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تحت عخوف الخي الجدئي  (.Sorghum bicolor L)االستهالك السائي لسحرهل الحرة البيزاء 
 لمسشظقة الجحرية في تخبة جبدية

 
 أوس مسجوح خيخو د.م.أ.  سمهان جهاد صالح الحياني

 عمـؾ التخبة والسؾارد السائية / قدؼ الدراعة/ كمية تكخيتجامعة 
   

 (4/1/1211، قبل لمشذخ في  1/11/1212)قجـ لمشذخ في 
 

 :ص البحثمخم
.( تحت Sorghum bicolor Lنفحت تجخبة حقمية لجراسة تأثيخ الخي الجدئي لمسشظقة الجحرية في نسؾ وحاصل الحرة البيزاء  )

جامعة تكخيت.  -في محظة أبحاث قدؼ عمـؾ التخبة والسؾارد السائية / كمية الدراعة 1212عخوؼ التخب الجبدية، خالؿ السؾسؼ الخخيفي 
ـ عؽ مدتؾى سظح البحخ. 112شخقًا وعمى إرتفاع    43° 44َ 42ً شسااًل وخط طؾؿ   42°  44َ 42ً تقع السحظة عمى خط عخض 

( وتؼ تظبيق I3و I2و I1معامالت لمخي ، الخي التقميجي الكامل ، الخي الجدئي الثابت ،الخي الجدئي الستشاوب )  تزسشت التجخبة ثالث
(  زرعت بحور الحرة S4و S3و S2و S1ىحه السعامالت خالؿ مخاحل الشسؾ االربعة الشذؾء و الشسؾ الخزخي والتدىيخ وتكؾيؽ الحبؾب ) 

و  012.2و  7.4.4. اعيخت الشتائج اف االستيالؾ السائي بمغ 12/ 1212/11بتاريخ وحرجت   1212/7/11البيزاء بتاريخ 
لسعامالت الخي الكامل والخي الجدئي في مخاحل الشذؾء والشسؾ الخزخي والتدىيخ وتكؾيؽ  1-مؼ مؾسؼ 024.4و  720.4و  022.7

واعظت معامالت الخي الكامل اعمى  4-كغؼ ـ 2.24 اعمى كفاءة استعساؿ ماء بمغت I3 S2الحبؾب عمى التختيب كسا اعظت السعاممة 
 .1-كغؼ 4ـ 1.44انتاجية مياه بمغ معجليا 

 : االستيالؾ السائي، الخي الجدئي ، كفاءة استعساؿ الساء، انتاجية السياه، الحرة البيزاء ، التخب الجبدية.الكمسات السفتاحية
 

 

 

 

 

                                           
() الباحج االولمستل من رسالة ماجستري. 
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Water Consumptive Use of Sorghum  (Sorghum bicolor L.) under Partial Root Zone 

Irrigation in a Gypsifereous Soil 

 

Salwan J. S. Al-Hayani Asst. Prof. Awss M. Khairo , ph.D  

University of Tikrit/ College of Agriculture/ Dept. of Soil Sciences and Water 

Resources  
  

Abstract: 
A field experiment was carried out to study  the effect of partial root zone irrigation on growth 

and yield of sorghum  (Sorghum bicolor L.)   in a gypsifereous Soil ,  at the experimental station of the 

college of Agriculture, Tikrit university, located at 34°40 49 and 43° 38 40 longitude and 129m above 

sea level . The experiment was conducted with a Randomized complete Block Pesign (RCBD). The 

Irrigation treatments Included  Conventional Irrigation, Fixed Partial Root-Zone Irrigation and Alternate 

Partial Root-Zone Irrigation (I1  , I2 , I3). were applied during one of the four growth stages, which are 

the emergence phase, the vegetative phase, the flowering stage and seeds development  (S1  , S2 , S3 , 

S4). Sorghum seeds (var. Inkath) were sown during the autumn season on 7/21/2019 and harvested on 

11/20/2019 . The results showed that water consumption  of the sorghum was 754.3,629.0,609.7,706.3 

and 694.3 mm.season 
-1

 highest for full irrigation, prd irrigation in emergence , vegetative, the flowering  

and seeds development stages respectively. I3 S2 treatment were highest,  0.94 kg m
-3 

In comparison 

with anther all treatments  .Mean of full irrigation  were highest 1.43 m
-3

 kg
-1

 In comparison with anther 

all treatments. 

Keywords: water consumption use, partial root zone irrigation PRD , water use efficiencies, water 

productivity ,Sorghum, gypsiferous soil. 
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 السقجمة:

االستيالؾ السائي لمسحرؾؿ مجسؾع ما يدتيمكو الشبات مؽ الساء في عسميتي الشتح مؽ الشبات والتبخخ  يسثل        
مؽ سظح التخبة ويزاؼ اليو الساء السدتيمػ في بشاء أندجة الشبات أو ما يتبقى مخدونًا داخل الشبات، وبسا أف الساء 

ؾع التبخخ والشتح لحا فانو ييسل عشج حداب %  مؽ مجس1-1الحي يدتيمػ في بشاء أندجة الشبات ال يتجاوز 
 Evapotranspiration(ETاالستيالؾ السائي، كسا يظمق عمى االستيالؾ السائي في كثيخ مؽ األحياف تبخخنتح )

يتأثخ االستيالؾ السائي بعؾامل عجة تأتي في مقجمتيا عؾامل السشاخ  )درجة الحخارة  (1211)عبجالحسيج وآخخوف، 
ة واألمظار وسخعة الخياح واالشعاع الذسدي( وعؾامل ُأخخى تتعمق بالسحرؾؿ )نؾعو ومخحمة نسؾه والخطؾبة الشدبي

