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 تأثير الري الناقص في بعض معايير النمو والحاصل وتحديد االستهالك المائي

 لمحصول الذرة الصفراء تحت نظام الري بالتنقيط السطحي
 .II المحصول وكفاءة استعمال المياه إنتاجية 
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ةصالخال  

خالل العروة الخريفية لعام  8105( صنف (.Zea mays Lنفذت تجربة حقلية على محصول الذرة الصفراء 
بهدف دراسة تأثير إضافة أعماق مختلفة من مياه الري حسب مراحل النمو  غرينية،في تربة نسجتها مزيجة طينية  3102

نظام الري بالتنقيط السطحي بعد أجراء تقييم حقلي للمنظومة  استخدامتم  في أنتاج المادة الجافة الكلية والعرانيص والحبوب.
ت التجربة لمواصفات الفنية للنظام. تضمنكيلو باسكال لتحديد التصريف الفعلي للمنقطات وبعض ا 81عند ضغط تشغيلي 

الرطوبي أثناء مرحلة  اإلجهادمعامالت  لتمثل 51Vو60Vو40Vو31Vلتمثل معاملة السيطرة و 100C معاملة ري هي 02
 60GFو 40GFو 20GFالرطوبي أثناء مرحلة التزهير و اإلجهادمعامالت  لتمثل 80Fو 60Fو  40Fو 20Fالنمو الخضري و

وزعت المعامالت التجريبية السالفة الذكر عشوائيا أثناء مرحلة تكوين الحاصل.  الرطوبي اإلجهادمعامالت  لتمثل 80GFو
معدل حاصل النبات من المادة الجافة الكلية  حسبوبأربع مكررات.  (R.C.B.D)وفق تصميم القطاعات الكاملة التعشية 

 الماء.  استعمالوالعرانيص والحبوب وكفاءة 

-غم.نبات 321و 395و 845وزن جاف وعرانيص وحبوب بلغ نحوكحققت معاملة السيطرة أعلى معدل أنتاج 

حققت معاملة كما  عن معاملة السيطرة. 80GFالرطوبي  اإلجهاضمعاملة  إنتاجلم يختلف معنويا الترتيب. و  ، حسب0
لمعاملة  2-م كغم. 3854مقارنة بـــ 2-م كغم. 3855المياه بلغت نحو  استعمالأعلى معدل في كفاءة  80GFاإلجهاد الرطوبي 

مم لمرحلة النمو  238و اإلنباتمم لمرحلة  003، بمعدل 0-موسم مم. 332بلغ االستهالك المائي للنبات نحوو  السيطرة.
النمو الخضري هي أظهرت النتائج ان مرحلة كما  مم لمرحلة تكوين الحاصل. 034لمرحلة التزهير و مم 083والخضري 

 .المائي دلالجتهامن أكثر مراحل النمو حساسية 
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Abstract  

        A field experiment has been carried out in Autumn – 2013 on corn (Zea mays 

L.) var. 5018 to study the effect of irrigation depth on plant yield of total dry weight, cobs 

and grain. A surface drip irrigation system was used after field evaluation for the system at 

50 Kpa pressure to determine the actual discharge of the emitters and some technical 

specifications of the system. The experiment included 13 treatments. namely; C100 as a 

control treatment, (V20, V40, V60 , V80) as a treatments that exposure to; 20, 40, 60 and 80% 

moisture stress in compare with control at vegetation stage, while (F20, F40, F60, F80), and 

(GF20, GF40, GF60, GF80) are treatments that exposure to the same ratios of moisture stress at 

flowering and grain formation stages, respectively. The treatments were distributed 

according to Randomized Complete Block Deign (R.C.B.D.). Total dry weight, cobs and 

grain were measured at the end of season. 

