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 الري الجزئي لمسشظقة الجذرية في نسه وحاصل الذرة البيزاء تأثير
(Sorghum bicolor L.) في تربة جبدية 

  
 أوس مسدوح خيرو د.م.أ.  سمهان جهاد صالح الحياني

 التخبة والسؾارد السائيةعمـؾ / 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 1212، خالؿ السؾسؼ الخخيفي عخوؼ التخب الجبدية
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 I1ميجي الكامل ، الخي الجدئي الثابت ،الخي الجدئي الستشاوب ) تزسشت التجخبة ثالث معامالت لمخي ، الخي التق
(  زرعت بحور الحرة S4و S3و S2و S1ىحه السعامالت خالؿ مخاحل الشسؾ االربعة الشذؾء و الشسؾ الخزخي والتدىيخ وتكؾيؽ الحبؾب ) 

. اعيخت الشتائج تفؾؽ تظبيق الخي الجدئي الستشاوب عمى معاممتي 12/ 1212/11وحرجت بتاريخ   1212/7/11البيزاء بتاريخ 
الخي االخخى في جسيع الرفات السجروسة ، كسا بيشت الشتائج اف مخحمة الشسؾ الخزخي ىي اكثخ السخاحل حداسية لتظبيق معامالت 

 1-نبات 1سؼ 6657.52عمى جسيع معامالت البحث االخخى في جسيع الرفات السجروسة اذ اعظت  I3 S4قت السعاممة الخي كسا تفؾ 
لمسداحة الؾرقية والؾزف الجاؼ لمسجسؾع الخزخي والجحري وحاصل الحبؾب  1-كغؼ ىكتار 6141.21و 4731.64و   7267.26و

 .عمى التختيب
 مياه الري ،  مراحل نسه الشبات ، الذرة البيزاء، الترب الجبدية. الكمسات السفتاحية: الري الجزئي ، تقشين

 

 

 

 

                                           
() الباحج االولمستل من رسالة ماجستري. 
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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 design (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  autumn season on 7/21/2019 and harvested on 

11/20/2019 . The results showed that the  Alternate Partial Root-Zone Irrigation treatment were better 

than other irrigation treatments in all field indicators, The vegetative stage gave the lowest results . I3 S4 

treatment were  5567.69 Cm
2
 plant

-1
 ,7057.05, 4781,53 and 5241.92 kg.ha-1 for leaves area , shoots and 

root dry mater , grain yield respectively 

Keywords: partial root zone irrigation, PRD , Rationing irrigation water, Plant growth stages, 

Sorghum, gypsiferous soil. 
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 السقدمة:

عسمية رفع كفاءة استعساؿ السياه في القظاع الدراعي مؽ الخظؾات االكثخ اىسية في مجاؿ تشسية السؾارد  تعج      
اف الخي الجدئي لمسشظقة الجحرية ىؾ احج االساليب الججيجة ييجؼ الى التؾفيخ في مياه الخي . السائية والحفاظ عمييا

ورفع كفاءة استعساليا ويدتشج عمى تخطيب نرف السشظقة الجحرية وتجفيف الشرف االخخ، ويظبق ىحا االسمؾب 
ريو يتخؾ جافًا في الخية الالحقة  بظخيقتيؽ االولى يكؾف التخطيب والتجفيف فييا بذكل متشاوب أي اف الجدء الحي يتؼ

وبالعكذ بالشدبة لمجدء السقابل، وفي الظخيقة الثانية يدتسخ ري احج نرفي السشظقة الجحرية طيمة مؾسؼ الشسؾ فيسا 
أف تأثيخ الجانب الجاؼ يكاد يكؾف قمياًل  et al Liu(( 1223(. وذكخHu et al ,2009) يبقى الشرف االخخ جافاً 

ا التخطيب والتجفيف بالتشاوب كسا إف مجة التخطيب والتجفيف لكل جانب مؽ الجحور يعتسج عمى خرؾصًا اذا اتبعش
 نؾع السحرؾؿ ومخحمة الشسؾ ومتظمبات التبخخ، وندجة التخبة، والتؾازف السائي لمتخبة.

  Poiceae (Graminaeالحي يتبع العائمة الشجيمية  ) Sorghumتعج الحرة البيزاء أحج محاصيل الجشذ         
( تعج Prasad and) Staggenborg ,2004وىي مؽ السحاصيل الغحائية السيسة في السشاطق الجافة وشبو الجافة

٪ 6-1٪ بخوتيؽ و 14-11٪ كخبؾىيجرات و 32-72حبؾب الحرة  البيزاء ذات قيسة غحائية عالية ،إذ تحتؾي عمى 
في الحبؾب  خالي مؽ الكمؾتيؽ ، وبالتالي فيؾ  ٪ رماد. كسا أف البخوتيؽ السؾجؾد1-1٪ ألياؼ  و 4-1دىؾف  و

يسكؽ أف يكؾف غحاء مالئؼ لألشخاص الحيؽ يعانؾف مؽ مخض االضظخابات اليزسية ، بسا في ذلػ مخضى الدكخي  
Staggenborg , 2010) and Prasad  دونؼ وبستؾسط إنتاجية  14325(. تقجر السداحة السدروعة في العخاؽ بػ