وحجؼ مجسؾعو الخزخي والجحري ، ومجة نسؾ الشبات او طؾؿ مؾسؼ الشسؾ ونؾع أوراقو وشكميا( فزاًل عؽ طخيقة 
التخبة وصفاتيا وسعتيا عمى  (. كسا إفَّ نؾعWhitty et al, 2008 , Kisekka et al, 2010الخي السدتعسمة )

 Kassam andمدػ الساء فزاًل عؽ خرائص مائية ُأخخى يسكؽ أف تؤثخ في االستيالؾ السائي لمسحرؾؿ )
Smith, 2001 , (Edraki et al, 2003 كحلػ السحتؾى الخطؾبي التخبة ضسؽ السشظقة الجحرية لمشبات فزاًل عؽ .

 , Assefa et alالستيالؾ السائي مشيا مؾعج الدراعة والكثافة الشباتيةعؾامل ُأخخى مؽ السسكؽ أف تؤثخ أيزًا في ا
2010)) 

السدتخجـ مؽ قبل مكتب األنؾاء الجؾية في الؾاليات الستحجة األمخيكية االكثخ  Aيعج حؾض التبخخ صشف         
حؾض التبخخ مؽ الحجيج شيؾعًا في حداب التبخخ إذ يخزع لشفذ العؾامل التي تؤثخ في الشتح مؽ الشباتات ، يرشع 

سؼ ويثبت عشج إستخجامو عمى مذبػ خذبي يدسح بحخكة اليؾاء مؽ  .1سؼ وعسق  112السغمؾف أو االلسشيؾـ بقظخ 
سؼ ويقاس  12أسفمو مع السحافغة عمى السشظقة خالية مؽ األعذاب واألدغاؿ، يسأل الحؾض بالساء إلى عسق 

ئة مختبط بو ويحدب التبخخ مؽ فخؽ السشاسيب مع االخح بشغخ مدتؾى الساء فيو خالؿ مكياس مثبت في بئخ تيج
قيؼ التبخخ مؽ حؾض اف  (.Savva and Frenken,2002االعتبار كسية األمظار الداقظة خالؿ مجة الكياس )

( ال تسثل الكيؼ حكيقة لسقجار التبخخنتح، حيث وضعت معامالت لتحؾيل مقجار التبخخ السقاس مؽ  Epanالتبخخ)
وىؾ معامل حؾض التبخخ الحي تختمف   Kpالحؾض ليقارب التبخخ الحاصل مؽ الشباتات وىحه السعامالت ىي  
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 ,Savva and Frenkenتخبة )قيستو تبعًا لشؾع الحؾض والغظاء الشباتي لمسشظقة السحيط بالحؾض وطبيعة سظح ال
 . (. تتسيد أحؾاض التبخخ بديؾلتيا في حداب التبخخ ورخص ثسشيا كسا ال تتظمب عسميات صيانة كبيخة2002

الخي الجدئي  لمسشظقة الجحرية ىؾ اسمؾب حجيث محؾر عؽ الخي الشاقص ييجؼ إلى تؾفيخ السياه وتحديؽ        
( أف الخي 2008) Marsal et al(. إذ بيؽ et al, 2007 Liكفاءة إستعساؿ السياه مؽ غيخ أف يتأثخ الحاصل )

سشظقة الجحرية وتجفيف الشرف اآلخخ، الجدئي لسشظقة الجحور ىؾ اسمؾب ري ججيج مدتشج عمى تخطيب نرف ال
ويظبق ىحا االسمؾب بظخيقتيؽ االولى يكؾف التخطيب والتجفيف فييا بذكل متشاوب أي اف الجدء الحي يتؼ ريو يتخؾ 
جافًا في الخية الالحقة وبالعكذ بالشدبة لمجدء السقابل، وفي الظخيقة الثانية يدتسخ ري أحج نرفي السشظقة الجحرية 

(. إف تجفيف السشظقة Hu et al ,2009لشسؾ أو في أحج مخاحل الشسؾ فيسا يبقى الشرف االخخ جافًا )طيمة مؾسؼ ا
( مؽ الجحر الى السجسؾع Abscisic acid) ABAالجحرية يحفد جحر الشبات عمى إفخاز حامض االبدديػ  

شغيؼ فتح وغمق الثغؾر  الخزخي ليغمق الثغؾر ويقمل مؽ فقجاف الساء، وأف حامض االبدديػ ىخمؾف يعسل عمى ت
( إلى الجدء الخزخي، إذ يعسل اإلغالؽ الجدئي لمثغؾر عمى حساية xylemيشتقل مؽ الجحورمع الساء في الخذب )

األندجة الشباتية مؽ فقجاف محتؾاىا السائي عؽ طخيق تقميل الشتح والحي يؤدي فيسا بعج إلى حفظ السياه وىي إحجى 
لسياه، وفي الؾقت نفدو يكؾف دور الجحر في الجدء الخطب مؽ السشظقة الجحرية طخؽ تأقمؼ الشبات مع عخوؼ نقص ا

 , Kang and Zhang, 2004) , Zegbe et al, 2006لمسحافغة عمى إستقخار إرتفاع الساء في الجدء الخزخي 
Liu et al, 2006 , Schachtman and  Goodger ,2008 ) أوضح ) كساKumar et al (2019  أف أىؼ

تظبيق الخي الجدئي كمفة تشفيحه السختفعة ندبيًا كسا تتظمب عسمية إدارة الخي حقميا ميارات عالية إذ أف االدارة  محجدات
 غيخ الجيجة مسكؽ أف تؤدي إلى فقجاف جدء مؽ الحاصل وعجـ تحقيق الججوى االقترادية السظمؾبة.

