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لدراسية االسيتك ا الميا ي  2019والربيعيي لسينة  2018وسيمي  الرريفيي لسينة فيي المجامعة االنبار  -في كلية الزراعة نفذت تجربة حقلية 
 فييي التجربيية    يية لجيي  محلييية ا نتييا  زرعييتمتيير   9×44مييزروف فييي بيييت ب سييتيكي  ييير مييدف  ابعيياد  اللنبييات الريييار الرييار بالزراعيية المحمييية 

 زيييادة االسييتك ا % ميي  الميياج الجييالز للنبييات  أتكييرت النتييا  70و 50و 30 الزراعييةت تيير الييرا عنييد اسييتنفادوزارة معتمييد ميي   بيي   أجنبيييلجييي  و 
ت 42 352% بالتتياب  مقارنية بيي 70ت 50ت 30لمسيتويات االسيتنفاد  1-مير موسير 60 399ت 20 423ت 04 429الما ي فيي الموسير الربيعيي وبل يت 

ا  اعلييم محتيييو   االسييتنفاد الربيييوبي بالتتيياب  فيييي الموسيير الرريفيييي  أتكييرت نتيييا   التوزييي  الربيييوبي ليينفن نسييي  1-ميير موسييير 60 344ت 62 344
سيير ولييو ا  يير  الييم حييدود السييعة الحقلييية  20% فييي حييدود المنبقيية الجذرييية عنييد عميي  3 34% بل ييت كمعييد  30ربييوبي كييا  لمعامليية االسييتنفاد 

% أفضيي  حا يي  بلييي  30اعبييم مسييتو  االسيييتنفاد   عنييد العمييي  نفسيي  % بالتتيياب 70و 50% لمسييتويات االسيييتنفاد  8 31% و8 33بينمييا بل ييت 
 061 3% التيييي اعبيييت أ ييي  حا ييي  بلييي  70للموسيييمي  الرريفيييي والربيعيييي بالتعا ييي  مقارنييية بمعاملييية االسيييتنفاد  1-ك ييير نبيييات  190 5و 397 3

للموسيمي  الرريفيي والربيعيي  3-ك ير ر 30 142و 40 113ل يت % أفض  كفاجة اسيتعما  مياج ب30  حق  مستو  االستنفاد 1-ك ر نبات  857 3و
 بالتتاب  
 االستك ا الما يت كفاجة استعما  الماجت نبات الريارت الزراعة المحمية  المفتاحية:الكلمات 

   

CONSUMPTIVE WATER USE FOR CUCUMBER IN GREEN 

HOUSE IN WEST IRAQ           
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Abstract: 
 

A field experiment was carried out at the College of Agriculture - University of Anbar to study the water 

consumptive use of cucumber plant for protected cultivation grown under unheated plastic house condition with 

dimensions 44 m in length and 9 m in width. Three locally produced hybrids were planted in the experiment and 

compared to a foreign hybrid approved by the Ministry of Agriculture. Irrigation was carried out when 30, 50 

and 70% of available water depletion. The results showed that there was an increasing in water consumptive use 

during spring season reached 429.04,423.20  and 399.60 mm season-1 compared with 352.42, 344.62 and 344.60 

mm season-1 for the autumn season for 30, 50 and 70% depletion of available water respectively. The moisture 

distribution results showed that the highest moisture content was 30% depletion reached 34.3% within the root 

zone at a depth of 20 cm, which is closest to the field capacity limit while it was 33.8% and 31.8% for the 

depletion levels 50 and 70% respectively at the same depth. The depletion level of 30% gave the highest yield 

reached 3.397 and 5.190 kg plant -1 for the autumn and spring seasons in respectively compared to the 70% 

depletion treatment which gave the lowest yield was 3.061 and 3.857 kg plant -1. Depletion at 30% gave the best 

values of water use efficiency reached 113.40 and 142.30 kg m-3 for the autumn and spring seasons respectively.  

Keywords: Consumptive water use, Water use efficiency, Cucumber, Green house. 
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 :المقدمة 
           

زيادة السكا  وانرفاض الموارد الما ية  تشك 
water resources   عا قًا مكمًا في زيادة ا نتا

ويعد تنتير  في العرا  في الو ت الحاضر  الزراعي
لر أوادارة الموارد الما ية وزيادة وحدة انتاجية الميا  م  

اف الر يسة في زيادة حا   الرضر  تتبل  ا لد
زراعة محا ي  الرضر كمية ميا  أكبر م  زيادة 
تكرارات الرا مقارنة م  معتر المحا ي  ا رر ت لذا 
فإ  إدارة الميا  ب بسب أشكالكا يمك  أ  تقل  م  

 ا مح و   water requirementsاحتياجات الماج 
(Al-Dulaimi 2016ت  )ن الر ي لمستردرا زا يال

ي والت المرويةالزراعة  لو عالمي نبا  علم للميا 
 م  ك  وا  الميا  م  70–80% م  أك ر تستكلا
 ملوحتكا وزيادة لتربةل مشاك  تجل  وا سراف الشحة

Patil)  يعد المحتو  الما ي للتربة )2013ت وآررو  
كا مكوًنا مكًما في البيوت الزجاجية والب ستيكيةت والتي ل

باشر علم كمية الماج المستردمة في را ت  ير م
المحا ي   ع وة علم ذلات فإ  الكدف الر يسي 
لتبوير البيوت الزجاجية والب ستيكية لو تحسي  إنتاجية 

