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السدتخمص
 الؾاقعة، محافغة االنبار غخب العخاق-  في قزاء ىيت،2021  خالل السؾسؼ الخبيعيSandy loam نفحت تجخبة حقمية في تخبة مديجة رممية

م بيجف دراسة تأثيخ الخي والحخاثة في حاصل71  وارتفاعيا عؽ سظح البحخE 33°42’68"  ودائخة خط العخضN 42°25’95" عمى خط طؾل
To  تزسشت التجخبة ثالثة أنساط حخاثة (بجون حخاثة. في تخبة صحخاوية غخب العخاقChenopodium quinoa وكفاءة استعسال الساء لشبات الكيشؾا

 وزعت معامالت التجخبة العسمية.(ET 1.25 - ET 1.00 - ET 0.75( ) وثالثة مدتؾيات لمخيT2  والحخاثة التقميجيةT1 والحخاثة بالخخماشة فقط
 وبمغ اعمى طؾل0.1793  اعمى مقاومة لمجفاف بمغT2 ET 1.00  أعظت السعاممة. بثالث مكخراتRCBD وفق ترسيؼ القظاعات العذؾائية الكاممة
 بمغت اعمى قيسة عجد.To ET 0.75  مقارنة مع اقل قيسة لظؾل الشبات في السعاممة% 70  وبشدبة زيادةT2 ET 1.25  سؼ لمسعاممة118.4 لمشبات

 بمغ حاصل البحور اعمى.T2 ET 1.25  نبات لمسعاممة2 سؼ32.87  بمغت اعمى قيسة لمسداحة الؾرقية.T2 ET 1.25  فخع نبات لمسعاممة22 افخع
 وبمغت.T2 ET 1.25  سؼ لمسعاممة41.67  بمغت صفة طؾل الجحر اعمى قيسة لظؾل الجحر.T2 ET 1.25 لمسعاممة
 فيET 1.25  بمغت اعمى قيسة لسعامل السحرؾل في السعاممة. T2 ET 1.00 لمسعاممة
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 طؽ ىكتار5.25 قيسة

 كغؼ م0.204 صفة كفاءة استعسال الساء اعمى قيسة
.مخحمة االنبات والشسؾ
 نتح- التبخخ، نسط الحخاثة، الكيشؾا:الكمسات السفتاحية
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Abstract
The field experiment is conducted in sandy loam soil during the spring season of 2021 in western Iraq, Hit district,
Anbar Governorate. It is located at longitude 95° 42ꞌ 25ʺ N and latitude 68° 33ꞌ 42ʺ E at 71 m.asl. This study aims to
study the effect of irrigation and plough on the yield and efficiency of water use of the Chenopodium quinoa plant in
desert soil in western Iraq. The experiment layout includes three tillage patterns ) No-tillage To, minimum tillage
T1, and conventional tillage T2), three irrigation treatments )ET 0.75 - ET 1.00 - ET 1.25(, and a randomized
complete block design is used with three replicates. Treatment T2 ET 1.00 has the highest drought resistance of
0.1793 and the highest plant length of 118.4 cm for T2 ET 1.25 treatment with an increase of 70% compared to the
lowest value of plant length in the treatment To ET 0.75. The highest value of plant branches is 22 for T2 ET 1.25.
The highest value of leaf area is 32.87 cm2 for T2 ET 1.25 treatment. Seed yield has reached the highest value of
5.25 tons ha-1 for the treatment T2 ET 1.25. Root length characteristic has reached the highest root length value with
41.67 cm for T2 ET 1.25. The water use efficiency characteristic has reached the highest value of 0.204 kg.m-3 for
the treatment T2 ET 1.00. The highest crop coefficient value has been reached in the ET 1.25 treatment during the
germination and growth phase.
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الجافة وشبو الجافة .وتعج زيادة كفاءة استعسال الساء

السقدمة
يعج محرؾل الكيشؾا أحج اىؼ السحاصيل السخوية في العالؼ

وفي العخاق حجيثاً ،والحي يدرع مؽ اجل االستيالك البذخي
والحيؾاني في ان واحج .الكيشؾا ىؾ محرؾل متعجد