،(. يسكؽ زراعة الحرة البيزاء في 1213)الجياز السخكدي لإلحراء وتكشؾلؾجيا السعمؾمات 1-كغؼ.دونؼ 1222.1
جسيع أنؾاع التخب ويعظي السحرؾؿ أعغؼ إنتاج لمسحرؾؿ في التخب الثقيمة جيجة البدؿ لسا ليا مؽ قابمية لالحتفاظ 

أف السداحة  Sepaskhah and Ghasemi(( 1223بيؽ (.Assefa et al , 2010بالساء والعشاصخ السغحية )
الؾرقية لسحرؾؿ الحرة البيزاء  تتأثخ بذكل سمبي مع زيادة فتخة الجفاؼ إذ أنيا تشخفض مع زيادة السجة الدمشية 

( يؾـ(، كسا أف السداحة الؾرقة إنخفزت عشج تظبيق 12لفاصمة االرواء لتعظي اقل قيسة ليا عشج فاصمة االرواء 
لكامل ، كسا لؼ يكؽ الفخؽ معشؾيًا بيؽ معامالت الخي الجدئي الثابت والستشاوب  كسا الخي الجدئي بالسقارنة مع الخي ا

أف إستخجاـ طخيقة الخي الستشاوب لمسشظقة الجحرية أثبت فاعميتو في زيادة حاصل  et al(2012) Alkhaldiوجج
معاممة التجفيف الحبؾب لسحرؾؿ الحرة الرفخاء وبذكل معشؾي ولجسيع مدتؾيات الخي في البحث، كسا أعظت 
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لسؾسسي تشفيح البحث عمى التختيب ومتفؾقة   1-طؽ ىػكتار 5.31و  7.57الجدئي مع الخي الكامل اعمى حاصل بمغ 
عمى جسيع معامالت البحث اأُلخخى. لحا ييجؼ ىحا البحث الى دراسة تأثيخ الخي الجدئي لمسشظقة الجحرية في نسؾ 

 دية.وحاصل الحرة البيزاء تحت عخوؼ التخببة جب

 السهاد وطرائق 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 السحظة عمى خط عخض  جامعة تكخيت. تقع -كمية الدراعة
بغجاد(.  -ـ عؽ مدتؾى سظح البحخ، ويحجىا شخقًا نيخ دجمة ومؽ الغخب الظخيق العاـ )مؾصل112وعمى إرتفاع  

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

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

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

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

( تخوى الشباتات مؽ خالؿ خظي أنابيب لمخي  Conventional Irrigation, CI) I1الخي التقميجي الكامل  -1
 بالتشكيط عمى جانبي الشبات بحيث تغظي االحتياجات السائية لسحرؾؿ الحرة البيزاء.

% 62( لمسجسؾع الجحري لمشبات Fixed Partial Root-Zone Irrigation, FPRIِ  ) I2الخي الجدئي الثابت -1
 ي السجسؾع الجحري في احج مخاحل الشسؾ السبيشة في ادناه.مؽ كسية ماء الخي ، تخوى الشباتات مؽ احج جانب

( ) 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 62

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

يؾمًاS4 (30  )يؾمًا( ومخحمة تكؾيؽ الحبؾب  15) S3خ يؾمًا) ومخحمة التدىيS2 )  35ومخحمة الشسؾ الخزخي 



2227(، لسنة 2، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 
College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(2), (2021) 
 

- 9333 - 

 

في تحميل البيانات إحرائيًا ومقارنة الستؾسظات عشج أختبار أقل فخؽ معشؾي  SASوُأستعسل البخنامج االحرائي 
(LSD  عشج مدتؾى)(. 1211%  )السحسجي و السحسجي، 6 

بحور في كل جؾرة   4-4بؾاقع  1212/7/11في زرعت بحور الحرة البيزاء  صشف ) انقاذ ( لمسؾسؼ الخخيفي     
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% 45سؼ. ُأضيف سساد اليؾريا ) 16جؾرة وآخخى 
 112( وP% 11مؽ سساد الدؾبخفؾسفات الثالثي ) 1-. ىكتار Pكغؼ  152و  1-. ىكتارNكغؼ  122اأُلولى بؾاقع 

( عشج الدراعة وقج ُأضيفت األسسجة وفق الجخعات السحكؾرة K% 44مؽ سساد كبخيتات البؾتاسيؾـ ) 1-. ىكتارKكغؼ 
. ُأضيفت الجفعة الثانية مؽ سؼ  وضسؽ مشظقة االبتالؿ 12سؼ عؽ خط الدراعة وبعسق  12آنفًا في جؾرة تبعج 

يؾمًا( مؽ البدوغ. ُأجخيت عسمية التعذيب دوريًا ولمسعامالت كافة. )تؼ مكافحة حفار  42الدساد الشايتخوجيشي بعج )
 1-كغ. ىكتار 5% مادة فعالة وبؾاقع 12. بإستعساؿ مبيج الجيازيشؾف السحبب Sesamia Cretica Lساؽ الحرة 

،(، وتؼ الحراد في 1225يؾمًا( مؽ البدوغ )البخزنجي  42و 12تمكيسًا في قمب الشبات  ولسختيؽ بعج )
1212/11/12. 