Control treatment achieved the highest value of total dry weight, cobs and grain, 

which were 546, 298 and 230 gm.plant-1, respectively. In addition, the production of stress 

treatment (GF80) did not differ with control treatment. GF80 treatment achieved the highest 

rate of water use efficiency reached to 2.88 kg. m-3 comparison with 2.84 kg. m-3 for control 

treatment. Consumptive use was 732 mm.season-1 .which were 117, 325, and 157 and 124 

mm at germination, vegetation, flowering and grain formation stages, respectively. The study 

proved that vegetative growth stage was the more sensitive for moisture stress than other 

stages.  

 المقدمة

 ستخداما، ويتأثر المحصول بظروف عدم كفاية الري. إن االستراتيجيةتعد الذرة الصفراء من المحاصيل     
 لرطوبيةا االجتهاداتحاصل النبات تحت مستويات مختلفة من  اختزالالري الناقص يتطلب معرفة نسبة  استراتيجية
عند  %21انخفاض حاصل الحبوب بنسبة  (4)أشارت نتائج  (.03 ،08، 04أو أثناء مراحل نموه المختلفة ) الموسمية

انخفاض معدل  (5و 0). في حين أشارت 0-مم. موسم 451إلى قلة الري  0-مم. موسم 335التحول من كفاية الري 
، حسب الترتيب لمعاملة الشد الرطوبي في مرحلتي النمو الخضري والتزهير وبعمق %3389و %05حاصل الحبوب بنحو 

 ين المذكورتين،مم للمرحلت 855و 441مم خالل هاتين المرحلتين مقارنة بمعاملة الري التام والبالغة نحو  435و 231ري 
 911و 511الرطوبي الموسمي في معدل حاصل حبوب، إذ أعطت معامالت الري  اإلجهادتأثير  (2)ذكر حسب الترتيب.

وعزيا ذلك إلى زيادة عدد عرانيص  ، حسب الترتيب.0-غم. نبات 05180و 02485و 01383نحو  0-مم. موسم 0311و
فقد أشارت إلى أن استهالك مائي مقداره  (3)أما نتائج  عمق الري.النبات وعدد حبوب العرنوص ووزن الحبة مع زيادة 

 589و 385للنباتات المزروعة بطريقتي المروز واأللواح أعطت أعلى معدل حاصل حبوب بلغ نحو 0-مم. موسم 551
وزن جاف كلي لطريقتي الزراعة، حسب الترتيب، وعند مضاعفة فاصلة الري  0-غم. نبات 334و 321ونحو  0-طن.ه
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والوزن  0-ه طن. 488و 485، انخفض معدل حاصل الحبوب إلى 0-مم. موسم 251واختزال كمية المياه المضافة إلى 
على انخفاض في معدل حاصل المادة الجافة لنبات ( 01). وفي المغرب حصل 0-غم. نبات 045و 085 إلىالجاف 

 435و 230و 304و 013الت الري بعمق لمعام %34و 28و 89و 59الذرة المزروعة تحت نظام الري بالغمر بنسب 
 .0-طن. ه 0388ومعدل إنتاج  0-مم. موسم 828متمثلة باستهالك مائي مقداره قياسًا بمعاملة الري التام ال 0-مم. موسم

لمعاملة كفاية الري في كل من مرحلتي النمو  %32 قدرهاعلى زيادة ( 0)المياه فقد حصل  استخدامكفاءة  أما
مم مقارنة مع معاملة الشد الرطوبي في كل من المرحلتين المذكورتين  441الخضري والتزهير والمتمثلة بعمق ري مقداره 

ات الذرة أن كفاءة استخدام الماء لنب( 8)أشارت نتائج مم خالل هاتين المرحلتين.  231آنفًا والمتمثلة بعمق ري مقداره 
 3832( ونحو0-مم.موسم 311)التام لمعاملة الري  2-م كغم. 1899نحو الصفراء المزروعة تحت نظام الري بالمروز بلغت 

السطحي، من عمق الري التام لنظام الري بالتنقيط %51و 51و 41الري بالنسب  لمعامالت 2-كغم.م0843و 0851و
لمعاملة الري التام  2-كغم. م 0809فاض كفاءة استخدام الماء من فقد أشارت إلى انخ( 5)الترتيب. أما نتائج  حسب