االغخاض ،يدرع أساساً لخمؾه مؽ مادة الغمؾتيؽ ولمحرؾل

عمى بحوره ذات القيسة الغحائية السختفعة والغشية بالبخوتيؽ

والعشاصخ االساسية .يعج التدسيج الستؾازن ووقاية

السحرؾل مؽ االمخاض واالستفادة مؽ ماء التخبة مؽ اىؼ

العؾامل التي يجب مخاعاتيا عشج ز ارعتو ) Ruizواخخون،

 2014و  Jacobsenواخخون.)2017 ،

يعبخ عؽ كفاءة استعسال الساء ( Water use
 )efficiency, WUEعؽ العالقة بيؽ الحاصل في وحجة
السداحة

إلى

كسية

الساء

السدتخجمة

(

Maraisواخخون .)2019 ،بيشت العجيج مؽ الجراسات انو
في السشاطق التي يكؾن فييا الساء عامالً محجداً لإلنتاج
يكؾن مؽ الزخوري استخجام الساء الستؾافخ بكفاءة قجر
اإلمكان .كسا أشار  )1995( Fukaiإلى زيادة في كفاءة
استخجام السياه عشجما تغظي األوراق سظح التخبة برؾرة

مبكخة خالل مؾسؼ الشسؾ.

وجج  Raoوآخخون ( )1985ان الخي بسدتؾى  100و75
و % 50مؽ قيؼ اقرى تبخخنتح أدى إلى اختدال
االستيالك السائي إلى  840و 630و 420ممؼ عمى
التتابع .كسا بمغت كفاءة استخجام الساء  1.22و0.98

و 0.81م 3كغؼ

1-

حبؾب عشج مدتؾيات الخي  100و75

و % 50مؽ اقرى تبخخنتح عمى التؾالي .وجج Eck
( )1986ان كفاءة استعسال السياه لمسعامالت غيخ
السعخضة لمذج الخطؾبي بمغت  0.98و 1.43م 3كغؼ

1-

في عامي  1978و 1979عمى التتابع ،وان الذج
الخطؾبي أثشاء طؾر امتالء الحبؾب أدى إلى نقص شجيج
في كفاءة استعسال الساء ،وازداد ىحا الشقص عشج حجوث
الذج أثشاء مخحمة الشسؾ الخزخي .ذكخ )1995( Kirda

( )WUEعامالً رئيدياً لالستخجام األمثل لمساء الستؾافخ.
بيؽ  Copperوآخخون ) )1987ان ىشاك ثالثة أسذ

يعتسج عمييا في زيادة كفاءة استخجام الساء وىي :تغيخ
كفاءة الشتح ( ،)transpiration efficiencyتقميل الفقج

بالشتح عؽ طخيق زيادة التجييد الكمي لمساء وعمى مدتؾى
الحقل وتقميل الزائعات السائية مؽ خالل شبكات الخي.

أجخيت ىحه الجراسة لمتؾصل الى معخفة تأثيخ مدتؾى الخي

ونسط الحخاثة في حاصل وكفاءة استعسال السياه لشبات
الكيشؾا  Chenopodium quinoaفي تخبة صحخاوية.
السهاد والظرائق
نفحت تجخبة حقمية في قزاء ىيت محافغة االنبار خالل
السؾسؼ الخبيعي لعام  2021-2020م والتي تقع عمى خط
الظؾل " 42°25’95شساال وخط العخض "33°42’68

شخقا وارتفاعيا عؽ مدتؾى سظح البحخ  71م .تؼ
ترشيف تخبة مشظقة الجراسة ضسؽ الختبة Aridisols
وتحت الختبة  Gypsidsوضسؽ السجسؾعة العغسى
 Calcigpsidsوصؾالً الى تحت السجسؾعة
.Calcigpsids

Typic

العسميات الزراعية

اختيخت مشظقة مداحتيا  800م 2ضسؽ مشظقة الجراسة.