  Poiceae (Graminaeمة الشجيمية  )الحي يتبع العائ Sorghumالحرة البيزاء أحج محاصيل الجشذ         
( (. Prasad and Staggenborg ,2004وىي مؽ السحاصيل الغحائية السيسة في السشاطق الجافة وشبو الجافة

وتأتي في السختبة الخامدة بعج القسح واالرز والحرة الرفخاء والذعيخ مؽ حيث السداحة السدروعة واأالىسية 
 (.  1214،  االقترادية )الياس عؾيل و آخخوف 

تعج كفاءة إستعساؿ الساء ىؾ أحج السؤشخات السيسة لتقييؼ إدارة الخي بدبب الشقص الحاصل في مرادر السياه        
(. Barideh et al ,2018العحبة في مشاطق واسعة مؽ العالؼ ، إذ ال يخاعى إنتاج الغمة فقط في مثل ىحه الغخوؼ)
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ة االبتالؿ ربسا تكؾف ذات نتائج مؤكجة في زيادة كفاءة إستعساؿ الساء كسا في إف تقميل كسية مياه الخي اوتقميل مداح
 (.Freres and Orgaz , 2004حالة الخي بالسخوز مقارنة بشغؼ الخي الخي الدظحي االخخى )

سؼ ضسؽ الستخ األوؿ .1تعخؼ التخب الجبدية بأنيا التخب التي تحتؾي عمى أفق جبدي بدسػ ال يقل عؽ        
% ، وأف حاصل ضخب ُسسكو )سؼ( .ظح التخبة، ويكؾف محتؾاه الجبدي يفؾؽ االفق الحي يميو بسا ال يقل عؽ مؽ س

(.تترف التخب الجبدية Soil survey staff  1220)، 1.2في الشدبة السئؾية لمجبذ يكؾف مداوي أو يديج عمى 
سا تكؾف دقائقيا األولية ضعيفة في قابميتيا ببشاء غيخ ثابت وتعخض بشيتيا لالنييار، إذ تترف تجسعاتيا بالزعف، ك

عمى التجسع لزعف قؾة التساسػ التي بيؽ ىحه الجقائق مع بعزيا، فزاًل عؽ إنخفاض سعتيا التبادلية لاليؾنات 
 (. Petrukhin et al 1989 , FAO ,1990السؾجبة )

ؾب عمى اساس التبخخ مؽ حؾض لحا ييجؼ البحث الى دراسة االستيالؾ السائي لسحرؾؿ الحرة البيزاء والسحد
 التبخخ تحت عخوؼ الخي الجدئي لمسشظقة الجحرية في تخبة جبدية

 السهاد وطخائق العسل:

.( تحت عخوؼ Sorghum bicolor Lنفحت تجخبة حقمية لجراسة االحتياجات السائية لسحرؾؿ الحرة البيزاء  )   
في محظة أبحاث قدؼ عمؾـ التخبة والسؾارد السائية /  1212الخي الجدئي لمسجسؾع الجحري، خالؿ السؾسؼ الخخيفي 

شخقًا   43° 44َ 42ً شسااًل وخط طؾؿ   42°  44َ 42ً جامعة تكخيت. تقع السحظة عمى خط عخض  -كمية الدراعة
بغجاد(.  -ـ عؽ مدتؾى سظح البحخ، ويحجىا شخقًا نيخ دجمة ومؽ الغخب الظخيق العاـ )مؾصل112وعمى إرتفاع  

الجراسة بظبؾغخافية مدتؾية ، أخحت الكياسات والتحميالت األولية لتخبة الحقل وذلػ بأخح عيشات مؽ  يستاز مؾقع
ممؼ ثؼ قجرت الخرائص  1( ـ ، جففت العيشات ىؾائيًا ومخرت خالؿ مشخل قظخ فتحاتو 2.4 -2التخبة وعمى عسق)

، Blackو Jackson ((1958لؾاردة في وحدب الظخؽ ا لجراسة الخرائص الفيديائية والكيسيائية األولية لمتخبة

  (.8)( وكسا مبيؽ في الججوؿ 1982)،  Page( و1965)

نفحت تجخبة وفق ترسيؼ القظاعات العذؾائي الكامل وبثالثة مكخرات، تزسشت التجخبة الحقمية ثالثة معامالت لمخي 
 ىي :

اتات مؽ خالؿ خظي أنابيب لمخي ( تخوى الشب Conventional Irrigation, CI) I1الخي التقميجي الكامل  1-
 بالتشكيط عمى جانبي الشبات بحيث تغظي االحتياجات السائية لسحرؾؿ الحرة البيزاء.
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% 2.( لمسجسؾع الجحري لمشبات Fixed Partial Root-Zone Irrigation, FPRIِ  ) I2الخي الجدئي الثابت 1-
 جحري في احج مخاحل الشسؾ السبيشة في ادناه.مؽ كسية ماء الخي ، تخوى الشباتات مؽ احج جانبي السجسؾع ال

( ) لمسجسؾع الجحري لمشبات I3 Alternate Partial Root-Zone Irrigation, APRIالخي الجدئي الستشاوب  -4
% مؽ كسية ماء الخي ، تخوى الشباتات مؽ احج جانبي السجسؾع الجحري مع غمق السشقط مؽ الجانب اآلخخ وفي 2.