لمعاملة الشد الرطوبي أثناء مرحلة النمو الخضري وبعمق  2-كغم. م 0800إلى  0-مم.موسم 531والمتمثلة بعمق ري مقداره 
 .0-مم. موسم 829ري مقداره 

 المواد وطرائق العمل

غرينية. يروى الحقل بطريقة  في تربة نسجتها مزيجة طينية 3102نفذت تجربة حقلية في الموسم الخريفي لسنة 
مصدرها نهر الفرات. أخذت عينات تربة لألعماق  0-ديسي سيمنز. م 0805( wECالري بالتنقيط السطحي بمياه ملوحتها )

تم حراثة  (.0 لسم لتقدير بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية لتربة الدراسة قبل الزراعة )جدو  41-21و 21-01و 1-01
كغم.  31التربة بصورة متعامدة وتنعيمها وتسويتها، أضيف سماد الداب كمصدر لعنصري الفسفور والنتروجين وبمعدل 

Pكغم  53854و 0-. هN8105ُخلطت األسمدة آليًا في التربة قبل الزراعة. زرعت بذور الذرة الصفراء صنف  0-. ه 
م بين خط وآخر لضمان  088م وبمسافة  03لجورة الواحدة وعلى خطوط بطول بواقع ثالث بذور في ا 30/3/3102بتاريخ 

 م بين جورة وأخرى. 182عدم تداخل جبهات الترطيب بين المعامالت، وبمسافة زراعة 

سم إلى المحتوى الرطوبي عند السعة  01-1مم إليصال رطوبة التربة للعمق  41أعطيت رية اإلنبات بعمق 
التي سيرد ذكرها الحقا. ثم خفت النباتات إلى نبات واحد في كل جورة في مرحلة الورقة الرابعة  0الحقلية وفق المعادلة 

وعلى ثالث دفعات  0-. هNكغم  054( بمعدل N %45. أضيف النايتروجين بهيئة سماد يوريا )3/5/3102بتاريخ 
فت الدفعة األولى مع بداية مرحلة النمو الخضري والثانية بعد عشرون يومًا من الدفعة األولى أما الدفعة ( أضي0متساوية )

الثالثة فكانت في بداية مرحلة التزهير الذكري. أجريت عملية مكافحة للوقاية من حفار ساق الذرة باستعمال مبيد 
Alphacypermethrin  جزء الخضري في مرحلة الورقة الرابعة، كما تم لتر ماء رشا على ال 011مل/  81بمقدار



 ISSN: 1992-7479                                                                       2132، 2العدد  31مجلة األنبار للعلوم الزراعية مجلد 

14 
 

( هي على 03)قسمت مراحل نمو النبات إلى أربعة مراحل  استخدام الديازينون المحبب بعد أسبوعين من المكافحة األولى.
من  تبدأو  مرحلة النمو الخضري ، تبدأ من تاريخ الزراعة لغاية ظهور أربعة أوراق على النباتو مرحلة اإلنبات الترتيب، 

تزهير ذكري إلى اكتمال عملية  %01تبدأ من و  مرحلة التزهير، نهاية مرحلة اإلنبات لغاية ظهور النورات الزهرية الذكرية
 تبدأ مع بداية تكوين الفقاقيع لغاية النضج الفسلجي. ،مرحلة تكوين الحاصل، التلقيح وتيبس الحريرة

 الدراسة قبل الزراعةبعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة  1جدول 

 عمق التربة )سم( الصفة عمق التربة )سم( الصفة

0-00 00- 00 00- 00 0-00 00- 00 00- 00 

 تربة( 0-العناصر الجاهزة )ملغم. كغم 3.94 3.36 4.6 (0-التوصيل الكهربائي )ديسي سيمنز. م
 0.02 0.05 0.06 النتروجين الكلي 7.7 7.7 7.6 درجة تفاعل التربة

