
 ISSN: 1992-7479                                                            2017، 2العدد  15مجلة األنبار للعلوم الزراعية مجلد 

292 
 

 مدينة الكوت –تقدير االستهالك المائي لمحصول الباقالء تحت ظروف وسط العراق 

 جمال ناصر عبد الرحمن           مهند إسماعيل خلباص                  احمد دشر مكطوف
 جامعة واسط-كلية الزراعة

 الخالصة

أجريت تجربة حقلية لجدولة الري على أساس االستنفاد الرطوبي من الماء الجاهز لمحصول الباقالء 
Vicia faba L. شماال وخط طول  ″31.19 ′30 °32   جامعة واسط الواقع على دائرة عرض-في حقل كلية الزراعة

في تربة مزيجة  2017 – 2016م فوق مستوى سطح البحر خالل الموسم الخريفي  19شرقا وارتفاع  89″ 26′ 45°
Loam.  تهدف الدراسة إلى حساب االستهالك المائي المرجعيETo    واالستهالك المائي الفعليETa  ومعامل

لمحصول الباقالء وكفاءة استعمال المياه عند جدولة الري على أساس االستنفاد الرطوبي للماء  Kcالمحصول 
مل المناخية عليها. استخدم تصميم القطاعات الكاملة التعشية وتأثير العوا %75و %50، %25الجاهز بنسب 

R.C.B.D     وكانت أخر جنية لقرنات  10/10/2016وبثالث مكررات. زرعت بذور الباقالء صنف محلي بتاريخ
 .15/4/2017المحصول بتاريخ 

من خالل معادلة الموازنة  ETaاستعملت كميات المياه المضافة في حساب االستهالك المائي الفعلي 
المائية، إذ تم تقدير المحتوى الرطوبي الوزني للتربة بعد الري وقبل الرية الالحقة مباشرة خالل موسم نمو المحصول 

باستخدام ثالث    EToلغرض تحديد جدولة ومواعيد الري للمعامالت المدروسة. حسب االستهالك المائي المرجعي 
 كريدل ومعادلة نجيب خروفة والتبخر من حوض التبخر. –ة بليني معادالت تجريبية هي معادل

وكانت  EToأظهرت نتائج الدراسة بان معادلة نجيب خروفة أعطت اعلى قيمة لالستهالك المائي المرجعي 
بمقدار    EToكريدل التي أعطت قيم استهالك مائي مرجعي  –مم مقارنة بمعادلتي حوض التبخر وبليني  675.49
استهالك مائي  أعلىمن الماء الجاهز  %25مم على التوالي. أعطت معاملة الري عند استنفاد  544.77و 591.92
من الماء الجاهز والتي كانت  %50مم، تلتها معاملة الري عند استنفاد  577.95والتي كانت قيمته  ETaفعلي 

قيمة لالستهالك المائي الفعلي  من الماء الجاهز اقل %75مم في حين أعطت معاملة الري عند استنفاد  531.5
لكافة المعامالت بتقدم موسم النمو  Kcمم. أظهرت النتائج ازدياد قيم معامل المحصول  472.1والتي كانت 

ووصوله إلى اعلى قيمه له في مرحلة التزهير وتكوين القرنات ثم انخفاضه في مرحلة النضج وكانت اعلى القيم 
، 1.44إلى  0.62من الماء الجاهز حيث تراوحت من  %25ي عند استنفاد في معاملة الر  Kcلمعامل المحصول 

من الماء الجاهز حيث تراوحت  %75في معاملة الري عند استنفاد  Kcفي حين كانت اقل القيم لمعامل المحصول 
. أظهرت معامالت الري وجود فروق معنوية بين صفات المحصول المدروسة حيث تفوقت 1.29إلى  0.38من 
من الماء الجاهز في  %75من الماء الجاهز معنويا على معاملة الري عند استنفاد  %25ة الري عند استنفاد معامل

صفة ارتفاع النبات والمساحة الورقية، في حين لم تظهر فروق معنوية بين معامالت الري في صفة قطر الساق، 
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قي المعامالت معنويا في حاصل القرنات. من الماء الجاهز على با %25كذلك تفوقت معاملة الري عند استنفاد 
 . 3-م كغم 1.43فاءة استخدام مياه بلغت من الماء الجاهز اعلى ك %50أعطت معاملة الري عند استنفاد 

