الذي أدى  لى أنخفا  كفاءة ااستهالل المةائ   يهةا لألجهاد اطعر ريتين(    مرحلة التفر
ع  ذا ترا ق نقص الماء مر أرتفةاز درجةات  و لى أنخفا  الحاصل بسب. الحصول على حبو. ضامرة خصوصا

 ( FAO,1986الحرارة وسرعة الريام ا
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    جن ش  و أ  و  و ن حأ  ص أ  و عح ي   ونف   وح و ح   وح له   اتع ح عح    و حر      ح ا  :جد   

  حر    و   

 أ قح  حجا  ونف  و عح ل 
  ح ا  اتع ح   و ح   وح له  (Kc)عح    و حر   

 ح ض  وتبخن بص ح  (3  غم/م

 تنب 

 1.66 0.53 0.82 الري الكامل

 1.50 0.48 0.74 ري ناطص عند مرحلة التفرعات

 1.74 0.48 0.73 ري ناطص عند مرحلة االستعالة

 1.52 0.48 0.73 ري ناطص عند مرحلة التزهير

 1.80 0.46 0.71 ري ناطص عند مرحلة نمو الحبة

 0.75a 0.49a 1.64b  و عد 

تنب  + 
 جن ش 
  و   و 

 2.00 0.50 0.76 الري الكامل

 2.08 0.37 0.58 ري ناطص عند مرحلة التفرعات

 2.39 0.37 0.57 ري ناطص عند مرحلة االستعالة

 2.09 0.37 0.58 ري ناطص عند مرحلة التزهير

 2.42 0.37 0.57 ري ناطص عند مرحلة نمو الحبة

 0.61b 0.40b 2.19a  و عد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و نحأأ  ص أأ   حرأأ     عأأح ي   وأأنف   وأأح    جأأن ش  و أأ  و و  أأح ا   اأأتئي   و أأح ه  وح لأأه  :2شأأ   
  و   

 
    وت ر ح    اتصتحجح 

نمةةو وتشةةكل أعضةةاء مكونةةات سةةتعير القةةول  لةةى أن معر ةةة أوطةةات ضةةوء نتةةائف الدراسةةة الحاليةةة ن علةةى       
 الحاصل من خالل دراسة مدد النمو مهمة جداع انها تمكننا من تجن. حدوف 

التعبيقةات ضرراع بأحد مةن هةذه المكونةات كةذلل تمكننةا مةن أجةراء طد تلحق  حراريةأي أجهادات سواء مائية أو 
  كمةا تعكةع لنةا زيةادة الحاصةلتةزامن مةر مراحةل نمةو وتشةكل هةذه المكونةات ومةن ثةم ية بتوطيت مناس. يالحقل

لألزمةة انتةام االمةاء وتةو ير عةدد اامتةار المكعبةة  استعمالالنتائف تأثير  ضا ة مجرش الكوالح    زيادة كفاءة 
نزاف الرعةوب   ة  المحةيع الجةذري عليه تعد جدولة الةري اعتمةادا  علةى االسةت  كغم واحد من حاصل الحبو.

لزيادة استعمال المياه وتةو ير كميةات كبيةرة مةن ميةاه الةري لخدمةة وممارسة الري الناطص تقنيات  اعلة وكفوءة 
كما نوص  بضرورة الةري  استراتيجية ادارة الموارد المائية لمواجهة العجز المائ  باتجاه تحقيق االمن الغذائ  

هةار بداللةة انخفةا  كفةاءة اسةتعمال المةاء وحاصةل الحبةو. بحجة. الةري  ة  هةذه    مراحةل التفرعةات واالز
المراحةةل  كمةةا نؤكةةد مةةن الضةةروري عةةدم اعتمةةاد مةةدد محةةددة للةةري ا واصةةل بةةين الريةةات( والناتجةةة مةةن طسةةمة 
ى االستهالل المائ  الكل  على عدد الريات المتوطعة ولكةن يةتم حسةا. كميةة المةاء الواجة. اضةا ته اعتمةادا  علة

 استنزاف رعوبة التربة لمنعقة الجذور الفعالة مر االعتبار مراحل النمو الحرجة 
    

  و ن جع
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كامل ري التفرعات االستطالة الحبة نمو التزهير

تربة 2.67 تربة+الكوالح مجروش 2.67
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ABSTRACT 

 
       The objective of the study was to estimate the crop water 

requirement of wheat with corn cobs using as soil properties demented. The 
study was carried out in field of Agricultural Collage- University of Baghdad 
during winter season 2007-2008. The experimental design with factorial 
experimental was used Randomized Complete Block Design including ten 
treatments in three replicates. The first factor include with and without 
addition of corn cobs. Whereas the second one was irrigation including five 
treatments (full irrigation (control), irrigation was imposed at 50-55% depletion 
of available water). The non complete irrigation omitting two irrigation at 
tillering stage, joinfing stage, flowering and growth grain stage. The water 
content of depletion water for 0-0.2m layer was calculated from planning till 
shoot growth and increasing of irrigation water depth to include 0-0.4m during 
flowering and yield formation stages. All agricultural processes for crop 
management were used according to recommendation. Actual 
evapotranspiration was estimate using water balance equation, reference 
evapotranspiration from modified Penman Montieth equation, and 
evaportation from class A-pan. 

The mixing of corn cobs with soil caused reducing actual 
evapotranspiration (ETa) values. ETa values of complete irrigation and 
complete irrigation during stages of tillering, joinfing, flowering and growth 
grain were 403, 302, 300, 302 and 300 mm, respectively. While the values in 
refers (non-addition) treatment were 431, 389, 383, 384 and 373 mm, 
respectively. These results reflected on reducing the water requirement of 
plant and saving an important amount of water 27-28% and 11-14% in corn 
cobs soil treatment and soil treatment only, respectively. Crop coefficient was 
reduced during growth stages when corn cobs used, and increasing the 
efficiencies of water using.   