 4.66 6.42 5.13 الفسفور الجاهز 1.44 1.45 1.45 (0-. ممميكا غراالكثافة الظاهرية )

    البوتاسيوم الجاهز تربة( 0-نسبة دقائق التربة )غم. كغم

 0585 0585 0585 (0-المادة العضوية )غم.كغم 201 140 190 الرمل

 (0-. لترملمولاأليونات الموجبة والسالبة ) 275 310 297 الطين

 3.25 2.01 7.25 الكالسيوم 524 550 513 الغرين

مزيجة طينية  النسجة
 غرينية

مزيجة طينية 
 غرينية

مزيجة 
 طينية

 4.25 1.25 6.25 المغنسيوم

 4.89 4.57 1.46 الصوديوم  (0-. سم0)سمالحجمي المحتوى الرطوبي 

 0.10 0.13 0.30 البوتاسيوم 0.420 0.410 0.420 كيلو باسكال 33الرطوبة عند شد 

 4.43 2.9 5.12 الكبريتات 0.340 0.265 0.230 كيلو باسكال 1500الرطوبة عند شد 

 6.47 3.6 9.52 الكلوريد 1815 18048 1809 الماء الجاهز

 Nil Nil Nil الكاربونات    

 0.50 1.00 0.60 البيكاربونات    
 

، )control)التام معاملة الري  100C النحو االتي:معاملة ري وكانت رموزها وتفاصيلها على  02تضمنت التجربة 
 %51و 51و 41و 31الري بنسبة  51Vو60Vو 40Vو 31Vو إذ استلمت ما يكفي من مياه الري في جميع مراحل النمو.

 31بنسبة  الري  F80و F60و F40و 20Fوالخضري.  من عمق الري الواجب إضافته لمعاملة السيطرة أثناء مرحلة النمو
 و GF60و 40GFو. 20GF التزهير من عمق الري الواجب إضافته لمعاملة السيطرة أثناء مرحلة %51و 51و 41و

80GF  السيطرة أثناء مرحلة تكوين الحاصل.  من عمق الري الواجب إضافته لمعاملة %51و 51و 41و 31الري بنسبة
التصرف  اعتمد أربع مكررات. في R.C.B.Dوزعت المعامالت عشوائيًا وفق تصميم القطاعات الكاملة التعشية 

 عليها من تقييم منظومة ري  معاملة والمتحصللحساب كميات مياه الري الواجب أضافتها لكل 0-( لتر.ساعة2892الفعلي)
في كل عمق من  Sensorتم تثبيت متحسس رطوبي  .3بالتنقيط السطحي بالمواصفات الفنية المدونة في جدول

من الماء الجاهز وتحديد وقت  %81 استنفاد( سم لقياس المحتوى الرطوبي بعد 41-21( و)21-01( و)01-1األعماق)
 وعمق الري.
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 المواصفات الفنية لمنظومة الري بالتنقيط المستخدمة في الدراسة 2جدول

التتتصتتتتتتتتتتريتتف التتفتتعتتلتتي 
 (0-للمنقط)لتر.ساعة

 الضغط التشغيلي
 (كيلو باسكال)

 تناسق االنبعاث
)%( 

 معامل التجانس
)%( 

 نسبة التغاير
)%( 

2892 81 98853 9381 984 

سم إلى السعة الحقلية  01-1المحتوى الرطوبي الحجمي للعمق  مم إليصال 41أعطيت رية اإلنبات بعمق 
 :تية( ووفق الخطوات اال3حسب المعادلة المذكورة في )

d= )Ɵfc- Ɵbi(D    ……0  

و  (2-ســـم .ســـم) رطوبة التربة الحجمية عند الســعة الحقلية fcƟوان  عمق الري الواجب إضــافته )ســـم( d إذ ان
biƟ  و (2-سم. سم) رطوبة التربة الحجمية قبل الريD وحسب كاالتي التربة )سم( عمق 

d = (0.42 – 0.02)  ˟10 
d= 4.0 cm or d= 40 m 

من الماء الجاهز أي عندما تكون نسبة  %81عند استنفاد  أعطيتأما باقي الريات أثناء مرحلة اإلنبات فقد 
 0والذي تم حسابه وفقا للمعادلة مم للرية الواحدة  988وبعمق ري مقداره  18238سم نحو  01-1الرطوبة الحجمية للعمق 