مؽ الجانب الحي لؼ يخوى سابقًا ويغمق السشقط االخخ وىكحا بالتشاوب في إحجى مخاحل الشسؾ السبيشة  الخية التالية تخوى 
يؾمًاS1 (21  )في أدناه. تؼ تظبيق معامالت الخي الثالثة خالؿ إحجى مخاحل الشسؾ األربعة وىي مخحمة الشذؾء 

يؾمًاS4 (30  )يؾمًا( ومخحمة تكؾيؽ الحبؾب  15) S3يؾمًا) ومخحمة التدىيخ S2 )  35ومخحمة الشسؾ الخزخي 
في تحميل البيانات إحرائيًا ومقارنة الستؾسظات عشج أختبار أقل فخؽ معشؾي  SASوُأستعسل البخنامج االحرائي 

(LSD  عشج مدتؾى). ،(. 1211%  )السحسجي و السحسجي 

بحور في كل جؾرة   4-4بؾاقع  1212/7/11زرعت بحور الحرة البيزاء  صشف ) انقاذ ( لمسؾسؼ الخخيفي  في    
سؼ وبيؽ  32ثؼ ُأجخيت عسمية التخقيع والخف إلى نبات واحج بعج عذخة أياـ مؽ البدوغ بمغت السدافة بيؽ خط وآخخ 

وعمى دفعتيؽ  ُأضيفت الجفعة  1-. ىكتار Nكغؼ  122( بسعجؿ N% 40سؼ. ُأضيف سساد اليؾريا ) .1جؾرة وآخخى 
 112( وP% 11مؽ سساد الدؾبخفؾسفات الثالثي ) 1-. ىكتار Pكغؼ  102و  1-. ىكتارNكغؼ  122اأُلولى بؾاقع 

( عشج الدراعة وقج ُأضيفت األسسجة وفق الجخعات السحكؾرة K% 44مؽ سساد كبخيتات البؾتاسيؾـ ) 1-. ىكتارKكغؼ 
الجفعة الثانية مؽ الدساد سؼ وضسؽ مشظقة االبتالؿ. ُأضيفت  12سؼ عؽ خط الدراعة وبعسق  12آنفًا في جؾرة تبعج 
يؾمًا( مؽ البدوغ. ُأجخيت عسمية التعذيب دوريًا ولمسعامالت كافة. )تؼ مكافحة حفار ساؽ الحرة  42الشايتخوجيشي بعج )

Sesamia Cretica L تمكيسًا في قمب  1-كغ. ىكتار 0% مادة فعالة وبؾاقع 12. بإستعساؿ مبيج الجيازيشؾف السحبب
 .1212/11/12،(، وتؼ الحراد في 1220يؾمًا( مؽ البدوغ )البخزنجي  42و 12) الشبات  ولسختيؽ بعج

 
 : بعض الخرائص الفيديائية والكيسيائية لتخبة مهقع الجراسة1ججول 

 الكويح الىحذاخ الخاصيح

 ─ ─ *ًضجح الترتح
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هيكا غرام م الكثافح الظاهريح
8-

 8.1 

هيكا غرام م الكثافح الحقيقيح
8-

 8.2 

 18.8 )%( الوضاهيح

كيلى  88الوحتىي الرطىتي الحجوي عٌذ 

 تاصكال
صن

8
صن 

-8
 8.88 

كيلى  8088الوحتىي الرطىتي الحجوي عٌذ 

 تاصكال
صن

8
صن 

-8
 8.88 

صن الواء الجاهز
8
صن 

-8
 8.82 

ديضي صيوٌز م ECeااليصاليح الكهرتائيح 
8-

 8.70 

 pH ─ 8.88األس الهيذروجيٌي 

غن كغن OMالوادج العضىيح
8-

 2.80 

غن كغن الجثش
8-

 872.8 

هلي هىل لتر الوغٌضيىم
8-

 2.2 

هلي هىل لتر الصىديىم
8-

 0.08 

هلي هىل لتر الثىتاصيىم
8-

 8.80 

هلي هىل لتر الكالضيىم
8-

 8.78 

هلي هىل لتر الكلىريذاخ
8-

 8.8 

صٌتوىل كغن (CECصعح تثادل االيىى الوىجة )
8-

 88.88 

 *لؼ يكؽ باالمكاف تقجيخ الشدجة نتيجة لحرؾؿ تخسيب بدبب ارتفاع ندبة الجبذ في التخبة       
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لتحجيج االحتياجات السائية    A : (A (Pan Evaporation classإستخجم حهض التبخخ القياسي صشف 

وذلػ بأخح القخاءات    A( بإستخجاـ حؾض التبخخ صشف Epلمسحرؾؿ ، تؼ قياس كسية الساء الستبخخة مؾقعيًا )
 (:Allen et al 1223(  بإستخجاـ السعادلة اآلتية )،ETo(.حدب التبخخ نتح السخجعي  )1يؾميًا )ممحق

 =Epan × Kp ……………………………(1)  ETo  

 إذ أف:   
ETo       .)التبخخ نتح السخجعي )مؼ : 

Epan.)التبخخ مؽ حؾض التبخخ )مؼ : 

Kp 2.7: معامل الحؾض وقجره.  ( Doorenbos and Pruitt, 1977.) 