تعد (  2017وآررو ت  Cakirوكفاجة استك ا الماج )
ميا   االسراف في جدولة الرا أمرًا بال  ا لميةت حيث إ 

حي  أ  ا مداد  ير الكافي  قل  م  الحا  ت فييالرا 
 Zhangيسب  ا جكاد الما ي وكذلا تقلي  الحا    )

علم سؤا  )متم نروا  إ  ا جابة(  2017وآررو ت 
م  الماج( ذات ألمية بال ة تسكر في رف   وكر نضيف

كفاجة إدارة عمليات الرا اذ يعد تقدير االحتياجات 
لقيار بكا لر الربوات التي يج  اأالما ية للنبات احد  

المرتلفةت           عند التربيب لتنفيذ أنتمة الرا 
(Al-Hadithi  2010وآررو ت ) 

 Abioticتعيييييييد االجكيييييييادات البي يييييييية ال إحيا يييييييية 
stress  لمكييييا الجفييييياف وارتفييييياف الملوحيييية مييييي  العوامييييي  أو

المحييددة لتنتييا  الزراعييي فيييي ا ليي  دو  العييالر وليييذا ال 
 لييي  التيي  ير  Biotic stressيعنييي ا  االجكيياد الحيييوا 

لييييم إ  اليييينقر ا كبيييير فييييي ا نتاجييييية عمومييييا يعييييود أال إ

 االجكياداتلير أذ يعد االجكاد الما ي إ تاالجكاد ال حيوا
انتشيار وانتاجيية  فييالبي ية التي تؤ ر بشك  سلبي وضار 

النباتييييييات النامييييييية فييييييي المنيييييياب  الجافيييييية وشييييييب  الجافييييييةت 
(Sadiq   2017واررو )  

والمعرف باسمه  Cucumber يعد الريار

العا لة  محا ي  م  .Cucumis sativus L   العلمي
بلدا  العالر ومنكا  في المكمة Cucurbitaceaeالقرعية 

ولو  .العرا  وتعد الكند وأفريقيا الموب  ا  لي ل 
مح و   يفي ذو مردود ا ت ادا عاليت ازداد اال با  

م  أج  توفير علم زراعت  بعد انتشار الزراعة المحمية 
 Soleimaniالمح و  رار  موسر نمو  الببيعي )

(  يعد است    التنوف الورا ي الببيعي 2009وآررو ت 
استراتيجية مكمة في تحسي  إنتاجية المحا ي  الزراعيةت 

ن وية مقاومة ألذا بات م  الضرورا انتا  لج  
لتجكادات البي ية وعلم وج  الر ور االجكاد الما ي 

مسالمة في ا دارة المتكاملة للموارد الما ية بكدف ال
 ومحاكاة البي ة ال حراوية بما يناسبكا م  تراكي  ورا ية

 ( 2009ت Shuو  2009وآررو ت  Martinمتميزة )
أفضيي  لييدفت لييذ  الدراسيية الييم تحديييد  ممييا تقييدر

عند شدود ربوبية مرتلفية  ةالمحليللكج  المدروسة  انتا 
 الماج استردار  ة وكفاجةالما ي وتحديد المتبلبات

 :قائطر الو المواد 
ُنِفيييييذرت تجربييييية حقليييييية عامليييييية رييييي   الموسيييييمي  

فيييييي كليييييية  2019والربيعيييييي  2018اليييييزراعيي  الرريفيييييي 
فييي أحييد البيييوت الب سييتيكية  ييير  الزراعيية جامعيية االنبييار

ت مير القباعات العشوا ية  أتب  ر  9×44المدف ة ب بعاد 
ي  ا و  اسييييييتردار أربعيييييية ( وبعيييييياملR.C.B.Dالكامليييييية )

لجييييي   يييييير محيييييدودة النميييييو    ييييية منكيييييا منتجييييية محلييييييًا 
(2,H3,H4H فضيييً  عييي  لجيييي  أجنبيييي معتميييد )  مييي   بييي

 ة( للمقارنييييةت وال يييياني الييييرا وفيييي     يييي1H) وزارة الزراعيييية
مسيييتويات مييي  االسيييتنفاد الربيييوبي محسيييوبة عليييم أسيييان 

%( ميييي  الميييياج الجييييالز للنبييييات 70و 50و 30اسييييتنفاد )
( بالتتيياب   زرعييت بييذور الموسيير ا و  I2,I3I,1مييز لكييا )ير 

ب ببييييا  فلينييييية بوسييييب مكييييو  ميييي   13/9/2018بتيييياري  
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البيتمييييون  يييير شييييتلت فييييي البيييييت الب سييييتيكي بعييييد تكييييور  
  زرعيييييت بيييييذور 26/9/2018بتييييياري   ور تيييييي  حقيقيتيييييي 

بينفن بريقية الموسير  25/1/2019الموسر ال اني بتاري  
ا  المسيييتدير بعيييد تكيييور الور ييية ا و   ييير نقليييت اليييم المكييي
  2019 /15/2الحقيقية ال انية بتاري  

تميييييت جدولييييية عملييييييات اليييييرا وتحدييييييد مسيييييتويات  
 علييم االسييتنفاد الربييوبي للتربيية  تيير تقييدير إسييتناداً ال   يية 

المحتو  الربوبي للتربة باسيتعما  البريقية الوزنيية لقييان 
التربيييية ربوبيييية التربييييةت ولمتابعيييية الت يييييرات الربوبييييية فييييي 