 وكاآلتي:

 d = (0.42 – 0.325)*10 

 d = 0.95 cm or d = 9.5 mm 

 18238نحو  01-1ملية الري عند وصول الرطوبة الحجمية للعمق ع أجريتفي مرحلة النمو الخضري فقد  أما
وبهذا يصبح معدل عمق الرية  .2-. سم2سم 182418سم نحو  21-01ومعدل الرطوبة الحجمية للعمق  2-. سم2سم

 988) سم والمحسوب سابقاً  01-1الطبقة  إلى إضافتهعمق الماء الواجب ل مساوياالمضاف خالل مرحلة النمو الخضري 
ليصبح المجموع  مم( 0289سم والمحسوب بنفس الطريقة آنفا ) 21-01الطبقة  إلى إضافتهالماء الواجب  زائدا عمقمم( 
عمق الري  حسبسم.  41وفي مرحلتي التزهير وتكوين الحاصل فقد تمت عملية الري لغاية العمق  .مم 3284 الكلي

      18415و 18294ما يكون معدل الرطوبة الحجمية نحو أي عند 0 سم وفق المعادلة 41-21 جب أضافته للطبقةاالو 
 للمرحلتين أعاله، حسب الترتيب. 2-. سم2سم

في  مم 3485ومم  35وبذلك يصبح مجموع عمق الرية  مم 084ومم  385بلغ عمق الري المحسوب نحو  
مم بمعدل 332مرحلتي التزهير وتكوين الحاصل حسب الترتيب. بلغ االستهالك المائي الموسمي لمعاملة السيطرة نحو

مم في مرحلة تكوين  034مم لمرحلة التزهير و 083مم في مرحلة النمو الخضري ونحو 238و اإلنباتمم لمرحلة  003
الخمسة عشر المدروسة وجففت العرانيص لحين ثبوت وزنها  للنباتات 3102/ 02/00العرانيص بتاريخ حصدت الحاصل. 
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طعت من لخمسة نباتات قو الوزن الجاف الكلي للنبات  قيس الواحد.واستخرج منها معدل وزن العرانيص والحبوب للنبات 
 ما حسبتك لحين ثبوت وزنها ومنها استخرج معدل الوزن الجاف للنبات الواحد )غم( جففتمنطقة اتصال الساق بالتربة ثم 

 (.0كفاءة استعمال المياه بقسمة حاصل الحبوب على كمية المياه المضافة وفق المعادلة المذكورة في )

𝑊𝑈𝐸 =  
𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 (𝑘𝑔.ℎ𝑎−1)

𝐴𝑝𝑝𝑙𝑖𝑒𝑑 𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 (𝑚)3……………..2 
 .%8 معنوي لمستوى ثم قورنت المعدالت باستخدام أقل فرق  إحصائياً البيانات  حللت

 والمناقشةالنتائج 

 حاصل الوزن الجاف الكلي 

تأثير عمق الري أثناء مراحل النمو الخضري والتزهير وتكوين الحاصل في معدل الوزن  إلى 2يشير جدول 
غم.  546أعلى معدل بلغ   )-1مم. موسم 723والمتمثلة بعمق ري ) 100Cالجاف الكلي للنبات. أحرزت معاملة الري 

 20Vو 40Vو 60Vو 80Vالرطوبي أثناء مرحلة النمو الخضري  اإلجهاد. في حين بلغ معدل الحاصل لمعامالت 1-نبات
حسب الترتيب قياسا  ،66%و 55و 38و 17. أي بنسب انخفاض بلغت نحو 0-غم.نبات052و 343و 225و 488نحو 