تست زراعة بحور نبات الكيشؾا في اطباق فميشية وفي عمة
بالستيكية بسؾعج  2021/1/15حدب التؾصية السعتسجة
( .)2019 ،Al-Obaidiوبعج االنبات والحرؾل عمى

ورقتيؽ بسخور  15يؾم تؼ شتل البادرات عمى خظؾط
السدافة بيؽ نبات واخخ  25سؼ وبيؽ خط واخخ  50سؼ
بؾاقع  16نبات في الؾحجة التجخيبية .بعج ذلػ اعظيت
رية اولى لكامل التجخبة ومؽ ثؼ جخى ججولة الخي حدب
معامالت الجراسة كسا ىؾ مؾضح في شكل  .1اضيف

الشيتخوجيؽ  Nبسعجل  200كغؼ/ىكتار يؾريا ()N%46

ان جاىدية الساء عامل محجد لإلنتاج الدراعي في السشاطق
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وعمى دفعتيؽ حيث اضيف بعج  20يؾم مؽ الدراعة

كجفعة اولى والجفعة الثانية عشج بجاية التدىيخ.

اضيف الفدفؾر بسعجل  60كغؼ/ىكتار في ىيئة سساد

شكل كبخيتات البؾتاسيؾم )K2SO4 (K2O 50%

الدؾبخ فؾسفات الثالثي ( )TSP P2O5 45%عمى

كجفعة واحج بعج الخية االولى بسعجل  120كغؼ/ىكتار

دفعة واحجة قبل الدراعة .تؼ اضافة البؾتاسيؾم  Kعل

.K2O

عمق الماء المضاف

100
50
0
النمو الخضري

النضج

االنبات والنمو

التزهير

عًق انًاء انًضاف سى

150

يزحهت ًَو انُباث
)ET (1.25

)ET (1.00

)ET (0.75

شكل  .1عسق الساء السزاف خالل مراحل نسه نبات الكيشها

تؼ الخي بظخيقة الخي الديحي ثؼ ججولة الخي باستخجام
حؾض التبخخ األمخيكي صشف  A panبعج استشفاذ 50
 %مؽ الساء الجاىد وحدب أعساق الخية وفق السعادلة:
)d = {(Fw.c – W.p) / 100} * ρb *D ……. (1

اذ ان:

 = dعسق الساء السزاف (سؼ).

 = Fw.cالسحتؾى الخطؾبي عشج الدعة الحقمية.
 = W.pالسحتؾى الخطؾبي عشج نقظة الحبؾل.

 = ρbالكثافة الغاىخية (غؼ سؼ.)3-
 = Dعسق االرواء (سؼ).

الخرائص السدروسة:

 .1حداب االستيالك السائي وحجؾم السياه السزافة
كسا ىؾ مؾضح في ججول .1

 .2حداب بعض خرائص الشسؾ واالنتاج لشبات
الكيشؾا (طؾل الشبات ،عجد التفخعات ،مداحة
ورقية ،حاصل البحور)

 .3حداب كفاءة استعسال السياه ومؽ السعادلة
السحكؾرة االتية:
)…… (2

اذ ان:

𝑌

𝑡𝑊 = WUE

 = WUEكفاءة استعسال السياه (كغؼ م.)3-
 = Yانتاج السحرؾل (كغؼ).

 = Wtكسية الكمية لمساء السدتعسل في الحقل
(م.)3

 .4حداب معامل استجابة السحرؾل ومؽ السعادلة
االتية:

)Ky = 1 – (Ya . Ym-1) / 1 – (ETa ETm-1) ….... (3

اذ ان:

 = Kyمعامل االستجابة.
 = Yaانتاج السحرؾل (طؽ).
 = Ymانتاج السحرؾل االعغؼ (طؽ).
1-

 = ETaتبخخ نتح الفعمي (ممؼ يؾم (.

1-

 = ETmتبخخ نتح الفعمي االعغؼ (ممؼ يؾم (.
 .5حداب معامل السحرؾل وفق السعادلة االتية:
21
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)……(4
اذ ان:

ET 1.00

1.25ET

Kc = ETa / ETo

 = EToتبخخ نتح السخجعي (ممؼ يؾم.(1-

جدول  .1جدولة االرواء حدب معامالت الري لسهسم نسه نبات الكيشها باستخدام حهض التبخر

يزحهت انًُو

عذد
انزياث

عًق انًاء
انًضاف في
انزيت (سى)

عًق انًاء
انًضاف في
انًزحهت (سى)

االَباث وانًُو
انًُو انخضزي
انتشهيز
انُضج
االَباث وانًُو
انًُو انخضزي
انتشهيز
انُضج
االَباث وانًُو
انًُو انخضزي
انتشهيز
انُضج

3
4
5
8
3
4
5
8
3
4
5
8

2.67
5.30
7.959
10.61
3.54
7.077
10.61
14.15
4.43
8.84
13.26
17.68

8.01
21.2
39.795
84.88
10.62
28.308
53.05
113.2
13.29
35.36
66.3
141.44

يعايالث
ET

ET 0.75

 = Kcمعامل السحرؾل.