وتحديد و ت االرواج وتحديد عم  الماج المضاف  ارذت 
نمييييياذ  التربييييية مييييي  منبقييييية الجيييييذور الفعالييييية وتييييير تقيييييدير 
المحتييو  الربييوبي فييي نميياذ  التربيية بتجفيييف النميياذ  فييي 

ولميييدة ا نتيييي  Microwave ovenفييير  الميييايكروويف 
عشييييييرة د يقيييييية بعييييييد ا  تيييييير تعيييييييير مييييييدة التجفيييييييف لفيييييير  

لفيييير  الككربييييا ي علييييم وفيييي  البريقيييية المييييايكروويف ميييي  ا
 Zein (2002 )المقترحة م   ب  

تر الرا بإضافة عم  الماج ال زر للو و  الم 
المحتو  الربوبي عند السعة الحقليةت و در المحتو  

                 Hillel (1980) الربوبي وف  المعادلة التي ذكرلا
100) ×  = (   θw 

محتييو  الربييوبي علييم أسييان الكتليية ) يير ال= wθ : أإذ 
= كتلية Ms = كتلية التربية الرببية ) ير(  Msw  (1- ير

 التربة الجافة ) ر( 
 الربوبيييية الحجمييييية عييييدلت الربوبيييية الوزنييييية الييييم

-Alو Al-Taif) التييييييييي أوردليييييييياعلييييييييم وفيييييييي  المعادليييييييية 

Hadithi، 2004 وكاآلتي ) 
  θv = θw × ρb   

              أسيان الحجير  = المحتيو  الربيوبي عليم θv أ :إذ 
wθ =(1-المحتو  الربوبي علم أسان الكتلة ) ر  ر  

bρ  3-ميكا  رار ر(= الك افة التالرية للتربة(  
حسييي  عمييي  المييياج الواجييي  اضيييافت  لتعيييويض االسيييتنفاد 

 ( 1973وآررو ت ) Kovdaالربوبي باستعما  معادلة 
  ) × Dbiθ –f.c d = (θ 

=  f.cθ  ضييييياف )سييييير( = عمييييي  المييييياج المd أ :إذ 
 عند السعة الحقلية  المحتو  الربوبي علم أسان الحجر

biθ   المحتو  الربوبي علم أسيان الحجير  بي =
% 70و 50و 30وحسيي  نسييبة االسييتنفاد الربييوبي  الييرا

 سر( (= عم  التربة    Dم  الماج الجالز 
حسيي  الييزم  اليي زر لتشيي ي  منتوميية الييرا بييالتنقيب وفيي  

 ،Al-Hadithiو Al-Taifأوردلييييييييييييا )المعادليييييييييييية التييييييييييييي 
2004) 

d×a =  t×q 

= عميييييي  d(  2= مسيييييياحة منبقيييييية االبييييييت   )ر aأ : إذ 
 ( 1-ساعة 3ر= ت ريف المنقب )q الماج المضاف )ر( 

  t لرا )ساعة( ل= الزم  ال زر 
ذات  Grفيييييي را التجربييييية منقبيييييات مييييي  نيييييوف  اعتميييييدت
منبقيية االبييت    حسييبت مسيياحة 1-لتيير سيياعة 4ت ييريف 

عليم أسييان دا ييرة مركزلييا الميينقب و برلييا يسيياوا المسييافة 
  سر( 33) بي  منقبي 

 تربة الدراسة:
تيير اسييتردار تربيية منقوليية الييم البيييت الب سييتيكيت وعملييت 

سييير عييي  التربييية ا  ييي ت يوضييي   30مسييياب  وبارتفييياف 
بعييييض ال ييييفات الفيزيا ييييية والكيميا ييييية لتربيييية  1الجييييدو  

التربييييية وفقيييييا للبريقييييية الدراسيييييةت إذ تييييير تقيييييدير مف يييييوالت 
( بعييدلا حييدد  يينف 1974) Hesseالمقترحيية ميي   بيي  

ت و ييد تيير ذلييا فييي مرتبيير Soil textureنسييجة التربيية 
 ُيييييدلرت الك افييييية التالريييييية مديريييييية زراعييييية االنبيييييار  كميييييا 

 Core Sampleبواسيييبة بريقييية ا سيييبوانة المعدنيييية 
 .((1965واررو   Black وف  البريقة التي ذكرلا علم
ما يتعل  بالع  ة بي  المحتيو  الربيوبي للتربية والشيد اما 

الربوبي فقد تر انجاز القييان فيي مرتبيرات التربية التابعية 
لمركييز دراسييات ال ييحراجت والييذا تيير اعتميياد  فييي جدوليية 

 Availableا رواج  تييير حسيييا  نسيييبة المييياج الجيييالز 
water  ميييي  بييييرل نسييييبة المحتييييو  الربييييوبي عنييييد السييييعة
كيلييو باسييكا (  33)شييد  ييدر   Field capacityالحقلييية 

 Welting pointوالمحتييو  الربييوبي عنييد نقبيية الييذبو  
 كيلو باسكا (  1500)شد  در  
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 وفي مرتبرات وزارة العلور والتكنولوجيا العرا ية فيما  يدرت الر يا ر الكيميا يية بحسي  البير  القياسيية  
 .م( 0.3 – 0دراسة قبل الزراعة للعمق )بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة ال 1جدول 