لسالف ذكرها كان معنويا مقارنة بمعاملة الرطوبي ا اإلجهادمعدل الوزن الجاف لمعامالت  انخفاضبمعاملة السيطرة. أن 
الرطوبي أثناء مرحلة  اإلجهاد(. أما معدل الوزن الجاف الكلي لمعامالت 25،34السيطرة. وتؤيد ذلك نتائج كل من )

بنسب انخفاض معنوي بلغت نحو  أي .1-نبات غم. 337و 380و 418و 471فقد بلغت  31Fو 41Fو 60Fو 80Fالتزهير 
  .نتائج مشابهةعلى  (0،9) قياسا بمعاملة السيطرة، حسب الترتيب. وحصل كل من 38%و 30و 23و 13

 415و 445و 485و 498نحو  20GFو 40GFو 60GFو 80GFبلغ معدل حاصل النبات لمعامالت الري 
 السيطرة.قياسا بمعاملة  25%و 18و 16و 9(، وبنسب انخفاض معنوي بلغت نحو 2، حسب الترتيب )جدول0-غم.نبات

(. تؤثر الرطوبة في جميع مراحل نمو النبات المذكورة في صفة الحاصل البايولوجي من 30،38وهذا متوافق مع نتائج )
خالل خفض المساحة الورقية وتقليل كمية اإلشعاع المعترض من قبل النبات وحصول تغير في بعض العمليات الفسيولوجية 

لنقص إضافة إلى التأثير السلبي  (،30،38ربوهيدرات والبروتينات )معدل التمثيل الكاربوني وأيض الك انخفاضومنها 
تقل تبعا لذلك ف المصنعة،تعجيل شيخوخة األوراق وتقليل المواد  ، فضال عنلية فتح الثغورآفي عمليات التنفس و  الماء

 (.05،34معدالت نمو النبات وخفض الحاصل البايولوجي له )

 حاصل العرانيص

( أعلى 100Cحاصل العرانيص لمعامالت الري المختلفة. حققت معاملة السيطرة ) معدل وزن  2يبين جدول 
حين بلغ معدل حاصل العرانيص لمعامالت الري الناقص أثناء مرحلة النمو الخضري  في1-غم. نبات 298معدل بلغ نحو 
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80V 60وV 40وV 20وV  حسب الترتيب، وبانخفاض معنوي لمعامالت نقص 0-غم.نبات 52و 033و 051و 338نحو ،
قياسا بمعاملة السيطرة. وانخفض معدل حاصل العرانيص لمعامالت  72%و 57و 39و 24الري السالف ذكرها بنسب 

، حسب الترتيب. 0-غم.نبات053و 098و 302و 381 إلىالمجهدة أثناء مرحلة التزهير  20Fو 40Fو 60Fو 80Fالري 
  قياسا بمعاملة السيطرة. 37%و 34و 28و 05المعنوي نحو  وبلغت نسب االنخفاض

 20GFو 40GFو 60GFو 80GFللمعامالت المجهدة أثناء مرحلة تكوين الحاصل  أما معدل حاصل العرانيص
 16و 13و 2بلغت نحو انخفاضحسب الترتيب. أي بنسب  ،1-غم. نبات 223و 250و 258و 291فقد بلغت نحو 

لم يكن  80GFإلى إن نسبة االنخفاض في حاصل العرانيص للمعاملة  اإلشارةقياسا بمعاملة كفاية الري. والبد من  26%و
عزى انخفاض . يإحصائيامعنويا قياسا بمعاملة السيطرة، أما باقي المعامالت فقد تباينت مع بعضها ومع معاملة السيطرة 