اجًاني
عذد
انزياث

20

اجًاني عًق انًاء
(سى .يوسى)1-

 ETانًحسوب بًعادنت
انتواسٌ انًائي (سى)

153.88

216.07

20

205.17

253.78

20

256.39

290.95

الشتائج والسشاقذة
حداسية الكيشها تبعاً لسعامالت االرواء وانتاجية وحدة
الساء معامل االستجابة ( )Kyلسحرهل نبات الكيشها

ان استجابة حاصل حبؾب الكيشؾا لمساء السجيد يحدب

كسياً مؽ خالل السعامل  Kyوالحي يختبط برؾرة مباشخة
مع االنخفاض الشدبي عجد لمتبخخ نتح .لكل مخحمة مؽ

مخاحل الشسؾ فان التشاقص في الحاصل يعج سبباً اكبخ مع
الديادة في عجد التبخخ نتح ( )1 > Kyلمسحاصيل

الحبؾبية كالكيشؾا والتي فتخة نسؾىا الخزخي تكؾن طؾيمة.
يؾضح ججول  2بان اعمى مقاومة لمجفاف كان لمسعاممة

T2 ET 1.00بمغ  0.1793اعقبتيا السعاممة  T1بشدب

متؾسظة السقاومة وسجمت السعاممة  Toاقل ندبة مقاومة
اذ بمغت ( .)5.5043ان معامل  Kyيخبط العالقة بيؽ
كثافة اإلنتاج الشدبي ( )1-Ya/Ymمع االنخفاض
الشدبي في التبخخ -نتح ( ،)1-ETa/ETmان قيؼ

التشاقص في الحاصل بدبب نقص الساء خالل فتخة
التدىيخ والحي يؤدي الى عجد في التبخخ نتح الشدبي

وبشدبة  Rao .%40واخخون ( )1985أشاروا بان

القخنات تتشاقص بشدبة  %61عشجما يتشاقص الساء

السجيد بشدبة  %44مقارنة بالخي السدتسخ ومؽ خالل
بجاية فتخة التدىيخ الى بجاية مخحمة نسؾ البحور.

جدول .2حداسية نبات الكيشها لظروف الجفاف وفقاً لسعامالت الدراسة
انًعايهت

To

T1

)ET (0.75
)ET (1.00
)ET (1.25
)ET (0.75
)ET (1.00
)ET (1.25
)ET (0.75

1-Ya/Ym

1-ETa/ETm

)(1-Ya/Ym) /(1-ETa/ETm

0.8934
0.7029
0.5409
0.5905
0.3905
0.2019
0.4058

0.2573
0.1277
0.0000
0.2573
0.1277
0.0000
0.2573

3.4722
5.5043
0.0000
2.2950
3.0579
0.0000
1.5771
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T2

0.0229
0.0000

)ET (1.00
)ET (1.25

0.1793
0.0000

0.1277
0.0000

 118.1سؼ ولؼ تكؽ ىشاك فخوق معشؾية مع معاممة

بعض خرائص الشسه واالنتاج لشبات الكيشها:

 T2 ET 1.25حيث تعتبخ األخيخ غيخ مجدية اقترادياً

طهل الشبات

يغيخ شكل  2تأثيخ معامالت الخي السختمفة وانساط

ويعؾد التفاوت في اطؾال الشباتات في وحجة السداحة لكامل

التجخبة الى اإلدارة الجيجة وكسيات السياه السشاسبة فزالً

الحخاثة في صفة طؾل نبات الكيشؾا ،اذ يغيخ الذكل وجؾد

فخوق معشؾية بيؽ معامالت الخي السختمفة وانساط الحخاثة

عؽ دور الحخاثة التقميجية مؽ تييئة األرض وقمبيا وتفتيتيا

أدى الى كفاءة قياميا بعسميات التسثيل الزؾئي األفزل

في صفة طؾل الشبات حيث بمغت اعمى قيسة  118.4سؼ

وترشيعيا لمسؾاد انعكذ ذلػ عمى صفات الشسؾ الخزخي

لمسعاممة  T2 ET 1.25وبشدبة زيادة  % 70مقارنة مع

كارتفاع الشبات (.)2016 ،Kaur

اقل قيسة لظؾل الشبات التي بمغت  35.17سؼ لمسعاممة
 To ET 0.75وبمغت معاممة  T2 ET 1.00قيستيا