Estimation of Consumptive Water Use of Vicia faba Under Conditions 

of middle of Iraq – Kut city   

J. N. Abedalrahman          M. I. Khalbas                     A. D. Mactof 
Coll. Of Agric. - Univ. of Wasit  

Abstract 

Experiment field was conducted for irrigation scheduling depending on moisture 

depletion of available water for leguminosae in field of agriculture college-Wasit 

University at latitudes 32° 30′ 31.19″North and longitudes 45° 26′ 89″ East, Altitude 19 

m through the autumn season 2016-2017 in loam soil. the aim of this study to determine 

the reference water consumptive ETo , actual consumptive use ETa , crop coefficient Kc 

of leguminosae and water use efficiency at irrigation scheduling on base of moisture 

depletion of available water at ratios 25, 50 and 75%  and effect of climate factors on it. 

The experiment carried out using random complete block design (RCBD) with three 

replicates. The seeds of leguminosae planted at date 10/10/2016, the end of growth 

season at 15/4/2017.  

The quantities of added water used to calculate the actual consumptive use ETa 

by using water-balance equation, the gravimetric water content determined immediately 

after irrigation and before the following irrigation through the growth season to limit 

irrigation scheduling of studied treatments. The reference water consumptive ETo 

calculated by using three empirical equations (Blaney-criddle, Najib Kharrufa, 

Evaporation pan). The results showed that the Najib Kharrufa equation gave high value 

of ETo 675.49 mm comparatively with equations of evaporation Pan and Blaney–criddle 

that gave ETo values 591.92 and 544.77 mm alternately. The treatment of irrigation at 

depletion of 25% of available water gave high value of ETa 577.95 mm, comparatively 

with treatments depletion of 50 and 75% of available water that gave ETa values 531.5 

and 472.1 mm, alternately. The results showed increasing of crop coefficient Kc, for all 

treatments, with progress of growth season and reached high value at flowering and 

spuds formation stage and reduced at maturation stage (end of growth season), the high 

value of Kc showed at irrigation treatment at depletion 25% of available water, its ranged 

between 0.62 to 1.44, but the low value of Kc showed at irrigation treatment at depletion 

75% of available water, its ranged between 0.38 to 1.29. The irrigation treatments 

showed significant differences between studied characteristics crop , thus irrigation 

treatment at depletion 25% of available water increased significantly in comparison with 

irrigation treatment at depletion 75 % of available water in height plant and leaf area 

surface , but there are non-significant differences were noted in stem diameter , the 

irrigation treatment at depletion 25% of available water increased significantly in 
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comparison with other treatments in total yield (spuds) . The irrigation treatment at 

depletion 50% of available water gave high water use efficiency (WUEf) that equal 1.43 

kg m-3. 

 المقدمة

نتح من اهم عناصر الدورة المائية فهو يؤثر على الموازنة المائية في  –التبخر  أويعد االستهالك المائي 
دارةفي مجال تخطيط  أهميةكما وان معرفته تعتبر ذات  مراحلها،كل  ويعرف االستهالك  (.12) المائية،المصادر  وا 

وعادة يطلق على االستهالك المائي اصطالح  والنتح،المائي على انه مجموع ما يفقده النبات عن طريق التبخر 
 الحقلية.التبخر والنتح عن بعضهما تحت الظروف  تأثيريصعب فصل  إذ ،Evapotranspirationنتح  –التبخر 

 أنسجتهابناء  أوالتبخر نتح بأنه كمية الماء التي تستهلكها النباتات في عملية النتح  أوويعرف االستهالك المائي 
والنتح هو عملية فقد الماء على شكل بخار من الثغور التنفسية المنتشرة على سطح الورقة  التربة،والتبخر من سطح 

ملية الفيزيائية التي بها تتحول المادة التبخر فيعرف بانه الع أما النتح.من مجموع  % 0.9بصورة رئيسية وهو يشكل 
والمياه  األمطارالتي تعترض مياه  األوراقبخار وهي طريقة يتم فيها فقد الماء بشكل بخار من سطح  إلىالسائلة 