ظروف نقص التأثير السلبي ل إلىفي مراحل النمو المختلفة ً نفاآالرطوبي المشار اليها  اإلجهادحاصل العرانيص لمعامالت 
الري أثناء مراحل نمو النبات المختلفة في كثير من العمليات الحيوية التي بدورها تؤدي إلى خفض قيمة هذه الصفة ومنها 

نبات انتقال هذا العنصر من األجزاء الخضرية لل قلة تجهيز النبات بالنيتروجين الذائب في محلول التربة مما يؤدي إلى
لمنقولة الالزمة لتشكيل ا األيضيةوخصوصا الورقة إلى األجزاء التكاثرية وبالتالي تثبيط عملية التمثيل الكاربوني وقلة المواد 

 ( 31،2،3وتتفق هذه النتائج مع نتائج كل من ) ونمو العرانيص وتراكم المادة الجافة المكونة له.

 صل الحبوب حا

الرطوبي أثناء مراحل نمو النبات المختلفة في معدل حاصل الحبوب. إذ انخفض  اإلجهادتأثير  2يوضح جدول 
 لمعامالت1-نبات غم.63و100و 139و 180إلى  100Cالري  لمعاملة1-نبات غم. 230معدل حاصل حبوب النبات من 

معنوي بلغت  انخفاض، حسب الترتيب. أي بنسب 20Vو 40Vو 60Vو 80Vمرحلة النمو الخضري  أثناءالرطوبي  اإلجهاد
ي مرحلة النمو الخضر  أثناءالرطوبي  اإلجهاد تأثير إلىقياسا بمعاملة السيطرة. يعزى ذلك  72%و 56و 39و 21نحو 

وانخفاض عملية التمثيل الكاربوني  2COفي معدل نمو النبات واختزال المساحة الورقية وزيادة مقاومة الثغور لتبادل 
 (.32،00،09ويتفق ذلك مع ) ونواتجها تبعا لذلك.

فقد بلغت  20Fو 40Fو 60Fو 80Fالرطوبي أثناء مرحلة التزهير  اإلجهادمعدالت حاصل الحبوب لمعامالت  أما
 38%و 28و 24و 13معنوي بلغت نحو  انخفاض، حسب الترتيب. وبنسب 1-نبات غم. 142و 165و 174و 199نحو 

ية الرطوبي أثناء مرحلة التزهير إلى أهم اإلجهاديعزى انخفاض حاصل الحبوب لمعامالت وربما قياسا بمعاملة السيطرة. 
هذه المرحلة في إتمام عملية التلقيح من خالل زيادة حيوية حبوب اللقاح وتوافق عمليتي  أثناءالرطوبة المثلى للنبات 

الري أثناء مرحلة تكوين الحاصل اقل  مياه وأظهرت معامالت نقص (.02،05اللقاح ) التزهير األنثوي مع إطالق حبوب
في معدل حاصل الحبوب مقارنة مع نسب االنخفاض لمعامالت نقص الري أثناء مرحلتي النمو الخضري  انخفاضنسب 
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 092و 098و 335نحو  20GFو 40GFو 60GFو 80GFالرطوبي اإلجهاد والتزهير. إذ بلغ معدل الحاصل لمعامالت 
ا الرطوبي السالف ذكره اإلجهادوبلغت نسبة االنخفاض في حاصل الحبوب لمعامالت  ، حسب الترتيب.-0غم.نبات 038و

ي مع الرطوب اإلجهادقياسا بمعاملة السيطرة، حسب الترتيب. وعلى الرغم من تباين معامالت  24%و 16و 15و 2نحو 
 إلىعن معاملة الري التام لم يرتق  80GFنسبة انخفاض حاصل الحبوب لمعاملة الري إال إن  إحصائيامعاملة الري التام 

مستوى المعنوية. يعزى تأثير اإلجهاد الرطوبي أثناء مرحلة تكوين الحاصل في خفض حاصل الحبوب إلى فشل نمو الحبة 
 (.33،38تالئها )تية وتقليص فترة امبسبب االنخفاض المستمر في تجهيزها بمواد التمثيل الكاربوني والمواد الكربوهيدرا