 الصفة
وحدة 

 القياس
 الصفة القيمة

وحدة 

 القياس
 القيمة وحدة القياس الصفة القيمة

 الرمل

 1-غم كغم

245 
رطوبة التربة 

الحجمية عند 

 الشدود

 )كيلوباسكال(

0 

% 

62.3 
CEC 

سنتي مول 

 1-غم شحنة
11.77 

 40.1 33 561 الغرين

 N 30.5 100 194 الطين
 ملغم

 1-كغم 

70.00 

ة نسج

 التربة
 

مزيجة 

 غرينية

500 23.5 P 40.00 

1500 23.4 K 142.00 

الكثافة 

 الظاهرية

ميكاغرام 

 16.7 % الماء الجاهز 1.33 3-م
PH - 7.80 

EC 1-ds m 3.22 

OM 1.60 1-غم كغم CaCO3 173.09 1-غم كغم CaSO4 58.90 1-غم كغم 

 :ات المدروسةلصفا
حسييييبت  التوزيعااااات الرطوبيااااة والملليااااة  اااا  التربااااة.  1

التوزيعيييييات الربوبيييييية فيييييي التربييييية افقييييييًا وعمودييييييًا عليييييم 
 ت20 ت10 و يييفرتسييير افقييييًا  16 ت8  يييفرتمسيييافات 

سييير عمودييييًا فيييي نكايييية الموسييير الربيعيييي  بييي  الريييية  30
ال حقييةت اذ تيير  يييان التوزيعييات الربوبييية ب رييذ عينييات 

 يييييير حسيييييا  الربوبيييييية الحجمييييييية بالبريقيييييية  مييييي  التربيييييية
الميييييييذكورة سيييييييابقًا ومقارنييييييية التوزيعيييييييات الربوبيييييييية بيييييييي  

تييير حسيييا  التوزيعيييات الملحيييية لييينفن  االمعيييام ت  كمييي
عينييييات التربيييية المسييييتررجة للتوزيعييييات الربوبييييية بعميييي  

و يييييييييييان ا ي ييييييييييالية الككربا ييييييييييية  1:1مسترل ييييييييييات 
  EC meterباستردار جكاز 

 .امالت  اا  ايايااة موساام الامااوللمعاا أعماااق الجاا ور   2
كيي  مسييتو  را وارييذ أبييو  جييذر ل واحييد نبييات اسييترر 
 م  حسا  الوز  الجاف ل   عمودياً 

عاد كل اسبة استافاد ولساب  أعماق المياه المضا ة  3
وفييي  البريقييية الميييذكورة سيييابقًا  تحسيييب  اصااالة ااروا .

ميي  حسييا  تكييرارات الييرا لكيي  معامليية ومعييد  فا ييلة 
 االرواج 

حسيي  تراكميييًا ميي  بداييية التجربيية ل اييية  الابااات.لاصاال   4
 نكاية التجربة 

 .Water use efficiencyكفا ة استعمال الما   .5
وبداللة حا   الريار في نكاية موسر النمو وكمية 

تر حسا  كفاجة  تالميا  المستردمة في االرواج
         المعادلة وف  (3-ر )ك ر استعما  الماج

(2003) Howell  

Water use efficiency = (Y)/ (ET)     

كميية المياج = ET )ك ير(  كميية المح يو  = Yا : إذ  
 ( 3)ر المستعملة في الرا

 :لنتائج والمناقشةا

   .التوزيعات الرطوبية والمللية    التربة
المحتو  الربوبي الحجمي  3و 2و 1تبي  االشكا  

والمعبر عن  كنسبة م وية والتوزي  الملحي لمرتلف 
علم أ  أ  بينت النتا   للتربةم ت االستنفاد الربوبي معا

 وعمودياً  فقياً أمحتو  ربوبي كا   ر  المنقب وينرفض 
كلما بعدت المسافة ع  المنقب  عدا الببقة السبحية في 

% بسب  ارتفاف درجات 70و 50معام ت استنزاف 
كما بينت النتا   ا  توزي  االم ل  الحرارة وزيادة التبررت

علم العكن م  التوزي  الربوبي حيث ازداد تركيز كا  
االم ل باالبتعاد افقيا وعموديًا ع  م در التنقيب  
اوضحت االشكا  المشار اليكا في أع   ا  ربوب 

 Bulbالكفاف كانت بشك  أ ر  الم شك  الب لة 

shape مركز المنقب وحافتت علم لذا الشك   حول
لي  االفقي والعامودا  باالبتعاد ع  مركز المنقب باالتجا

( ا   ير المحتو  الربوبي الحجمي 1يبي  الشك  )
% كانت أ ر  الم السعة الحقلية 30لمعاملة االستنفاد 

في حدود المنبقة الجذرية اذ سجلت اعلم محتو  كا  
سر  20الم عم   0:0م  نقبة  3 34الم  36بحدود 

 سرت يقابلكا30عند عم   34وو لت الم حدود 
الم  8 1ي تراكيز االم ل اذ كانت بحدود م  انرفاض ف

سر  20الم عم   0:0م  نقبة  1-ر ديسيسيمنز 25 2
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 30عند عم   1-ديسيسيمنز ر 12 6الم حدود  وو   
ا  انرفاض التركيز الملحي يعود الم تقار  الفترة  سر 