 : بعض الخرائص الفيزيائية والكيسيائية لتربة مهقع الدراسة1جدول 

 الكويت الىحذاث الخاصيت

 ─ ─ *نضجت التربت

هيكا غرام م الكثافت الظاهريت
3-

 9.3 

هيكا غرام م الحقيقيتالكثافت 
3-

 1.2 

 31.3 )%( الوضاهيت

كيلى  33الوحتىي الرطىبي الحجوي عنذ 

 باصكال
صن

3
صن 

-3
 1.31 

كيلى  9011الوحتىي الرطىبي الحجوي عنذ 

 باصكال
صن

3
صن 

-3
 1.93 
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صن الواء الجاهز
3
صن 

-3
 1.12 

ديضي صيونز م ECeااليصاليت الكهربائيت 
9-

 1..0 

 pH ─ 1.19األس الهيذروجيني 

غن كغن OMالوادة العضىيت
9-

 2.30 

غن كغن الجبش
9-

 9.2.1 

هلي هىل لتر الوغنضيىم
9-

 2.2 

هلي هىل لتر الصىديىم
9-

 0.01 

هلي هىل لتر البىتاصيىم
9-

 9.10 

هلي هىل لتر الكالضيىم
9-

 1..3 

هلي هىل لتر الكلىريذاث
9-

 1.9 

صنتوىل كغن (CECصعت تبادل االيىى الوىجب )
9-

 93.19 

 *لؼ يكؽ باالمكاف تقجيخ الشدجة نتيجة لحرؾؿ تخسيب بدبب ارتفاع ندبة الجبذ في التخبة       

 مؤشرات نسه السحرهل : 

 : السداحة الؾرقية 

 قيدت السداحة الؾرقية لخسذ نباتات تؼ اختيارىا عذؾائيًا في نياية السؾسؼ مؽ خالؿ السعادلة اآلتية:  

(( .1236  El- Sahookie  

     = 0.75 LW                                                                 

 إذ أف: 

 (.1= السداحة الؾرقية )سؼ   

L.)طؾؿ الؾرقة )سؼ = 

W.)أقرى عخض لمؾرقة )سؼ = 
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 : حاصل السادة الجافة وحاصل الحبهب والهزن الجاف لمسجسهع الجذري 

حدب حاصل السادة الجافة و الؾزف الجاؼ لمسجسؾع الجحري كاًل عمى حجى مؽ خالؿ تقجيخ ندبة الخطؾبة في    
ساعة. كسا قجر حاصل الحبؾب  43ولسجة  oـ 56نساذج نباتية( بعج تقظيعيا وتجفيفيا بالفخف عشج درجة حخارة  6)

بعج تعجيل ندبة الخطؾبة  1-ا إلى كغؼ ىكتارنباتات( مؽ الخظيؽ الؾسظييؽ مؽ كل معاممة وتحؾيمي 12بحراد )
 %.16السعتسجة فييا وىي 

 

 الشتائج والسشاقذة:

( ودليمها لسحرهل 1-نبات 2:  تأثير الري الجزئي لمسشظقة الجذرية مع مراحل الشسه في السداحة الهرقية )سم1

 الذرة البيزاء  في تربة جبدية.

حة الؾرقية لسحرؾؿ الحرة البيزاء، اذا يتزح مؽ خالؿ الججوؿ اف ( تأثيخ الخي الجدئي في السدا1يؾضح الججوؿ )
%  11.27تظبيق الخي الجدئي الثابت ادى الى انخفاض السداحة الؾرقية لسحرؾؿ الحرة البيزاء بشدبة بمغت

لمشبات  اف تظبيق الخي الجدئي الثابت ربسا ادى الى عجـ تؾفيخ االحتياجات السائية الكافية بالسقارنة بالخي الكامل 
والحي يؤدي الى ضعف مدتؾى انقداـ الخاليا وما يتختب عميو مؽ تؾسع ليحه الخاليا والشاتج عؽ قمة الزغط 
االنتفاخي السؤثخ في تؾسع الخاليا، فزاًل عؽ عخوؼ االجياد السائي والتي تدبب انخفاض في مدتؾى مشغسات 

الدايتؾكيشات التي تحفد االنقداـ، اف تجاخل ىحه االسباب  الشسؾ الجبخليشات واالوكديشات التي تحفد االستظالة وكحلػ
بيشسا ادى تظبيق الخي  (1217aوخيخو والكيدي  1221ربسا تدبب في انخفاض السداحة الؾرقية ودليميا )ياسيؽ ،

كسا تفؾقت معاممة الخي الجدئي ، % بالسقارنة بالخي الكامل4.11الستشاوب الى زيادة في السداحة الؾرقية بشدبة 
يسكؽ يعدى ذلػ الى دور % في السداحة الؾرقية عمى التختيب. 13.52الستشاوب عمى معاممة الخي الثابت بشدبة 

الخي الجدئي الستشاوب في تحفيد افخاز حامض االبديدػ في السجسؾع الجحري والحي يعسل عمى تقميل فقج الساء مؽ 
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ي لمثغؾر والسحافغة عمى السحتؾى السائي لمخاليا مسا يؤدي الى استسخار نسؾ وتؾسع الشبات عؽ طخيق الغمق الجدئ
 Ahmadi and، 1212بالسقارنة بسعامالت البحث االخخى التي لؼ يظبق فييا الخي الجدئي الستشاوب )  االوراؽ

Sepaskhah). 