 (:Allen et al 1223( مؽ السعادلة اآلتية )،Kcوحدب معامل السحرؾؿ ) 

 =ETo × Kc ………………………….…(2)  ETa 

 
 إذ أف:
ETa.)التبخخ نتح الفعمي )مؼ : 

ETo.)التبخخ نتح السخجعي )مؼ : 

Kc.)معامل السحرؾؿ )بجوف وحجات : 

Epan مؼ(.: التبخخ مؽ حؾض التبخخ( 

Kcp معامل حؾض التبخخ لمسحرؾؿ : 

 ( حدبت كفاءة استعساؿ الساء الحقميWUEf( :مؽ خالؿ السعادلة اآلتية )Lee ,2012  .) 

(.……………4) WUEf = Y / WA 

 إذ أف:

WUEf (. 4-: كفاءة إستعساؿ الساء الحقمي ) كغؼ ـ 
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  Y .)حاصل الحبؾب )كغؼ : 

AW (.-1مؾسؼ  4: كسية السياه السزافة في عسمية الخي ) ـ 

WUEC  (.                4-: كفاءة استعساؿ الساء السحرؾلي ) كغؼ ـ 

ETa   (.1-مؾسؼ 4: التبخخ نتح  الفعمي )ـ 

 ( وحدبت إنتاجية السياهWater productivity مؽ قدسة اإلستيالؾ السائي الفعمي مؽ قبل الشبات عمى )
 ( et al Naroua 1214حبؾب )،حاصل ال

WP =  ETa /   Y  …………….(4 ) 

 إذ أف:

WP (.      1-= إنتاجية السياه )ـ كغؼ 

 : حدب الدمؽ الالـز لكل رية مؽ خالؿ السعادلة 

t = A * dw / Q ……….(5) 
t )زمؽ الخية )ثانية = 

A (1= مداحة المؾح )ـ 

dw ( عسق الساء السزاؼ باالعتساد عمى الستبخخ مؽ حؾض التبخخ =Ep) 

Q (1-ثانية 4= ترخيف مشغؾمة الخي )ـ 

 

 الشتائج والسشاقذة:

 االستهالك السائي لسحرهل الحرة البيزاء الكمي وخالل مخاحل الشسه :: 1

خالؿ حؾض التبخخ اذ ازداد (( االستيالؾ السائي الفعمي لسحرؾؿ الحرة البيزاء السحدؾب مؽ 1يبيؽ ججوؿ    
االستيالؾ السائي مؽ مخحمة الشذؾء الى مخحمة الشسؾ الخزخي وذلػ مختبط  بديادة نسؾ الشبات وزيادة مداحتو الؾرقية 
و زيادة حجسو مع زيادة مجسؾعو الجحري فزاًل عؽ تأثيخ الغخوؼ السشاخية الستسثمة بإرتفاع درجات الحخارة وزيادة 

( . كسا أعظت مخحمة الشسؾ الخزخي أعمى إستيالؾ مائي لمشبات 1اض الخطؾبة الشدبية )ممحقساعات الدظؾع وإنخف
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واعمى اختداؿ لساء الخي عشج تظبيق الخي الجدئي وذلػ لظؾؿ ىحه السخحمة مقارنة بسخاحل نسؾ الشبات االخخى فزاًل 
مة استمست اكبخ عجد مؽ الخيات خالؿ عؽ زيادة االحتياجات السائية لمسحرؾؿ خالؿ ىحه السخحمة كسا اف ىحه السخح

و   1211( لسحرؾؿ الحرة البيزاء و)فالح ، 1214و مظمػ ،  1220مؾسؼ الشسؾ وىحا ما ذكخ ايزًا )تؾفيق ،  
 .( لسحرؾؿ الحرة الرػػػػػػػػػفخاء1212و الجبؾري ،   1217خيخو والكيدي ، 

رخ السجة الدمشية التي تسثميا مؽ عسخ الشبات لدج يدتسخ االستيالؾ السائي لمسحرؾؿ خالؿ مخحمة التدىيخ رغؼ ق
حاجة الشبات الستدايجة لمسياه لبشاء االندجة والتدىيخ ثؼ تقل كسية األستيالؾ السائي خالؿ تقجـ الشبات بالشسؾ وصؾاًل 

وتكؾيؽ الى مخحمة تكؾيؽ الحبؾب مقارنة بسخاحل نسؾه األولى نتيجة انخفاض االحتياجات السائية بدبب اكتساؿ نسؾ 
وقج ذكخ إسساعيل  1-مؼ .ـ 7.4.4اندجة الشبات وجفاؼ جدء مؽ اجداءه بمغ االستيالؾ السائي الكمي لمسحرؾؿ 

وحدب طخيقة الخي والغخوؼ البيئية  1-مؼ .ـ 234 – 734( أف االستيالؾ السائي لمحرة البيزاء يتخاوح بيؽ 1233)
( إلى إستيالؾ 1214وتؾصل مظمػ ) 1-مؼ .ـ ..77.مغ ( عمى إستيالؾ مائي ب1220الدائجة بيشسا حرل تؾفيق )

( أف األستيالؾ .121لسؾسسي تشفيح البحث ، كسا ذكخ فخحاف وصالح ) 1-مؼ .ـ 74.2. –70.3.مائي تخاوح بيؽ 
ـ ، ربسا يكؾف التبايؽ الحاصل في قيؼ  2.4و  2.1وحدب عسق الخي بيؽ  1-مؼ .ـ 012 –74.السائي يتخاوح بيؽ 

ائي ناتج عؽ تشؾع طخؽ الخي الستبعة و مداحة التخطيب مؽ سظح التخبة خالؿ عسمية الخي وندبة االستيالؾ الس
 (FAO,2012السجسؾع الجحري الفعاؿ الحي يتؼ تخطيبو فزاًل عؽ الغخوؼ السشاخية السحيظة وخرائص التخبة )