بي  الريات وزيادة المحتو  الربوبي مما يسك  عملية 
بعادلا ع  م نبقة انتشار الجذور وتوفير  س  ا م ل وا 

منبقة ترفيف ملحي مقارنة بالمستويي  ال اني وال الث  
الرار بالتوزي   3كما أشارت النتا   في الشك  
% الم انرفاض 70الربوبي والملحي لمستو  االستنفاد 

 أدنمالمحتو  الربوبي في حدود المنبقة الجذرية الم 
لي ب  ا  ر  مستو  مقارنة بالمستويي  ا و  وال اني 

الم نقبة الذبو  حيث بل  المحتو  الربوبي بحدود 
سر  20الم عم   0:0م  نقبة  88 31الم  24 29

يقابلكا ارتفاف في  سر  30عند عم   4 29وو   الم 
الم  0:0م  نقبة  15 6الم  3تراكيز االم ل بل  م  

 د  سرت 30عند عم   6 6سر وو   الم  20عم  
بي  الريات مما الزمنية دة المدة السب  الم زيايعود 

اعبم المجا  لزيادة تبرر الميا  تاركا تراكيًزا ملحية 
عالية عند لذ  المعام ت  ولذ  النتا   تتف  م  ما 

-Alو  SarhanوAl-Saadon (2006 )تو   الي  

Sheikhli (2011 )  ا  انرفاض المحتو  الربوبي
بالتالي وزيادة االم ل أد  الم انرفاض في النمو و 

 انرفاض في الحا   

 

 

 

 .%30التوزيع الرطوبي والملحي نهاية الموسم الربيعي لمستوى االستنفاد  1شكل 
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 .%50التوزيع الرطوبي والملحي نهاية الموسم الربيعي لمستوى االستنفاد  2شكل 

 

 

 .%70التوزيع الرطوبي والملحي نهاية الموسم الربيعي لمستوى االستنفاد  3شكل 
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 للمعامالت    اياية موسم الامو أعماق الج ور 
أوضحت نتا   عم  الجذر للكجي  ا و  لنبات 
الريار ولكافة مستويات االستنفاد الربوبي والموضحة في 

% ببو  الجذر افقيًا 70تفو  معاملة استنفاد  2جدو  
سر وسج  المستو   3 37وعموديًا حيث بل  عم  الجذر

سر  في حي  بل  الوز   5 24ا و  ا   عم  جذر بل  
 ر لمستويات االستنفاد  58 5و 29 4و 09 4الجاف 

عند وفرة الماج ال يحتا  % علم التوالي  70و 50و 30
أما  تللتعم   مكانية ح ول  علم الماج المتوفر الجذر

الماج تساعد   وجد كمية م  % فقد70استنفاد في معاملة 
  سب  التربة ا ع للنمو والتعم  والبحث ع  الماج بعيدً 

 ا  مدد الرا المتقاربة تؤدا إلم توزي  الجذور  ريًبا م 
سب  التربة وعند ازدياد المدة الزمنية بي  رية وأرر  

الجذور بالتعم  وفي حالة ا جكاد الربوبي يعم   ت رذ
ادة حيث تعم  زيعلم تكوي  مجموف جذرا عمي   النبات

العنا ر و  تعم  الجذور علم زيادة امت ار الماج
 Issaالما ي   جكادا ال ذا ية وبالتالي تقلي  ضرر

(   ا  زيادة الوز  الجاف للمجموف الجذرا في 1990)
%  د يعود سبب  الم زيادة 70معاملة االستنفاد العالي 

نسبة المادة الجافة في المجموف الجذرات حيث ا  النبات 
 م   البرولي  والسكرياتيتج  لتراكر المواد المذابة 

شد ا رر  لموازنة ال االيض ال انوية والكربوليدرات ونوات 
االوزموزا رار  الر يا والذا ينت  بسب  الجفاف او 

وآررو   Kosarزيادة نسبة االم ل ولذا ما بين  ك  م  
 كنوف م ( 2015وآررو  ) Waseem( و 2015)
او االجكاد الملحي ستجابة النبات لتحم  اجكاد الجفاف ا

  با ضافة الم تعم  الجذور وزيادة انتشارلا 
 ر الجا ة للخيار    اياية الموسماطوال واوزان الج و  .2جدول 

 .الخريف 
 الوز  الجاف) ر( عم  الجذر)سر( معاملة االستنفاد الربوبي

30% 24 5 4 09 
50% 27 5 4 29 
70% 37 3 5 58 

 عماق الما  المضا ةأ
 للموسييمي  4و 3النتييا   الييواردة فييي الجييدولي   يتضيي  ميي 

الرريفيييييي والربيعيييييي اليييييم تقيييييار  أعميييييا  المييييياج االجماليييييية 
 50و 30المضيييييافة تبعيييييًا لمسيييييتويات االسيييييتنفاد الربيييييوبي 

% ميييي  زيييييادة واضييييحة فييييي أعمييييا  الميييييا  المضييييافة 70و
للموسييير الربيعيييي مقارنييية بالموسييير الرريفييييت اذ كيييا  معيييد  

ادًا عليم جدولية االرواج المتبعية عم  المياج المضياف اعتمي
للموسييمي  الرريفييي  ميير 417.28و 347.21فييي الدراسيية 

والربيعييي علييم التييوالي بنسييبة زيييادة للموسيير الربيعييي  ييدرلا 
ولييييذا يعييييود الييييم ارتفيييياف درجييييات الحييييرارة فييييي %  18 20