ل  مداحة ورقية ا لسحرؾؿ الحرة اما تأثيخ مخاحل الشسؾ في السداحة الؾرقية ، يتزح مؽ خالؿ الججوؿ اف اق 
و  6.32و  4.21في مخحمة الشسؾ الخزخي وبشدبة انخفاض بمغت  1-نبات 1سؼ 4122.11البيزاء بمغت  

( 1225% لسعامالت مخحمة الشذؾء والتدىيخ وتكؾيؽ الحبؾب عمى التختيب وىحا يتؾافق مع ماذكخه تؾفيق )7.22
( لسحرؾؿ الحرة البيزاء اف تعخض السحرؾؿ 1217bوالكيدي ) ( وخيخو1211لسحرؾؿ الحرة البيزاء و فالح )

نتيجة لالجياد السائي الشاتج عؽ نقص الخي في مخحمة الشسؾ الخزخي يؤدي الى انخفاض السداحة الؾرقية ودليميا 
حرؾؿ انخفاض في معجؿ تؾسع االوراؽ نتيجة النخفاض عجد وحجؼ الخاليا وىحا مختبط  باالنخفاض بالسحتؾى 

 ي لألوراؽ كسا ذكخوا اف اختداؿ السداحة الؾرقية مختبط باختداؿ معجؿ معجؿ نسؾ الشبات بذكل عاـ.السائ

أعظت اقل قيسة  لمسداحة الؾرقية   I2S2اما في معامالت التجاخل فيتزح مؽ  خالؿ الججوؿ ايزًا اف معاممة   
وبديادة  1-نبات 1سؼ 6657.52بمغت  اعمى مداحة ورقية I3S4بيشسا اعظت السعاممة  1-نبات 1سؼ4122.11بمغت  

% عمى التختيب مقارنة بالسعاممة االقل السحكؾرة سابقًا وبذكل عاـ اف معامالت الخي 1.25و 15.12معشؾية بمغت 
الثابت لمسشظقة الجحرية اعظت اقل قيؼ لمسداحة الؾرقية لمشبات، في حيؽ اعظت معامالت الخي الستشاوب لمسشظقة 

و  6471.52و 6441.46اعمى الكيؼ بمغت   I3S4وتكؾيؽ الحبؾب  I3S3التدىيخ  I3S1لشذؾء الجحرية عشج مخحمة ا
% عمى معامالت الخي الكامل في مخاحل 6.35و  4.61و  1.65متفؾقة معشؾيا بشدبة  1-نبات 1سؼ 6657.52

الشسؾ السحكؾرة سابقا عمى التختيب كسا لؼ يكؽ الفخؽ معشؾيا بيؽ معاممتي الخي الستشاوب والخي الكامل في مخحمة الشسؾ 
تدىيخ مؽ جية وبيؽ الخي الستشاوب في الخزخي  كسا لؼ يكؽ الفخؽ معشؾيًا بيؽ الخي الستشاوب في مخحمتي الشذؾء وال

 مخحمتي التدىيخ وتكؾيؽ الحبؾب مؽ جية اخخى 
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لسحرهل الذرة  (1-نبات 2السداحة الهرقية )سم( تأثير الري الجزئي لمسشظقة الجذرية مع مراحل الشسه في 2جدول)
 البيزاء

S 

I 
S1 S2 S3 S4 الوعذل 

I1 0112.33 0133.1. 0133..1 0101.39 010...3 

I2 3313.9. 3911.19 3.13.13 3.1..2. 3012.30 

I3 0331.30 0102.33 0319.3. 0021.21 0339.1. 

  0139.11 0911.39 3.11.93 0113.11 الوعذل

 

LSD I S I * S 

2.26 75.42 21.34 114.15 

 

( 1-الخزري )كغم هكتار: تأثير الري الجزئي لمسشظقة الجذرية مع مراحل الشسه في الهزن الجاف لمسجسهع 2
 لسحرهل الذرة البيزاء  في تربة جبدية

( تأثيخ الخي الجدئي في الؾزف الجاؼ لمسجسؾع الخزخي لسحرؾؿ الحرة البيزاء  ويتزح مؽ خالؿ 4يبيؽ الججوؿ )
  11.33الججوؿ أنخفاض الؾزف الجاؼ لمسجسؾع الخزخي مع تظبيق الخي الثابت لسحرؾؿ الحرة البيزاء بشدبة  %

قارنة بالخي الكامل ، اف االجياد السائي ربسا يؤدي الى انخفاض تخاكؼ نؾاتج البشاء الزؾئي كسا اف انخفاض م
 Liang etالسداحة الؾرقية لمشبات مع تدايج االجياد السائي لو تأثيخ سمبي في تخاكؼ السادة الجافة لمسجسؾع الخزخي )

al, 2013   وRusere et al, 2012) 