طول النباث

L.S.D: 9.15
)ET (1.00

)ET (1.25

140

)ET (0.75

120
80
60
40

طول انُباث (سى)

100

20
0
To

T2

T1

َوع انحزاثت
شكل  .2تأثير معامالت التجربة عمى طهل الشبات

عدد التفرعات

الخزخي ،وتفؾقت معاممة  T1 ET 1.00عمى معاممة

يبيؽ شكل  3تأثيخ معامالت الخي السختمفة وانساط الحخاثة

 T2 ET 1.00ولكؽ لؼ تكؽ ىشاك فخوق معشؾية بيشيسا

معشؾية لرفة عجد التفخعات لمشبات حيث بمغت اعمى قيسة

زيادة  .%55.15فالديادة في كسيات السياه تقابميا زيادة

في عجد التفخعات لشبات الكيشؾا ،اذ بيؽ الذكل وجؾد فخوق

لألفخع  22.1فخع نبات لمسعاممة  T2 ET 1.25وبشدبة
زيادة  % 74مقارنة مع اقل قيسة لألفخع التي بمغت 5.67
فخع نبات لمسعاممة  To ET 0.75وبمغت قيسة 17.8

وكان الفخق السعشؾي مع معاممة  To ET 0.75بشدبة
في الشسؾ الخزخي بذكل عام ولكؽ تأثيخ نؾع الحخاثة
اختمف باتباع كسيات السياه لتمػ السعامالت (،Jazia

.)2016

فخع لمسعاممة  T1 ET 1.25حيث كانت ندبة الديادة

السداحة الهرقية

كسية السياه السزافة تقابميا زيادة في عجد االفخع والشسؾ

الحخاثة في السداحة الؾرقية لشبات الكيشؾا ،اذ اعيخ الذكل

 %19.45بالشدبة لسعاممة  ET 1.25ويعدى ذلػ ان

يغيخ شكل  4تأثيخ معامالت الخي السختمفة وانساط
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وجؾد فخوق معشؾية لرفة السداحة الؾرقية لمشبات وبمغت

وبسعجل زيادة  % 29مقارنة مع اقل قيسة اذ بمغت
 23.21سؼ 2نبات لمسعاممة  To ET 1.00حيث لؼ يكؽ

اعمى قيسة  32.87سؼ 2نبات لمسعاممة T2 ET 1.25

عدد التفزعاث

L.S.D: 2.800

25
20

)ET (0.75
10

)ET (1.00

عذد انتفزعاث

15

5

)ET (1.25

0
To

T2

T1

َوع انحزاثت
شكل .3تأثير معامالت التجربة عمى عدد التفرعات

ىشاك فخوق معشؾية واضحة بذكل كبيخ بتأثيخ كسيات

ادنى قيسة في نؾع الحخاثة  T2حيث سببت الحخاثة تحدؽ

عخوف التيؾية وخدن السياه وتغيخ البشاء بذكل مؤقت ليديج

السياه عمى السعامالت وكان تأثيخ نؾع الحخاثة ذو الدسة

مؽ السداحة الؾرقية واالضاءة الشاتجة عؽ التؾزيع

األكبخ عمى صفة السداحة الؾرقية ،وكانت افزل نؾع

الستشاسق لمكيشؾا بذكل خظؾط في االحؾاض ووجؾد

حخاثة مؤثخ ىي  T2الحخاثة التقميجية ولؼ يكؽ في ىحه
الحخاثة أي فخوق معشؾية بيؽ كسيات السياه حيث تفاوتت