الموسر الربيعي مقارنة بالموسر الرريفيي وعيدر  لي  أبيوا  
منت يييف شيييكر نيسيييا  وفيييت  البيييت الب سيييتيكي بدايييية مييي  

نوافيذ التكويية واليذا سيب  بيدور  انرفياض الربوبية النسييبية 
وزييييادة التكويييية فيييي البييييت الب سيييتيكي واليييذا انعكييين فيييي 

 زيادة معد  التبرر والنت  
وبا شييييارة الييييم نتييييا   التوزييييي  الربييييوبي والملحييييي 
والتييييييي سييييييب  التبيييييير  لكييييييا والتييييييي اشييييييرت تفييييييو  معامليييييية 

م مسييييتويات ربوبييييية وا يييي  تراكيييييز % بيييي عل30االسييييتنفاد 
% ت فإ  ذلا يعيود اليم تي  ير 70و  50ملحية مقارنة   

فوا   االرواج او تكرارات الرا حيث يتض  فيي الجيداو  
% كييييا  30ا  تكييييرارات الييييرا لمعامليييية االسييييتنفاد  4و  3

للموسمي  الرريفي والربيعي بالتتاب  فيما كانيت  23و  19
لمعاملييييييييية اسيييييييييتنفاد  9و  8% و 50لمعاملييييييييية  14و  11
% ولذا يؤشر االرت ف الكبير بي  عدد الرييات اليذا 70

يحيييييدد فوا ييييي  االرواج التيييييي كانيييييت متقاربييييية فيييييي معاملييييية 
%  ا  تباعيييييييد 70و  50% مقارنييييييية مييييييي  معيييييييام ت 30

و  50فوا ييي  االرواج مييي  زييييادة االسيييتنفاد الربيييوبي اليييم 
%  ييييد يكييييو  السييييب  فييييي ح ييييو  اجكييييادات ربوبييييية 70

ت فييي الحا يي  و ييفات النمييو وا نتييا  فعلييم وملحييية ا يير 
سبي  الم ا  ارتفعت التراكيز الملحية في معاملية االسيتنفاد 

متجييياوزة  1-ديسيسييييمنز ر 6اليييم  5 4% لتبلييي  حيييدود 70
 ،Al-Zubaidiعتبيية تيي  ر الريييار بالملوحيية حيييث أوضيي  
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ا  افضييييي  انتيييييا  للرييييييار يكيييييو  فيييييي اي يييييالية ( 1989) 
وليي بدايية تي  ر  1 -سيسيمنز ردي 5 2الم  1ككربا ية م  

النبيييييات بالملوحييييية ويبيييييدأ ا نتيييييا  باالنرفييييياض مييييي  زييييييادة 
% عنييد درجيية ملوحيية 42الملوحيية لت يي  نسييبة االنرفيياض 

  1-ديسيسيمنز ر 7
ا  عميييييي  الميييييياج  3بينييييييت النتييييييا   فييييييي جييييييدو    

المضاف في ا شكر تشري  ا و  وتشيري  ال ياني وكيانو  
بالتتييييييييييياب   مييييييييييير 4 88و 3 147و 12 47ا و  بل يييييييييييت 

 41 88و 33 147و 28 39% و30لمسييتو  االسييتنفاد 
 165و 5 27% و50بالتتييييييياب  لمسيييييييتو  االسيييييييتنفاد  مييييييير

% وا  العمييي  70االسيييتنفاد بالتتييياب  لمسيييتو   مييير 5 82و
 ميييييييييير 60 344و 62 344و 42 352االجمييييييييييالي بليييييييييي  

% بالتتيييياب  70و 50و 30لمعيييام ت االسيييتنفاد الربيييوبي 
يوضيييي  الجييييدو  نفسيييي  ا  معيييييد  ت فييييي الموسيييير الرريفييييي

ت 18 8ت 73 4فا ييييييييلة االرواج فييييييييي الموسيييييييير الرريفييييييييي 
% 70و 50و 30يييييييييييور لمسييييييييييتويات االسييييييييييتنفاد  25 11
 2 136ميي  االرييذ بالحسييبا  إضييافة عميي  ميياج بالتتيياب   

ميييير  بيييي  بداييييية الزراعيييية ولكيييي  الموسييييمي  لضييييما  اتييييزا  
 المحتييو  الربييوبي فييي التربيية و سيي  االميي ل ل اييية البييدج

 باعتماد الشدود الربوبية المشار اليكا سابقًا 
 .2018للموسم الخريف      قيم ااستيالك المائ  للخيار ااستافاد الرطوب  تأثير. 3 جدول

ا  عميييييي  الميييييياج  4 اشييييييارت النتييييييا   فييييييي جييييييدو 
 15/5المضيييياف فييييي ا شييييكر اذار ونيسييييا  وايييييار ل اييييية 

 78 176و 90 58وليييييييييي نكايييييييييية ميييييييييدة التجربييييييييية بلييييييييي  
 92 58و% 30 بالتتاب  لمستو  االستنفاد مر 76 123و
بالتتيييييياب  لمسييييييتو  االسييييييتنفاد  ميييييير 88 117و 80 176و

بالتتييييييييييييييييياب   مييييييييييييييييير 50 82و 50 192و 00 55و% 50

%  فييييي حييييي  بل ييييت كمييييية الميييياج 70لمسييييتو  االسييييتنفاد 
 ميير 60 399و 20 423و 429.04المضياف ا جمييالي 