%  مقارنة 46.34و  5.11ق الخي الستشاوب الى زيادة في الؾزف الجاؼ لمسجسؾع الخزخي بشدبة بيشسا ادى  تظبي
اف ىحه الشتيجة  ربسا تعكذ دور الخي الجدئي الستشاوب في الحج مؽ بالخي الكامل والخي الجدئي الثابت عمى التختيب 

بات والحي يؤدي فيسا بعج الى تأثيخ معشؾي في التأثيخ الدمبي لإلجياد السائي والسحافغة عمى الشذاط الفديؾلؾجي لمش
 ( 1217bزيادة السداحة الؾرقية ودليميا والحي يشعكذ ايجابيًا في حاصل السادة الجافة ) خيخو والكيدي ، 

  1-كغؼ.ىكتار 6771.24لسحرؾؿ الحرة البيزاء اما تأثيخ مخاحل الشسؾ فقج بمغ اقل وزف جاؼ لمسجسؾع الخزخي   
% مقارنة بسعامالت مخحمة الشذؾء 7.14و  4.12و 1.55الخزخي وبشدبة انخفاض بمغت  في مخحمة الشسؾ 
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ومخحمة التدىيخ ومخحمة تكؾيؽ الحبؾب اف تعخض الشبات لإلجياد السائي خالؿ مخحمة الشسؾ الخزخي ربسا يؤدي الى 
سية السادة الجافة الستخاكسة تخاجع مدتؾى العسميات الحيؾية عامة والبشاء الزؾئي خاصة مسا يؤدي الى انخفاض في ك

الشاتجة عشيا كسا اف  تعخض الشبات الى االجياد السائي خالؿ ىحه السخحمة مؽ مخاحل الشسؾ يدتمـد استيالؾ جدء 
مؽ السادة الجافة الشاتجة خالؿ عسميات التكيف لغخوؼ الجفاؼ وىحا الحي قج يدبب انخفاض تخاكؼ السادة الجافة في 

 (.Kebede et al،1214)قارنة بسخاحل الشسؾ االخخى مخحمة الشسؾ الخزخي م

أعظت اقل وزف جاؼ لمسجسؾع الخزخي  I2S2اما في معامالت التجاخل فيتزح مؽ خالؿ الججوؿ ايزا اف معاممة 
 7267.26اعمى وزف جاؼ لمسجسؾع الخزخي بمغت   I3S4بيشسا اعظت السعاممة   1-كغؼ ىكتار 4531.41بمغ 

%  مقارنة بالسعاممة االقل السحكؾرة سابقًا ، وبذكل عاـ اعظت معامالت 44.55وبديادة معشؾية بمغت  1-كغؼ ىكتار
الخي الجدئي الثابت اقل وزف جاؼ لمسجسؾع الخزخي وفي جسيع مخاحل الشسؾ، في حيؽ اعظت معامالت الخي 

اعمى الكيؼ  بمغت  I3S4ؾيؽ الحبؾب وتك I3S3والتدىيخ  I3S1الجدئي الستشاوب لمسشظقة الجحرية عشج مخحمة الشذؾء 
% 11.24و  5.22و 4.44متفؾقة معشؾيا بشدبة بمغت   1-كغؼ ىكتار  7267.26و 5714.41و  5511.42

عمى معامالت الخي الكامل في مخحل الشسؾ السحكؾرة سابقا عمى التختيب كسا لؼ يكؽ الفخؽ معشؾيا بيؽ معاممتي الخي 
 الشسؾ الخزخي.الستشاوب والخي الكامل في مخحمة 

 
 ( 1-الهزن الجاف لمسجسهع الخزري )كغم.هكتار(( تأثير الري الجزئي لمسشظقة الجذرية مع مراحل الشسه في 3جدول 

 لسحرهل الذرة البيزاء

S 

I 
S1 S2 S3 S4 الوعذل 

I1 2331.13 21.1.13 21.3.99 2313.20 2311.11 

I2 3.11.91 32.9.31 3.11.1. 01.1.19 3113.21 

I3 2211.31 2309..3 2113.39 1101.10 22...21 

  2192.31 2...012 0111.13 0131.11 الوعذل

 

LSD I S I * S 

2.26 03.1. 22.11 .1.09 
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( 1-: تأثير الري الجزئي لمسشظقة الجذرية مع مراحل الشسه في الهزن الجاف لمسجسهع الجذري )كغم.هكتار3
  لسحرهل الذرة البيزاء  في تربة جبدية

( تأثيخالخي الجدئي لمسشظقة الجحرية في  في الؾزف الجاؼ لمسجسؾع الجحري لسحرؾؿ الحرة البيزاء ، 4يبيؽ الججوؿ )
اذ يتزح مؽ خالؿ الججوؿ أنخفاض الؾزف الجاؼ لمسجسؾع الجحري  مع تظبيق الخي الجدئي الثابت بشدبة  