 .نتيجة مشابهة إلى(، 0،5)توصل 

  كفاءة استعمال الماء

المعاملة حققت  .كفاءة استعمال الماء تأثير عمق الري أثناء مراحل نمو النبات في إلى 2 تشير نتائج جدول
100C  نقص  لمعامالت3-م كغم. 1.29و 1.73و 2.14و 2.46حين بلغت نحو  في3-م كغم. 2.84معدل كفاءة بلغ نحو

 13، حسب الترتيب. أي بنسب انخفاض معنوي بلغت نحو 20Vو 40Vو 60Vو 80Vالري أثناء مرحلة النمو الخضري 
الماء  مالاستعقياسا بمعاملة السيطرة. يعزى تأثير نقص الري في مرحلة النمو الخضري في كفاءة  54%و 39و 24و

إلى االنخفاض الكبير في عمق الجذور وانتشارها واختزال المساحة الورقية ودليلها مما يؤثر في امتصاص الماء والعناصر 
الغذائية ثم انخفاض عملية التمثيل الكاربوني فيؤثر ذلك في صافي التمثيل الكاربوني وقلة في تدفق المغذيات إلى الحبوب. 

فقد  20Fو 40Fو 60Fو 80Fالماء لمعامالت نقص الري أثناء مرحلة التزهير  استعمالكفاءة  (. أما5،0وتؤيد ذلك نتائج )
 16و 9(. أي بنسب انخفاض معنوي نحو 2، حسب الترتيب )جدول3-م كغم. 2.15و 2.35و 2.38و 2.58بلغت نحو 

قياسا بمعاملة السيطرة. يعزى ذلك إلى أهمية الرطوبة المثلى أثناء مرحلة التزهير في زيادة كفاءة استعمال  24%و 17و
تمام عمل وكانت النتائج  .ية التلقيح واكتمال حبوب العرنوصالماء من خالل تأثيرها في زيادة نشاط وحيوية حبوب اللقاح وا 

 (. 03،05متوافقة مع نتائج كل من )

 3-م ( وكفاءة استعمال الماء كغم.1-نبات حاصل الوزن الجاف الكلي والعرانيص والحبوب )غم. 0جدول 

الوزن الجاف  المعاملة
 الكلي

حاصل 
 العرانيص

حاصل 
 الحبوب

كفاءة استعمال 
 الماء

الوزن  المعاملة
 الجاف الكلي

حاصل 
 العرانيص

حاصل 
 الحبوب

كفاءة استعمال 
 الماء

20V 183 83 63 1.290 80F 471 250 199 2.580 

40V 242 127 100 1.730 20GF 408 222 175 2.530 

60V 336 180 139 2.140 40GF 446 250 193 2.680 

80V 455 225 180 2.462 60GF 458 258 195 2.600 

20F 337 187 142 2.150 80GF 495 291 226 2.880 

40F 380 195 165 2.353 100C 546 298 230 2.840 

60F 418 213 174 2.380 L.S.D %5 7.947 7.350 4.872 0.202 
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كما أوضحت النتائج انخفاض تأثير عمق الري في كفاءة استعمال الماء أثناء مرحلة تكوين الحاصل قياسا 
قياسا بمعدل  3-م كغم. 2.88أعلى معدل بلغ  80GFالرطوبي  اإلجهادبمرحلتي النمو الخضري والتزهير. إذ حققت معاملة 

 استعمال. في حين بلغت كفاءة 1-موسم مم. 698إلى  723لمعاملة السيطرة عند خفض عمق الري من  2-م كغم. 3854
، حسب الترتيب. وبنسب 2-م كغم. 3882و 3855و 3851نحو  20GFو 40GFو 60GFالرطوبي  اإلجهادالماء لمعامالت 

 قياسا بمعاملة السيطرة.  %01و 8و 5انخفاض معنوي بلغت نحو 
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