ت يبيييييييي  % بالتتييييييياب 70و 50و 30لمسيييييييتويات االسيييييييتنفاد 
رواج فيي الموسير الربيعيي الجدو  ذات  ا  معيد  فا يلة اال

 50و 30يور لمستويات االسيتنفاد  22 7ت 64 4ت 82 2
 % بالتتاب  70و

 .2019للموسم الربيع      قيم ااستيالك المائ  للخيار ااستافاد الرطوب  تأثير. 4جدول 

  

 المعاملة
 االستنفاد
 الربوبي

رية 
 االتزا 
 مر

 تشري  ا و 
 10/  15م  

 تشري  ال اني
 كانو  ا و 

عدد  12/  31ل اية  
الريات 
 1-موسر

د  مع
فا لة 
 االرواج
 )يور(

عم  الماج 
 المضاف
 1-مر موسر

حجر الماج 
المضاف 

 للنبات الكلي
 1-لتر موسر

عدد 
 الريات

عم  
الماج 
 المضاف

عدد 
 الريات

عم  
الماج 
 المضاف

عدد 
 الريات

عم  
الماج 
 المضاف

30% 69.6 4 47 12 10 147 30 5 88 40 19 4 73 352.42 29 96 
50% 69.6 2 39 28 6 147 33 3 88 41 11 8 18 344.62 29 29 
70% 69.6 1 27 50 5 165 00 2 82 50 8 11 25 344.60 29 29 

 المعاملة
 االستنفاد
 الربوبي

رية 
 االتزا 
 مر

 اذار
 3/  10م  

 نيسا 
 أيار
عدد  5/  15ل اية 

الريات 
 1-موسر

معد  
فا لة 
 االرواج
 )يور(

عم  الماج 
 المضاف
 1-مر موسر

حجر الماج 
المضاف 
 الكلي للنبات
 1-لتر موسر

عدد 
 الريات

عم  
الماج 
 المضاف

عدد 
 الريات

عم  
الماج 
 المضاف

عدد 
 الريات

عم  
الماج 
 المضاف

30% 69.6 5 58 90 11 176 78 7 123 76 23 2 82 429.04 36 47 
50% 69.6 3 58 92 7 176 80 4 117 88 14 4 64 423.20 35 97 
70% 69.6 2 55 00 5 192 50 2 82 50 9 7 22 399.60 33 97 
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 (1-ابات.لاصل الابات الوالد )كغم 
اليييم وجيييود فرو يييًا  5أشيييارت النتيييا   الموجيييودة فيييي جيييدو  

معنويييية فيييي  يييفة حا ييي  النبيييات الواحيييد بيييي  الكجييي  اذ 
 و  معنويييييا فييييي الموسيييير الرريفييييي وبليييي  تفييييو  الكجييييي  ا

بينما تفو  الكجي  ال الث معنويًا في  1-ك ر نبات 488 3
ك يير  782 4الموسيير الربيعييي وأعبييم اعلييم حا يي  بليي  

ت مقارنيية بييالكجي  الرابيي  الييذا سييج  ا يي   يميية فييي 1-نبييات
 1-ك يييييير نبييييييات 877 3و 068 3كيييييي  الموسييييييمي  بل ييييييت 

ة فييييي الجييييدو  نفسيييي  بالتتيييياب   أتكييييرت النتييييا   الموضييييح

اذ تفيييو   نسييي  االسيييتنفاد الربيييوبيارت فيييات معنويييية بيييي  
المسيييتو  ا و  لليييرا معنوييييًا فيييي كييي  الموسيييمي  بإعبا ييي  

 1-ك يير نبييات 190 5و 397 3اعلييم حا يي  للنبييات بليي  

فييي الموسييمي  الرريفييي والربيعييي بالتتيياب  مقارنيية بالمسييتو  
 857 3و 061 3ال اليييث اليييذا اعبيييم ا ييي  حا ييي  بلييي  

لك  الموسمي  الرريفي والربيعي بالتتاب ت في  1-ك ر نبات
حييي  أشييارت نتييا   التييدار  الييم عييدر وجييود فييرو  معنوييية 

 في ك  الموسمي  

  .2019  والربيع 2018( للموسمين الخريف  1-ابات.والتداخل بيايما    لاصل الابات )كغم واليجين . تأثير الشد المائ 5جدول 

 

 (3-م.كفا ة استعمال الما  )كغم
الييم وجييود فييرو  معنوييية فييي  6النتييا   فييي جييدو   أشييارت

كفيياجة اسييتعما  الميياج بييي  الكجيي  فييي الموسيير الرريفييي اذ 
 3-ر ك يير 07 118تفييو  الكجييي  ا و  معنويييًا حيييث بليي  

مقارنييية مييي  الكجيييي  الرابييي  اليييذا اعبيييم ا ييي   يمييية بل يييت 
امييييا فييييي الموسيييير الربيعييييي فقييييد تفييييو   3-ر ك يييير 94 103

مقارنيية  3-ر ك يير 62 134ًا وأعبييم الكجييي  ال الييث معنوييي
ك ير  03 109 م  ا    يمية أعباليا الكجيي  الرابي  بل يت

عيدر ت في حي  أشارت نتا   التحلي  االح يا ي اليم  3-ر
فييييي  نسيييي  االسييييتنفاد الربييييوبيوجييييود فييييرو  معنوييييية بييييي  