فذ االسباب التي ذكخت سابقًا ادت الى انخفاض مقارنة بسعاممة الخي الكامل ربسا يكؾف ذلػ ناتج عؽ ن %11.13
ارتفاع الشبات والسداحة الؾرقية ودليميا والؾزف الجاؼ لمسجسؾع الخزخي لسعامالت الخي الجدئي الثابت ادت الى 

 Guelloubi etتخاجع في كسية السادة الجافة الستخاكسة وانخفاض الؾزف الجاؼ لمسجسؾع الجحري وىحا ما اكجه     

al,( 2005)  Barieh et al (2018(  والجابي  )وذكخوا اف انخفاض رطؾبة التخبة وازيادة االجياد السائي 1212 )
 .يؤدي الى انخفاض في نسؾ السجسؾع  الجحري لمشبات وتخاكؼ السادة الجافة فيو وانتذار الذعيخات الجحرية

مقارنة  %12.45و  4.21لجحري  بشدبة بيشسا ادى تظبيق الخي الستشاوب الى زيادة في الؾزف الجاؼ لمسجسؾع ا
اف تظبيق الخي الجدئي الستشاوب يؾفخ كسية الساء بسعاممة الخي الكامل والخي الجدئي الستشاوب عمى التختيب  

السظمؾبة لجدء مؽ السجسؾع الجحري  كسا ىؾ الحاؿ في الخي الكامل كسا انو يؤثخ بذكل ايجابي في تحديؽ التؾصيل 
ص الحاصل في الجانب الحي يتعخض لمجفاؼ كسا اف الجفاؼ الحي يتعخض لو الجدء الثاني مؽ السائي لو لدج الشق

السجسؾع الجحري يكؾف لو دور في اعظاء نسؾ وانتذار افزل لمجحور وىحا الحي يدبب ربسا زيادة الؾزف الجاؼ 
  (.Liu et al , 2006لمسجسؾع الجحري )

( اف اقل وزف جاؼ لمسجسؾع الجحري لسحرؾؿ الحرة البيزاء 4اما تأثيخ مخاحل الشسؾ يتزح مؽ خالؿ ججوؿ )
% بالسقارنة 7.26و  4.41و  1.53في مخحمة الشسؾ الخزخي وبشدبة انخفاض بمغت  1-كغؼ ىكتار  4214.34بمغ

مع معامالت مخحمة الشذؾء ومخحمة التدىيخ ومخحمة تكؾيؽ الحبؾب اف حداسية مخحمة الشسؾ الخزخي لإلجياد السائي 
عؽ كؾنيا مخحمة يدداد فييا نذاط الشبات في زيادة الشسؾ وتكؾيؽ االوراؽ وزيادة ارتفاع الشبات وتخاكؼ السادة  فزالً 

الجافة لحا فاف زيادة االجياد السائي ربسا يكؾف الدبب في انخفاض الؾزف الجاؼ لمسجسؾع الجحري بيشسا كانت 
يعظي نسؾًا وانتذارًا افزل يؤدي ذلػ الى اف الشبات   السخاحل االخخى اقل حداسية لإلجياد السائي والحي ربسا

 ،(1217و خيخو  (Alfalahi et al ,2015كسا ذكخ لمسجسؾع الجحري 
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أعظت اقل قيسة  لمؾزف الجاؼ لمسجسؾع  I2S2اما في معامالت التجاخل فيتزح مؽ خالؿ الججوؿ ايزا اف معاممة 
أعمى وزف جاؼ لمسجسؾع الجحري بمغت   I3S4بيشسا اعظت السعاممة  1-كغؼ ىكتار  4651.41الجحري  بمغت

% مقارنة بالسعاممة االقل السحكؾرة سابقًا كسا اعظت معامالت 16.61وبديادة معشؾية بمغت  1 -كغؼ ىكتار4731.64
مالت الخي الخي الجدئي الثابت اقل الكيؼ في الؾزف الجاؼ لمسجسؾع الجحري ولجسيع مخاحل الشسؾ، بيشسا اعظت معا

اعمى الكيؼ  بمغت  I3S4وتكؾيؽ الحبؾب  I3S3والتدىيخ  I3S1الجدئي الستشاوب لمسشظقة الجحرية عشج مخحمة الشذؾء 
و  1.47و 4.34متفؾقة معشؾيا بشدبة بمغت  1-كغؼ ىكتار  4731.64و  4452.72و  4411.27بمغت 

ا عمى التختيب كسا لؼ يكؽ الفخؽ معشؾيا بيؽ % عمى معامالت الخي الكامل في مخحل الشسؾ السحكؾرة سابق11.11
 معاممتي الخي الستشاوب والخي الكامل في مخحمة الشسؾ الخزخي.