  بالرش.الساقطة من مرشات نظام الري 

 ص الرطوبة من العوامل المناخية لحقل معين على استخال تأثيرلتحديد  األقصىيستعمل االستهالك المائي 
( هذا المصطلح بانه كمية الماء المفقودة في وحدة الزمن من محصول قياسي تحت 36وقد عرف ) والماء،التربة 

 إن ET (1.)يساوي تقريبا التبخر نتح    CUاالستهالك المائي  إنويمكن القول  مالئمة،ظروف رطوبة تربة 
احتساب القيمة القصوى لالستهالك المائي يكون دليال لتقدير معدالت االستهالك المائي المحتملة تحت الظروف 

 ،Reference Evapotranspiration)المرجعي التبخر نتح  إن للنبات.المناخية المختلفة ومراحل النمو الحرجة 
ETo)   يعرف بانه التبخر نتحETo  من سطح واسعBroad expand   ينقصه الماء لمحصول حشائشي نظري ال
  (.22) المناخية( وهو دالة للعوامل المناخية فقط ويمكن حسابه من البيانات 40م ) 0.15 – 0.1 بطول

دراسات  التكامل، التجريبية، األلواح )الاليسمترات،توجد عدة طرق لتقدير االستهالك المائي منها مباشرة 
التبخر نتح من بيانات التبخر وتقدير التبخر نتح باستخدام  )تقديروغير مباشرة  المائي(رطوبة التربة وطريقة التوازن 

معادلة ثورنثويت  هيس، –معادلة جنسن  كريدل، –المعادالت التي تعتمد على البيانات المناخية مثل معادلة بليني 
ضرب االستهالك المائي  من Etaيحسب االستهالك المائي الفعلي  أخرى(.ومعادلة نجيب خروفة ومعادالت 

الذي تعتمد قيمته على طبيعة النمو الخضري  Kcالمحسوب بالمعادالت المختلفة بمعامل المحصول  EToالمرجعي 
تكون قيمته في بداية موسم نمو  ETa/EToوهو يمثل النسبة بين  والموقع،وخصائصه ومرحلة النمو وبيئة النبات 

قيمتها القصوى في مرحلة التزهير ثم تبدأ باالنخفاض في نهاية  إلىالمحصول قليلة ثم تزداد بتقدم موسم النمو وتصل 
 (.28و 18)موسم النمو 
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حل تكون قليلة في البداية مقارنة ببقية مرا إذمع تقدم موسم النمو   ETaتزداد قيم االستهالك المائي الفعلي 
ثم يزداد االستهالك المائي في مرحلة النمو الخضري  الورقية،نمو النبات وذلك لصغر حجم النبات وقلة المساحة 

مساحتها الورقية القصوى وزيادة حاجة النبات للمغذيات لتلبية متطلبات عقد  إلىوالتزهير بسبب وصول النباتات 
 إلىي عند نهاية موسم النمو بسبب انخفاض حاجة النبات وبعدها يحصل انخفاض في قيم االستهالك المائ الثمار،
 (.15) أجزائهمن  عاليةوخالياه وجفاف نسبة  أنسجتهالكتمال تكوين  الماء،

تزداد االحتياجات المائية لمحصول الباقالء بتقدم موسم النمو وخاصة في مرحلة منتصف نمو المحصول 
جراءمما يتطلب زيادة عدد الريات في هذه المرحلة  القرنات(وتكوين  )التزهير من  %25عملية الري عند استنفاد  وا 

انخفاض كميات مياه الري  (.13و 20 ،16نمو وحاصل قرنات ) أفضلالماء الجاهز لغرض الحصول على 
و المحصول المائي للمحصول مما يؤثر على معظم مؤشرات نم اإلجهادزيادة  إلىالمضافة لمحصول الباقالء تؤدي 

سيشجع نمو المحصول  WHCمن قابلية التربة لمسك الماء  %70من  أكثروان تجهيز ماء ري للمحصول بمقدار 
نتاجيتهوزيادة مؤشرات نموه المختلفة   (.14و 16) وا 