 

 ه الشبات(االستهالك السائي الفعمي لسحرهل الحرة البيزاء الكمي وخالل مخاحل نس2ججول )

عذد  هرحلح الٌوى

 الرياخ

عوق هاء 

الري )هن 

هىصن
-8

) 

الوطر 

 )هن(

العوق الكلي 

للواء 

الوضاف )هن 

هىصن
-8

) 

عوق الواء 

الوضاف 

لوعاهالخ 

 الري الجزئي

 125.5 250.8 0 250.8 17 هرحلح الٌشىء

هرحلح الٌوى 

 الخضري
25 288.6 0 288.6 144.0 
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 47.5 95.5 0 95.5 10 هرحلح التزهير

هرحلح تكىيي 

 الحثىب
16 103.3 16.1 119.4 59.4 

 , - 754.3 16.1 738.2 68 الوجوىع

 

 
 
 لسحرهل الحرة البيزاء : -3:  تأثيخ الخي الجدئي في كفاءة استعسال الساء كغم م3

(( تأثيخ طخيقة الخي الجدئي الثابت والستشاوب في كفاءة استعساؿ الساء لسحرؾؿ الحرة البيزاء، إف 4يؾضح ججوؿ   
تظبيق الخي الجدئي أدى الى حرؾؿ زيادة معشؾية في كفاءة إستعساؿ الساء سؾاء كاف التظبيق ثابتًا أو بالتشاوب فقج 

والستشاوب مقارنة بالخي الكامل عمى جانبي السشظقة الجحرية عمى % لمخي الثابت 4..17و  7.14بمغت ندبة الديادة 
التختيب ويسكؽ أف يعدى ذلػ إلى أف تظبيق الخي الجدئي الثابت و الستشاوب قمل مؽ كسية مياه الخي السدتعسمة كسا 

(. et al Alkhaldi،  1211و Hu et al ,2011أنو قمل الزائعات السائية وبالتالي زاد في كفاءة إستعساؿ الساء. )
كسا أف تقميل كسية ماء الخي السزاؼ في السشظقة الجحرية يسكؽ أف يقمل مؽ الستظمبات السائية لمسحرؾؿ بدبب 

 ,Fereres and Sorianoنقص الساء والحي يسكؽ أف يكؾف أحج أسباب رفع كفاءة السحرؾؿ في استعساؿ الساء )
2007) 

 يق الخي الستشاوب مقارنة بالخي الثابت ويسكؽ أف يعدى ذلػ الى% عشج تظب13.21كسا إرتفعت كفاءة الخي بشدبة 
إنخفاض مداحة التخطيب لدظح التخبة عشج الخي يؤدي إلى تقميل التبخخ كسا أف تظبيق الخي الستشاوب ألحج جانبي 

جسؾعو السجسؾع الجحري يدبب انخفاضًا في إمتراص الساء مؽ الجدء غيخ السخوي مسا يقمل مؽ كسية الشتح وىحا بس
( ويخفع كفاءة إستعساؿ الساء لسعامالت الخي 4يقمل مؽ األستيالؾ السائي لمسحرؾؿ مع عجـ تأثخ الحاصل )ججوؿ 

 (. Ghasemi and Sepaskhah( ،  1223الستشاوب مقارنًة بالخي الثابت 

عساؿ بمغت أعمى (( أف كفاءة إست4أما تأثيخ مخاحل الشسؾ في كفاءة إستعساؿ الساء ، يتزح مؽ خالؿ ججوؿ     
خالؿ مخحمة تكؾيؽ الحبؾب ولؼ تختمف معشؾيًا عؽ مخحمة الشسؾ الخزخي إال أنيا تفؾقت  3-م كغؼ 2.32قيسة ليا 
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% مقارنًة بسخحمتي الشذؾء والتدىيخ إذ كانت قيستيسا متذابية ويسكؽ أف يعدى ذلػ إلى 4.44معشؾيًا وبشفذ الشدبة 
مع ما رافق ذلػ مؽ  1تياجات السائية لمسحرؾؿ خالؿ ىحه السخحمة )ججوؿ )طؾؿ مخحمة الشسؾ الخزخي وارتفاع االح

إرتفاع في درجات الحخارة وزيادة ساعات سظؾع الذسذ وسخعة حخكة الخياح خالؿ ىحه السخحمة مؽ مخاحل نسؾ 
اص السياه تجعػػػل الشػػبات يبحؿ جيجا أكػبخ المتر( فإف تظبيق الخي الجدئي خالؿ ىحه السخحمة 1الشبات )ممحق 

وبكفاءة أعمى مؽ خالؿ تحفيد الجحور إلمتراص كسية أكبخ مؽ السياه السجيدة في عسمية الخي مسا يؤدي فيسا بعج 
 ( 1217( و ) خيخو، Phene et al, 1990الى زيادة  كفػاءة إستعسػل السػػاء )

فعاليتو الحيؾية وانياء دورة حياتو أما مخحمة تكؾيؽ الحبؾب فاف الشبات في ىحه السخحمة يتجو فييا نحؾ إنياء     
(Nobel, 2019 لحا فاف تظبيق الخي الجدئي في ىحه السخحمة اليكؾف ليا تأثيخ كبيخ في خفض الفعالية الشباتية أو )

تخاكؼ السؾاد في الحبؾب وخفض الحاصل يقابل ذلػ خفض في كسية الساء السزاؼ وىحا الحي يؤدي إلى زيادة كفاءة 
اما التأثيخ الستجاخل لمخي الجدئي مع مخاحل الشسؾ في كفاءة إستعساؿ الساء فيتزح ؿ ىحه السخحمة.إستعساؿ الساء خال