 ( 1-الهزن الجاف لمسجسهع الجذري )كغم هكتار(( تأثير الري الجزئي لمسشظقة الجذرية مع مراحل الشسه في 4جدول 
 لسحرهل الذرة البيزاء

S 

I 
S1 S2 S3 S4 الوعذل 

I1 3101.39 311..13 3329..1 3123.23 311..91 

I2 3112.91 3029.31 3111.13 3139.12 3101.11 

I3 3319.11 31.9.33 3321.11 31.9.03 33...33 

  3311.93 3191.11 3..3113 3..3933 الوعذل

 

LSD I S I * S 

2.26 54.41 72.16 27.44 

 

( لسحرهل الذرة البيزاء  1-الشسه في حاصل الحبهب )كغم هكتار : تأثير الري الجزئي لمسشظقة الجذرية مع مراحل4
 في تربة جبدية

( تأثيخ الخي  الجدئي في حاصل الحبؾب لسحرؾؿ الحرة البيزاء ، اذ يتزح مؽ خالؿ الججوؿ اف 6يبيؽ الججوؿ )
  11.27بشدبة %تظبيق الخي الثابت لمسشظقة الجحرية ادى الى انخفاض في حاصل الحبؾب لسحرؾؿ الحرة البيزاء 

اف زيادة اإلجياد السائي سبب انخفاضًا في العسميات الحيؾية وانخفاضًا في ارتفاع الشبات مقارنة بسعاممة الخي الكامل 
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واختداؿ في السداحة الؾرقية ودليميا وتخاكؼ السادة الجافة التي تسثل صافي نتاج عسمية البشاء الزؾئي فزاًل عؽ اف 
في عسمية الشقل نحؾ الحبؾب، كسا اف زيادة االجياد السائي تقمل مؽ مجة امتالء الحبة  االجياد السائي يدبب ضعف

وبحلػ تقمل مؽ كسية السؾاد الجافة السشقؾلة الى الحبؾب ، وىحا يشتج عشو صغخ حجؼ الحبؾب وانخفاض وزنيا)ياسيؽ، 
1221) 

%  مقارنة بسعاممة الخي 13.11و   1.31بيشسا ادى  تظبيق الخي الستشاوب الى زيادة في حاصل الحبؾب بشدبة
اف الخي الستشاوب يسكؽ اف يكؾف احجى وسائل زيادة االنتاج عشجما تكؾف الكامل والخي الجدئي الستشاوب عمى التختيب 

دبب الخي الجدئي الستشاوب في زيادة ارتفاع الشبات ( كسا تKang et al, 2000ىشاؾ شحة في السؾارد السائية )
وزيادة السداحة الؾرقية ودليميا وحاصل السادة الجافة لمسجسؾع الخزخي والجحري ، والحي انتج فيسا بعج زيادة معشؾية  

 في حاصل الحبؾب.

زاء اقل قيسة لو  ( فقج بمغ حاصل الحبؾب لسحرؾؿ الحرة البي6اما تأثيخ مخاحل الشسؾ فيتزح مؽ خالؿ ججوؿ )
%  مقارنة 7.71و  5.46و  4.57في مخحمة الشسؾ الخزخي وبشدبة انخفاض بمغت   -1كغؼ ىكتار  4345.32

اف االجياد السائي الحي يتعخض لو بسعامالت  مخحمة الشذؾء ومخحمة التدىيخ ومخحمة تكؾيؽ الحبؾب عمى التختيب 
ممة لمسحرؾؿ ىؾ مؽ اكثخ العؾامل السؤثخة في االنتاجية والحاصل ) الشبات نتيجة عجـ تؾفيخ االحتياجات السائية الكا

Cakir،2004 كسا اف تعخض الشبات لإلجياد السائي خالؿ مخاحل الشسؾ يختمف تأثيخه حدب حداسية تمػ .)
 السخحمة. اذ تعج مخحمة الشسؾ الخزخي لسحرؾؿ الحرة البيزاء اكثخ السخاحل حداسية لالجياد السائي وىؾ ما تدبب

في انفاض ارتفاع  الشبات وأنخفاض السداحة الؾرقية ودليميا وحاصل السادة الجافة والحي ادى فيسا بعج الى انخفاض 
حاصل الحبؾب معشؾيًا. كسا تأثخ الشبات باالجياد السائي الشاتج عؽ بشقص الخي خالؿ مخحمة الشسؾ الخزخي صاحبو 

( 1دة في سخعة الخياح مع انخفاض في الخطؾبة الشدبية )ممحق ارتفاع في درجات الحخارة وعجد ساعات الدظؾع وزيا
مقارنة مع مخاحل الشسؾ االخخى وىحه  العؾامل السشاخية يسكؽ اف تديج مؽ األثار الدمبية لإلجياد السائي والجفاؼ مسا 

 زاد مؽ االنخفاض في مؤشخات الشسؾ وبالتالي حاصل الحبؾب.

اعظت اقل قيسة لحاصل الحبؾب بمغت    I2S2وؿ ايزا اف معاممة اما في معامالت التجاخل فيتزح مؽ الجج
وبديادة  -1كغؼ ىكتار 6657.52أعمى حاصل حبؾب بمغ I3S4بيشسا اعظت السعاممة    -1كغؼ ىكتار 4122.11

% مقارنة السعاممة االقل السحكؾرة سابقًا، وبذكل عاـ اعظت معامالت الخي الجدئي الثابت اقل 15.12معشؾية بمغت 



2227(، لسنة 2، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 
College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(2), (2021) 
 

- 9301 - 

 

صل حبؾب مقارنة بالخي الكامل والخي الجدئي الستشاوب،  بيشسا اعظت معامالت الخي الستشاوب لمسشظقة الجحرية حا
  6657.52و  6471.43و  6441.46اعمى الكيؼ  I3S4وتكؾيؽ الحبؾب  I3S3والتدىيخ  I3S1عشج مخحمة الشذؾء 

و  4.61و  1.56متفؾقة معشؾيًا عمى معامالت الخي الكامل في مخحمة الشسؾ السحكؾرة سابقًا بشدبة  -1كغؼ ىكتار
% عمى التختيب كسا لؼ يكؽ الفخؽ معشؾيًا بيؽ معاممتي الخي الكامل والخي الستشاوب في مخحمة الشسؾ  6.35

 الخزخي.