أتكيييرت النتيييا   فيييي نفييين الجيييدو  فيييي  تالرريفيييي الموسييير
نسيي  االسييتنفاد  ي الموسيير الربيعييي وجييود فييرو  معنوييية بيي

الربوبي في كفاجة استعما  الماج إذ تفيو  المسيتو  ا و  
 3-ر ك يير 30 142للييرا معنويييًا معبيييًا اعلييم  يميية بل ييت 

مقارنييييية ب  يييييي   يميييييية كانييييييت فيييييي المسييييييتو  ال الييييييث بل ييييييت 
ت فييي حييي  ليير تشيير نتييا   التييدار  بييي  3-ر ك يير 57 113

معنويية  نس  االستنفاد الربوبي والكجي  اليم وجيود فيرو 
 6أتكييييرت النتيييييا   الييييواردة فيييييي جيييييدو   لكيييي  الموسيييييمي  

انرفيييياض كفيييياجة اسييييتعما  المييييياج بزيييييادة نسيييي  االسيييييتنفاد 
الربيييوبي حييييث ا  جميييي  المعيييام ت اسيييتلمت كميييية مييياج 
متقاربة نسبيا في الموسر الرريفيي مي  زييادة بنسي  مرتلفية 
في الموسر الربيعييت واالريت ف الحا ي  فيي زييادة كفياجة 

عما  المييياج كيييا  بسيييب  اريييت ف تكيييرارات اليييرا فكيييا  اسيييت
اليييدور الكبيييير فيييي زييييادة الكفييياجة  سيييلو  إضيييافات المييياج 
القليليية بفتييرات متقاربيية و ييد يعييز  ذلييا الييم كفيياجة أسييلو  
إضافة المياج فيي إعبياج افضي  تيروف م  مية مي  حييث 
احتفييات التربيية بالربوبيية لمييدة أبييو  بييي  الريييات وتوزيعكييا 

ي مقييييد التربيييية واذابيييية العنا يييير ال ذا ييييية بشييييك  افضيييي  فيييي

 2019الموسم الربيع   2018 الموسم الخريف 

 اليجين
(H) 

 (I) اسبة ااستافاد الرطوب 

 Hمعدل 

 (I) اسبة ااستافاد الرطوب 

 Hمعدل 
1I 

%30 
2I 

%50 
3I 

%70 
1I 

%30 
2I 

%50 
3I 

%70 

1H 3.986 3.476 3.002 3.488 5.776 4.502 3.997 4.758 

2H 3.196 3.137 3.024 3.119 5.177 4.551 3.809 4.512 

3H 3.270 3.300 3.210 3.260 5.284 4.753 4.308 4.782 

4H 3.136 3.058 3.009 3.068 4.522 3.794 3.316 3.877 

  I 3.397 3.243 3.061  5.190 4.400 3.857معدل 

LSD I 0.215 

0.05 

0.382 

0.05 LSD H 0.249 0.441 

LSD IH N.S N.S 
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وتييوفير منبقييية ترفيييف ملحيييي فييي منبقييية الجييذور الفعالييية  
ت نتيييييييييييا   مما لييييييييييية ح ييييييييييي  وبالتييييييييييالي زييييييييييييادة ا نتاجيييييييييييية

 ( في الشمار 2007) Seyfiو   Rashidiعليكا

 .2019والربيع   1820وسمين الخريف  ( للم3-بيايما    كفا ة استعمال الما  )كغم م واليجين والتداخل تأثير الشد المائ  . 6جدول 

 

 :توصياتوال ستنتاجاتاال
 

% علييم مسييتويات 30حافتييت معامليية االسييتنفاد الربييوبي 
ربوبية  ريبة مي  السيعة الحقليية فيي حيدود منبقية الجيذور 

% 50الفعالييية فيييي حيييي  انرفضيييت فيييي مسيييتو  االسيييتنفاد 
االسييتنفاد  بينمييا كانييت أ يير  الييم نقبيية الييذبو  فييي معامليية

70  % 
% زييادة فيي التراكييز الملحيية 70و 50أعبت المعاملتيا  

 بدرجة ا رت معنويًا في الحا   وبقية ال فات 

ا  اعتميييياد جدوليييية ارواج عنييييد شييييدود ربوبييييية  ليليييية يييييوفر 
ربوبيية مناسييبة فييي منبقيية الجييذور الفعاليية وترفيييف ملحييي 

  للنبيات وتيؤ ر ايجابييًا فيي الحا ييمن  ح و  اجكيادات 
 لذلا تو ي لذ  الدراسة بما يلي 

تتبلييييي  جدولييييية ارواج نبيييييات الرييييييار اليييييم رييييييات متقاربييييية 
ملييييييير للموسييييييير  42 352نو يييييييي باعتمييييييياد كميييييييا  رفيفييييييية 

ملييييير للموسييييير الربيعيييييي احتياجيييييًا ما ييييييا  0 429الرريفيييييي و
مناسيييييييييبًا لنبيييييييييات الرييييييييييار فيييييييييي تييييييييي  البي يييييييييات المحميييييييييية

.  
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 2019الموسم الربيع   2018الموسم الخريفي 

 الهجين

(H) 

 (Iنسبة االستنفاد الرطوبي )

 Hمعدل 

 (Iاسبة ااستافاد الرطوب  )
 Hمعد  

1I 

%30 
2I 

%50 
3I 
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2I 
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