% بالسقارنة مع 40.14عمى جسيع معاممة الجراسة وبشدبة زيادة بمغت  I3 S4مؽ الججوؿ  أيزًا تفؾؽ السعاممة 
ب والتي كانت قيسيا متذابية. وبذكل عاـ معامالت الخي الكامل خالؿ مخاحل الشسؾ الخزخي والتدىيخ وتكؾيؽ الحبؾ 

أف الخي الجدئي الستشاوب زاد مؽ كفاءة إستعساؿ الساء عشج تظبيقو مع جسيع مخاحل نسؾ الشبات ويسكؽ أف يعدى ذلػ 
إلى كؾف الخي الجدئي الستشاوب يؤثخ في تقميل تبخخ الساء مؽ سظح التخبة نتيجة تقميل مداحة الدظح السعخضة 

ؽ دور الخي الستشاوب في تقميل كسية السياه التي تفقج مؽ الشبات بالشتح وبالتالي تقميل اإلستيالؾ لمتبخخ فزال ع
أما تظبيق الخي الجدئي الثابت  (Hu etal, 2011السائي والحي يشعكذ وبذكل كبيخ في زيادة كفاءة إستعساؿ الساء )
لخزخي وإكتساؿ الشسؾ عشج مقارنتو بالخي الكامل فقج زاد مؽ كفاءة إستعساؿ الساء عشج تظبيقو في مخحمتي الشسؾ ا

   والتي لؼ تختمف معشؾيًا مع معامالت الخي الكامل I2 S3و  I2 S1لمسشظقة الجحرية عجا السعاممة 
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كغم متأثيخ الخي الجدئي في كفاءة استعسال الساء  3ججول ) )
 لسحرهل الحرة البيزاء -3

S 

I 
S1 S2 S3 S4 الوعذل 

I1 8.88 8.28 8.28 8.28 8.28 

I2 8.88 8.80 8.88 8.78 8.81 

I3 8.71 8.81 8.78 8.88 8.77 

  8.78 8.81 8.88 8.81 الوعذل

 

LSD I S I * S 

8.80 8.88 8.88 8.88 

 

 (1-)كغم هكتار لسحرهل الحرة البيزاءحاصل الحبهب  ( معامالت البحث و4ججول )

 الحاصل
1-كغؼ ىكتار

 
 ت السعاممة

 الحاصل
-كغؼ ىكتار

1
 

 ت السعاممة

4804.73 I2S3 7 5296.34 I1S1 1 

4898.68 I2S4 8 5244.78 I1S2 2 

5432.45 I3S1 9 5234.82 I1S3 3 

5156.43 I3S2 10 5259.41 I1S4 4 

5471.38 I3S3 11 4493.18 I2S1 5 

5567.69 I3S4 12 4109.21 I2S2 6 

 

 لسحرهل الحرة البيزاء : -3انتاجية السياه  كغم م: تأثيخ الخي الجدئي لمسشظقة الجحرية  في  3

( ( تأثيخ الخي الجدئي الثابت والستشاوب في إنتػاجية السياه لسحرؾؿ الحرة البيزاء، اذ يتزح مؽ .يبيؽ ججوؿ   
خالؿ الججوؿ أف تظبيق الخي الجدئي أدى إلى حرؾؿ إنخفاض معشؾي في إنتاجية السياه لمخي الجدئي الستشاوب 

يعدى ذلػ إلى لثابت ومعاممة الخي الكامل معشؾيًا يسكؽ % بيشسا لؼ يكؽ الفخؽ بيؽ الخي الجدئي ا11.07بشدبة بمغت 
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تقيل حجؼ الساء السزاؼ خالؿ عسمية الخي عشج تظبيق الخي الجدئي تعتبخ طخيقة لتخشيج إستيالؾ ماء الخي 
كسا تدبب تظبيق  (Davies, 2002)إنتاجية السياه  فزاًلعؽ دوره في تقميل التبخخ نتح والحي يؤثخ بذكل كبيخفي

% مقارنة بالخي الجدئي الثابت،كانت إنتاجية السياه 73..1جدئي الستشاوب في خفض إنتاجية السياه بشدبة الخي ال
متقاربة بيؽ مخاحل الشسؾ ولؼ يكؽ الفخؽ  فيسا بيشيا معشؾيًا أما معامالت التأثيخ الستجاخل لتظبيق الخي الجدئي مع 

الخي الكامل أعظت أعمى انتاجية لمسياه ولؼ تختمف  ( ايزًا أف معامالت.مخاحل الشسؾ فيتزح مؽ خالؿ ججوؿ )
معشؾيًا مع تظبيق الخي الجدئي الثابت عجا معاممة تظبيقو خالؿ مخحمة تكؾيؽ الحبؾب كسا أعظت معامالت الخي 

% .12.4و  11.40الجدئي الثابت قيؼ متفؾقة معشؾيًا مقارنة بسعاممة الخي الجدئي الستشاوب إذ بمغت ندبة الديادة 
تظبيقو خالؿ مخحمتي الشذؾء والشسؾ الخزخي ، بيشسا لؼ يكؽ الفخؽ بيؽ التظبيقيؽ معشؾيًا خالؿ مخحمتي التدىيخ  عشج

يسكؽ أف يعدى ذلػ الى أف تظبيق الخي الجدئي قمل مؽ كسية السياه السزافة في عسمية الخي لتمبية وتكؾيؽ الحبؾب. 
ق مؽ تقميل لمزائعات السائية عؽ طخيقة تقميل السداحة الدظحية االحتياجات السائية لمسحرؾؿ وما يخافق ذلػ التظبي

 4أعظت أعمى حاصل  ججوؿ    I3S4( كسا أف السعاممة  Kang and Zhang ,2004)السبتمة خالؿ عسمية الخي  
 وكل ذلػ لو تأثيخ في إنتاجية السياه.