لسحرهل الذرة ( 1-ي حاصل الحبهب )كغم هكتارف( تأثير الري الجزئي لمسشظقة الجذرية مع مراحل الشسه 5جدول )
 البيزاء

S 

I 
S1 S2 S3 S4 الوعذل 

I1 0112.33 0133.1. 0133..1 0101.39 010...3 

I2 3313.9. 3911.19 3.13.13 3.1..2. 3012.30 

I3 0331.30 0902.33 0319.3. 0021.21 0312.1. 

  0139.11 0911.39 1..3.32 0113.11 الوعذل

 

LSD I S I * S 

2.26 74.11 21.25 124.46 

 

 . 1ممحق 

 الذهر

فترة 
عذرة 
 ايام

درجات الحرارة 
 (˚)م

مدة الدظهع 
-)ساعة.يهم

1) 

سرعة 
الرياح 
-)كم.ساعة

1) 

الرطهبة 
 الشدبية

)%( 

 االمظار

 الرغرى  العظسى

 تسهز

1 44.61 16.64 11.11 165 14.11 2 

1 44.46 16.46 11.51 117 16.45 2 

4 44.13 16.57 11.46 143 16.51 2 
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 اب

1 41.31 14.44 11.71 163 13.41 2 

1 44.47 14.57 11.73 174 14.71 2 

4 44.52 14.44 11.14 165 17.34 2 

 ايمهل

1 41.71 11.37 11.26 131 15.12 2 

1 42.31 12.44 12.23 154 41.14 2 

4 43.51 13.41 12.11 171 44.44 2 

 تذرين اول

1 44.46 16.23 2.56 131 44.75 2 

1 41.72 14.64 2.43 144 44.74 15.2 

4 42.44 12.44 3.31 144 46.41 2 

تذرين 
 ثاني

1 16.14 14.34 6.64 164 46.13 2.1 

1 14.51 11.21 6.75 115 56.47 2 

4 11.57 11.21 6.32 117 57.54 2 

 السرادر:

 Zea myas. الفتخة الحخجة لسكافحة االدغاؿ في محرؾؿ الحرة الرفخاء )1225البخزنجي، زكخيا محسؾد دمحم .
L.رسالة ماجدتيخ. كمية الدراعة. جامعة بغجاد .). 

[  لشقص الخي Sorghum bicolor (L.) Moench. استجابة الحرة البيزاء ]1225تؾفيق ، حداـ الجيؽ احسج.
 جامعة بغجاد. –خالؿ مخاحل الشسؾ السختمفة واثخ ذلػ في تؾزيع الجحور. اطخوحة دكتؾراه. كمية الدراعة 

. وزارة التخظيط والتعاوف األنسائي. بغجاد ػػ جسيؾرية 1213الجياز السخكدي لألحراء وتكشؾلؾجيا السعمؾمات. 
 .العخاؽ

. االستيالؾ السائي لسحرؾؿ  الحرة الرفخاء تحت a2017خيخو، أوس مسجوح وعبج الؾىاب عبج الخزاؽ الكيدي. 
: 4، العجد 17عخوؼ الخي الشاقص في تخبة جبدية. مجمة جامعة تكخيت لمعمؾـ       الدراعية مجمج 

153-173. 
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. دور الخي السشتغؼ و الشاقص في نسؾ وحاصل الحرة b2017خيخو، أوس مسجوح وعبج الؾىاب عبج الخزاؽ الكيدي.  
: 1، العجد 17( في تخبة جبدية. مجمة جامعة تكخيت لمعمؾـ الدراعية مجمج  mays L. ) Zeaالرفخاء 

155-174. 

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

 127-133( 1)1العخاقية : 

. دور الخي الجدئي الثابت والستشاوب لمجحور في نسؾ وغمة وكفاءة استعساؿ السياه 1212الجابي .رامي عبج المظيف.
.( في تخبة جبدية . رسالة ماجدتيخ. كمية الدراعة/ جامعة Zea mays Lلسحرؾؿ الحرة الرفخاء  )

 تكخيت.

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

 جامعة بغجاد. العخاؽ.

. اإلحراء وترسيؼ التجارب، دار أسامة لمشذخ والتؾزيع. 1211سحسجي. السحسجي، شاكخ مرمح وفاضل مرمح ال
 .475األردف. ع ص  -عساف

 . فدمجة الذج السائي في الشبات.  دار الكتب لمظباعة والشذخ، جامعة 1221ياسيؽ ، بداـ طو. 
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