كبيرة في الكثير من المجاالت منها استعمال بذوره في  أهمية .Vicia faba Lيحتل محصول الباقالء 
كونها مصدر مهم  إلى إضافة %40 إلى %25الحتوائها على نسبة عالية من البروتين تتراوح من  اإلنسانغذاء 

 (.27استخدامه في عالئق الحيوانات ) إلىالنباتية والكلوكوز وبعض الفيتامينات مما يؤدي  األمينيةلألحماض 

ومعامل  ETaئي الفعلي واالستهالك الما EToتقدير االستهالك المائي المرجعي  إلىتهدف هذه الدراسة 
ودراسة تأثير نسب االستنفاد  العراق،لمحصول الباقالء المزروع تحت الظروف المناخية لوسط  Kcالمحصول 

 الباقالء.الرطوبي على بعض مؤشرات نمو وحاصل 

 المواد وطرائق العمل

شماال  ″31.19 ′30 °32جامعة واسط الواقع على دائرة عرض -تجربة حقلية في حقل كلية الزراعة أجريت
في  2017-2016م فوق مستوى سطح البحر خالل الموسم الخريفي  19شرقا وارتفاع  ″89 ′26 °45وخط طول 
أخذين بنظر االعتبار مجموعتين من العوامل هما العوامل المتعلقة بالخصائ ص الفيزيائية  .Loamتربة مزيجة 

النسبة المئوية للساعات  الحرارة،درجة  معدل)بـ والكيميائية للتربة في موقع الدراسة والعوامل المناخية المتمثلة 
 .الجويةالهيئة العامة لألرصاد  حسب بيانات النسبية(الرطوبة  الرياح،سرعة  األمطار، التبخر، المضيئة،

بعض الخصائ ص الفيزيائية والكيميائية لتربة موقع الدراسة المقدرة حسب الطرق القياسية  1يبين جدول 
قدرت الكثافة الظاهرية للتربة بطريقة  الماصة.قدر توزيع حجوم دقائق التربة بطريقة  (.34و 21)الواردة في 
وتم حساب  بار، 15و 0.3و 0قدرت سعة التربة لمسك الماء تحت الشدود  .core samplerالمعدنية  األسطوانة
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تربة تم تحضير مستخل ص  بار. 15و 0.3محتوى الماء الجاهز من الفرق بين المحتوى الرطوبي للتربة عند الشد 
  (.PH)ودرجة تفاعل التربة  (EC)الكهربائية  اإليصاليةتقدير  لغرض 1:1

 سم  30-0بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية لتربة موقع الدراسة ولعمق  1جدول 

 القيمة والوحدات الصفة القيمة والوحدات الصفة
 3-سم 3سم 0.483 بار( 0) عند اإلشباع  7.6 1:1لمستخلص   PHتفاعل التربة 

 3-سم 3سم 0.264 (بار 0.3الحقلية )عند السعة  1-دسي سيمنز 1.4 1:1لمستخلص  ECاإليصالية الكهربائية 
تحليل حجوم 
 دقائق التربة

المحتوى  1-غم كغم   302 الرمل
الرطوبي 
 (Өالحجمي )

 3-سم 3سم 0.117 (بار 15عند نقطة الذبول )

 3-سم 3سم 0.227 من الماء الجاهز %25عند استنفاد  1-غم كغم  463 الغرين
 3-سم 3سم 0.19 الجاهز من الماء %50عند استنفاد   1-غم كغم  235 الطين

 3-سم 3سم 0.154 من الماء الجاهز %75عند استنفاد   Loamمزيجة  النسجة
 3-سم 3سم 0.147 الماء الجاهز 1-ميكاغم م  1.11 الكثافة الظاهرية
المحتوى  1-غم كغم  6.1 المادة العضوية

الرطوبي 
 Wالوزني 

 %43.5 بار( 0) عند اإلشباع

المحتوى 
الرطوبي 

 Wالوزني 

 23.8% (بار 0.3عند السعة الحقلية ) %20.45 من الماء الجاهز %25عند استنفاد 

 10.5% (بار 15عند نقطة الذبول ) %17.21 من الماء الجاهز %50عند استنفاد  
    %13.87 من الماء الجاهز %75عند استنفاد  