مدافات مشتغسة بيؽ الشباتات وبيؽ خط واخخ أدت الى

تحدؽ عسمية البشاء الزؾئي لمكيشؾا (  Yangوآخخون،

القيؼ ,اذ كانت اعمى قيسة  T2 ET 1.25تمييا معاممة

.)2005

 T2 ET 0.75ثؼ حرمت معاممة  T2 ET 1.00عمى

المساحت الورقيت

L.S.D: 5.299
)ET (1.25

)ET (1.00

)ET (0.75
35
25
20
15
10
5

انًساحت انورقيت (سى)2

30

0
To

T1

T2

َوع انحزاثت
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شكل  .4تأثير معامالت التجربة عمى السداحة الهرقية

الحاصل الكمي

يبيؽ شكل  5تأثيخ معامالت الخي السختمفة وانساط الحخاثة

في صفة حاصل البحور لشبات الكيشؾا ،اذ اعيخ الذكل

وجؾد فخوق معشؾية بيؽ معامالت الخي السختمفة وانساط
الحخاثة لرفة حاصل البحور وبمغت اعمى قيسة  5.25طؽ
ىكتار لمسعاممة  T2 ET 1.25وبشدبة زيادة  %89مقارنة
مع اقل قيسة بمغت  0.56لمسعاممة To ET 0.75

وكانت السعامالت  T2 ET 1.25و T2 ET 1.00

متقاربة مؽ حيث القيؼ وكان الفارق بيشيسا  120كغؼ
ىكتار

1-

وىؾ غيخ مجدي اقترادياً وكانت ندبة الديادة

 %2.27زيادة قميمة وكمفة السياه الؾاصمة لمحقل عالية

ندبياً مقارنة بكمفة السياه لمسعاممة الثانية فالعامل

االقترادي يمعب دو اًر اساسياً في كمف انتاج السحاصيل
الغحائية .جخى اختيار معاممة  T2 ET 1.00كأفزل

معاممة في حاصل الحبؾب بشدبة زيادة  %39.18ويع اد
الدبب في ذلػ الى ان زراعة الكيشؾا في خظؾط مشتغسة

مع الحخاثة التقميجية عسمت عمى تحديؽ بيئة التخبة

وخرائريا الفيديائية وزيادة تيؾية التخبة كؾن الشدجة

مديجة رممية  Sandy Loamنتيجة تؾفخ بدل جيج

وانخفاض مدتؾى السياه الجؾفية ومؽ ثؼ نسؾ وانتذار
الجحور بسا يزسؽ زيادة ثباتو في التخبة وعجم تعخض

الشبات الكيشؾا لالضظجاع وقمة التداحؼ بيؽ الشباتات االمخ

الحي أدى الى نسؾ خزخي جيج وحاصل بحور وفيخ

( Periesواخخون 2004 ،و Soomroواخخون)2017 ،

حاصل البذور
L.S.D: 0.02831

)ET (1.25

)ET (0.75

)ET (1.00

6
5

3
2

حاصم انبذور (طٍ/هكتار)

4

1
0
To

T2

T1

َوع انحزاثت
شكل  .5تأثير معامالت التجربة عمى حاصل البذور

كفاءة استعسال السياه

وانساط الحخاثة في صفة كفاءة استعسال الساء وبمغت اعمى
3-

تؾضح البيانات في شكل  6تأثيخ معامالت الخي السختمفة

قيسة  0.204كغؼ م

وانساط الحخاثة في صفة كفاءة استعسال الساء ،اذ يغيخ

زيادة  % 82مقارنة مع اقل قيسة اذ بمغت  0.0364كغؼ

الذكل وجؾد فخوق معشؾية بيؽ معامالت الخي السختمفة

م

3-

لمسعاممة  T2 ET 1.00وبسعجل

لمسعامل .To ET 0.75في نغام إدارة السياه السثالي،
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باإلضافة إلى الحرؾل عمى عائج مختفع ،مؽ السدتحدؽ
في معاممة  T2 ET 1.00تؼ تدجيل الحج األقرى لكفاءة
استخجام السياه عشج أدنى رطؾبة لمتخبة .بذكل عام تؼ

تدجيل انخفاض كفاءة استخجام السياه عشج أدنى مدتؾى
لخطؾبة التخبة في معاممة  To ET 0.75اذا كان

تحقيق كفاءة عالية في استخجام السياه.