 
م( تأثيخ الخي الجدئي في انتاجية السياه 5ججول )

3
كغم  

 الحرة البيزاءلسحرهل   -1

S 

I 
S1 S2 S3 S4 المعدل 

I1 8.18 8.18 8.11 8.18 8.18 

I2 8.18 8.88 8.88 8.81 8.88 

I3 8.88 8.80 8.88 8.88 8.88 

  8.80 8.88 8.82 8.88 الوعذل

 

LSD I S I * S 

8.80 8.88 8.80 8.88 
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 . 1ممحق 

 الذهخ

فتخة 
عذخة 
 ايام

درجات الحخارة 
 (˚)م

مجة الدظهع 
-)ساعة.يهم

1) 

سخعة 
الخياح 
-)كم.ساعة

1) 

الخطهبة 
 الشدبية

)%( 

 االمظار

 الرغخى  العغسى

 تسهز

1 44..1 1...4 11.11 1.0 14.11 2 

1 44.4. 1..4. 11.01 117 1..40 2 

4 44.13 1..07 11.4. 143 1..01 2 

 اب

1 41.31 14.44 11.71 1.3 13.41 2 

1 44.47 14.07 11.73 174 14.71 2 

4 44.02 14.44 11.14 1.0 17.34 2 

 ايمهل

1 41.71 11.37 11.2. 131 10.12 2 

1 42.31 12.44 12.23 104 41.14 2 

4 43.01 13.41 12.11 171 44.44 2 

 تذخين اول

1 44.4. 1..23 2.0. 131 44.70 2 

1 41.72 14..4 2.43 144 44.74 10.2 

4 42.44 12.44 3.31 144 4..41 2 

تذخين 
 ثاني

1 1..14 14.34 ...4 1.4 4..13 2.1 

1 14.01 11.21 ..70 110 0..47 2 

4 11.07 11.21 ..32 117 07.04 2 
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 السرادر:

 1211كمية الدراعة  جامعة بشيا، ابؾ الشرخ ىاشؼ عبج الحسيج ، عرست حدؽ عظية، الفيدياء واالرصاد الدراعية، 
 .172 -102،ص

 Zea myas. الفتخة الحخجة لسكافحة االدغاؿ في محرؾؿ الحرة الرفخاء )1220البخزنجي، زكخيا محسؾد دمحم .
L.رسالة ماجدتيخ. كمية الدراعة. جامعة بغجاد .). 

[  لشقص الخي Sorghum bicolor (L.) Moench. استجابة الحرة البيزاء ]1220تؾفيق ، حداـ الجيؽ احسج.
 جامعة بغجاد. –خالؿ مخاحل الشسؾ السختمفة واثخ ذلػ في تؾزيع الجحور. اطخوحة دكتؾراه. كمية الدراعة 

. االستيالؾ السائي لسحرؾؿ  الحرة الرفخاء تحت 1217خيخو، أوس مسجوح وعبج الؾىاب عبج الخزاؽ الكيدي،
 .173-103: 4، العجد 17عة تكخيت لمعمـؾ الدراعية مجمج عخوؼ الخي الشاقص في تخبة جبدية. مجمة جام

. تاثيخ الخي الشاقص والدساد الفؾسفاتي في نسؾ وحاصل الحرة الرفخاء في تخبة جبدية 1217خيخو، أوس مسجوح.
وزارة الدراعة  –دائخة البحؾث الدراعية  –.مجمة الدراعة العخاقية /السؤتسخ العمسي االوؿ لسكافحة الترحخ 

 127-133( 1)1العخاقية : 
استجابة ثالث اصشاؼ تخكيبية  مؽ الحرة الرفخاء لسدتؾيات الخي وحامض  .1212شؾقي خميل فتحي الجبؾري ، 

 .جامعة بغجاد –اطخوحة دكتؾراه / كمية الدراعة  .االسكؾربيػ في عخوؼ التخب الجبدية

تشداؼ الخطؾبي وعسق السشظقة السخوية في تأثيخ األس. .121صالح ، عبجاالميخ ثجيل و باسؼ حدؽ فخحاف ، 
 Sorghum bicolor L. Moench الحاصل واالستيالؾ السائي وكفاءة استعساؿ الساء لشبات الحرة البيزاء

 (.1)7. مجمة ديالى لمعمهم الدراعية 

الشاقص ومقارنتو . تقجيخ األحتياجات السائية لسحرؾؿ الحرة الرفخاء أعتسادا عمى الخي 1211فالح، عجناف شبار. 
بالسعادالت السشاخية ومقاييذ التبخخ. اطخوحة دكتؾراه. قدؼ عمـؾ التخبة والسؾارد السائية. كمية الدراعة. 

 جامعة بغجاد. العخاؽ.
 الخي والبدؿ ، دار الكتب لمظباعة والشذخ ، جامعة السؾصل، 1233ليث خميل اسساعيل ، 

. اإلحراء وترسيؼ التجارب، دار أسامة لمشذخ والتؾزيع. 1211السحسجي، شاكخ مرمح وفاضل مرمح السحسجي. 
 .470األردف. ع ص  -عساف
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