ىشا

عشجما يكؾن الساء غيخ محجود بيشسا تكؾيؽ السحرؾل قج

ال يكؾن كحلػ ،ألنيا عاىخة معقجة تتأثخ بعجة عؾامل
أيزا السياه مؽ طبقات
أخخى .قج تدتخمص الشباتات ً
التخبة العسيقة لتمبية متظمبات التبخخ نتح ،وقج يؤدي تؾفخ

االنخفاض في كفاءة استخجام السياه عشج ارتفاع رطؾبة

غالبا
العشاصخ الغحائية في طبقات التخبة الجافة العمؾية ً

نفذ االتجاه عشج التعبيخ عؽ كفاءة استخجام السياه في كمتا

عل جيج رطؾبة التخبة السختفع ( Beggو،Turner

التخبة أكبخ أثشاء التكاثخ مقارنة بالفتخة الخزخية .لؾحظ

إلى تقميل غمة السحاصيل وبالتالي كفاءة استخجام السياه في

السخحمتيؽ مؽ مخاحل الشسؾ .ذكخت  )1962( Viestأن

.)1976

دائسا بالقخب مؽ أقرى معجل محتسل لو
التبخخ يكؾن ً

كفاءة استعمال الماء
L.S.D: 0.005330
)ET (1.25

)ET (1.00

)ET (0.75
0.3

0.2
0.15
0.1
0.05

كفاءة استعًال انًاء (كغى/و)3

0.25

0
To

T1

T2

َوع انحزاثت

معامل السحرهل  Kcلشبات الكيشها

شكل  .6تأثير معامالت التجربة عمى كفاءة استعسال الساء

يؾضح الججول  3معامل السحرؾل  Kcلشبات الكيشؾا
والحي استخخج مؽ قدسة التبخخ نتح الفعمي  ETaعمى
التبخخ نتح السخجعي  EToوالسقجر مؽ خالل حؾض
التبخخ .بمغت اعمى قيسة لسعامل السحرؾل في السعاممة

 ET 1.25في مخحمة االنبات والشسؾ الخزخي والتي

اتفقت مع  )2002( Al-Hadithiوكحلػ اتفقت مع Al-

 )2002( Jubouriوذكخوا ان سبب ذلػ ارتفاع في قيؼ
معامل السحرؾل  Kcمع وجؾد حالة مؽ االجياد السائي

عمى الشبات االمخ الحي يكؾن الشبات في ذروة الشسؾ

الخزخي ووصؾل الشبات الى اعمى معجل لالستيالك
السائي مقارن ًة مع مخاحل الشسؾ لمشبات.
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 لشبات الكيشها لسعامالت الري خالل السهسمKc  معامل السحرهل.3 جدول
Kc
0.975603318
0.853794653
0.765728157
0.694399977
1.572565158
1.344816132
1.282478945
1.190548513
2.087343891
1.810187938
1.798112084
1.706556881

ETo
2.21
4.423
6.6325
8.843
2.21
4.423
6.6325
8.843
2.21
4.423
6.6325
8.843

ETa
2.156083333
3.77633375
5.078692
6.140579
3.475369
5.94812175
8.5060416
10.5280205
4.61303
8.00646125
11.9259784
15.0910825

يزاحم انًُو
االَباث وانًُو
انًُو انخضزي
انتشهيز
انُضج
االَباث وانًُو
انًُو انخضزي
انتشهيز
انُضج
االَباث وانًُو
انًُو انخضزي
انتشهيز
انُضج

انًعايالث

ET 0.75

ET 1.00

ET 1.25

األستشتاج
ET 1.25  تمييا معاممتيET 1.00 معاممة االرواء

باستخجام نسط الحخاثة التقميجية مع معاممة االرواء

 اعمى. بقيؼ متداوية لمشسط ذاتوET 0.75 و

يسكؽ الحرؾل عمى اعمى قيؼ لظؾلET 1.25

حداسية لشبات الكيشؾا في عخوف الجفاف ىؾ لمحخاثة

الشبات وعجد االفخع والسداحة الؾرقية وحاصل البحور

. وفقاً لسعامالت الجراسةET 1.00 التقميجية مع

 قيسة كفاءة استعسال الساء.مقارنة ببقية السعامالت

تبمغ ذروتيا عشج استخجام نسط الحخاثة التقميجية مع

References
Al-Hadithi, S., and S. Abdul-Razzaq. 2002.
Scheduling of underage irrigation of maize
crop to increase water use efficiency. Diss.
PhD thesis.
Al-Jubouri, Kamel Mutashar Maleh. 2002. Using
plant growth systems to adapt the sunflower
plant (Helianthus annuus L.) to drought
tolerance and determine its water needs.
PhD thesis. College of Agriculture University of Baghdad.
Al-Obaidi, Silwan, Adel Jubeir. 2019. The Role of
Irrigation Scheduling and Potassium Levels
in Water Consumption, Growth and Yield of
Quinoa. PhD thesis. College of Agriculture University of Anbar.
Eck, H. V. 1986. Profile modification and irrigation
effects on yield and water use of wheat. Soil
Science Society of America Journal, 50(3),
724-729.
Fukai, S. 1995. Growth and yield response of barley
and chickpea to water stress under three
environments in southeast Queensland. III.
Water use efficiency, transpiration

27

efficiency and soil evaporation. Australian
journal of agricultural research, 46(1), 4960.
Gatabazi, A., Marais, D., Steyn, M. J., Araya, H. T.,
Mofokeng, M. M., & Mokgehle, S. N. 2019.
Evaluating growth, yield, and water use
efficiency of african and commercial ginger
species in South Africa. Water, 11(3), 548.
Jacobsen, S. E. 2017. The scope for adaptation of
quinoa in Northern Latitudes of Europe.
Journal of Agronomy and Crop Science,
203(6), 603-613.
Jazia, Amer El-Sayed. 2016. Integrated management
of irrigation water - rationalization of the
use of land and water resources. Department
of Land Improvement and Maintenance /
Arab Republic of Egypt.
Kaur, Amandeep. 2016. Effect of different planting
methods and nitrogen levels on the growth,
yield and quality of kharif maize (Zea mays
L.). Diss. Punjab Agricultural University –
Ludhiana, India.
Kirda, C., Kanber, R., & Tulucu, K. 1995. Yield
response
of
cotton,
maize,

Al-Hiti et al., 2022
soybean, sugar beet, sunflower and wheat
to deficit irrigation (No. INIS-MA--007).
Joint FAO/IAEA Div. of Nuclear
Techniques in Food and Agriculture.
Peries, R., B. Wightman, C. Bluett and A. Rab. 2004.
Raised bed cropping in southern Victoria- A
snapshot of a productive and sustainable
option for waterlogging prone soils. 4th Int.
Crop Sci. Cong., Brisbane, Australian.
Rao, R. N., Singh, S., Sivakumar, M. V. K.,
Srivastava, K. L., and Williams, J. H. 1985.
Effect of Water Deficit at Different Growth
Phases of Peanut. I. Yield Responses 1.
Agronomy Journal, 77(5), 782-786.
Rashid, N. M. A., Al-Saad, T. M. H., Al-Kawaz, G.
M., Al-Omari, S. M., and Mahdy, W. H.
1985. Nutrient uptake by barley (Hordeum
vulgare L.) at selected harvests under
different levels of fertilizers and irrigation.
Journal of Agriculture and Water Resources
Research (Iraq).
Ruiz, K. B., Biondi, S., Oses, R., Acuña-Rodríguez,
I. S., Antognoni, F., Martinez-Mosqueira, E.
A., and Molina-Montenegro, M. A. 2014.
Quinoa biodiversity and sustainability for
food security under climate change. A
review.
Agronomy
for
sustainable
development, 34(2), 349-359.
Soomro, A. S. A., Nauman, M., Tagar, A. A.,
Soomro, S. A., Buriro, M., and Memon, A.
H. 2017. Evaluation of raised-bed and
conventional irrigation systems for yield and
water productivity of wheat crop. Journal of
Basic and Applied Sciences, 13, 143-149.
Viets, F. G. 1962. Fertilizers and the efficient use of
water. In Advances in agronomy. Academic
Press, 14, 223-264
Yang, H., L. Yan, C. Xu, D. Wang and F. Wang.
2005. Influence of Temperature with
different soi layers under raised bed planting
in early spring. Shandong Agric. Sci., 6, 2830.

28