 إلىتم تقسيم الحقل  القرصية، األمشاطحرثت تربة الحقل بالمحراث المطرحي القالب ونعمت باستعمال 
م بين  2و  وأخرى م بين وحدة تجريبية  1لكل وحدة مع ترك فاصلة مقدارها  2م 2.25وحدات تجريبية بمساحة 

زرعت الوحدات  وأخر.وبين قطاع  وأخرى بين وحدة  أفقياقطاعات التجربة لغرض السيطرة على حركة المياه 
بذرة في كل جورة  3-2بوضع  10/10/2016صنف محلي بتاريخ  (.Vicia Faba Lالتجريبية بمحصول الباقالء )

خطوط وكانت المسافة بين الخطوط  6تضمنت كل وحدة تجريبية  اإلنبات.من  أيام 10نبات واحد بعد  إلىخفت 
 NPK (17: 17: 17)التجريبية كافة بالسماد الكيميائي المركب  سمدت الوحدات سم. 25سم وبين الجور  25
  .1-هكتار كغم 240دار وبمق

التام  اإلنباترويت كافة المعامالت بنفس يوم الزراعة وتم االستمرار بريها بكميات مياه ري متساوية لغاية 
جراء 100%  .1/11/2017حيث تم البدء بجدولة الري حسب معامالت التجربة اعتبارا من  والخف،الترقيع  وا 

تضمنت الدراسة عامل واحد وهو مستوى ماء التربة  النمو.عملية التعشيب بشكل مستمر خالل موسم  أجريت
د عن الري - bمن الماء الجاهز  %25الري عند استنفاد  – aوتضمن ثالثة مستويات وهي  الرطوبي( )االستنفاد
 من الماء الجاهز.      %75عند استنفاد  الري - cمن الماء الجاهز  %50استنفاد 

توضح في الجدول  1-سيمنز.م ديسي 0.9الكهربائية  اإليصاليةتم ري التجربة باستعمال مياه نهر دجلة ذي 
سم  20 – 0للطبقة  للنبات(االستنفاد الرطوبي من الماء الجاهز  الدراسة )مستوياتوحسب معامالت  أعاله
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لغاية نهاية مرحلة التفرعات والنمو  1/11/2016والخف في  اإلنبات إتمامواعتبارا من  1الموضحة في جدول 
حسبت  النمو.بداية مرحلة التزهير وحتى نهاية موسم  سم من 40 – 0للطبقة زيد عمق ماء الري  الخضري ثم

انج مربوطة بمحرك كهربائي يضخ  2بالستيكية بقطر  يبأنابكميات مياه الري المضافة لكل وحدة تجريبية باستخدام 
حيث حسبت كمية مياه الري المضافة للوحدات التجريبية لمعامالت التجربة من خالل  التجربة،الماء من حوض 

من قبل المحصول بين  CUلتعويض االستنفاد الرطوبي الذي يمثل االستهالك المائي  إضافتهعمق الماء الواجب 
 (:31تين باستعمال المعادلة الواردة في )ريتين متتالي

𝑑 = ( 𝜃𝑓.𝑐 − 𝜃𝑤 ) ∗ 𝐷………………. 1 

المحتوى  𝜃𝑤، والمحتوى الرطوبي الحجمي عند السعة الحقلية  𝜃𝑓.𝑐 ، و(ممعمق ماء الري المضاف ) d إنإذ 
  .مم(المجموع الجذري الفعال للمحصول )عمق التربة عند  D، ولرطوبي الحجمي قبل الرية الالحقةا

الالحقة لكل معامالت التجربة بواسطة أوكر حلزوني  الريةساعة من الري وقبل  24تم اخذ نماذج تربة بعد 
ما وقياس المحتوى الرطوبي بالطريقة الوزنية لغرض تحديد جدولة ومواعيد الريات لمعامالت التجربة الثالث وحسب 

وزعت المعامالت عشوائيا  وقد  R.C.B.Dة التعشيةنفذ البحث وفق تصميم القطاعات الكامل .1في جدول  موضح
مقارنة المتوسطات عند  تم (38وفق برنامج ) إحصائياحللت البيانات  مكررات.على الوحدات التجريبية وبثالثة 

وكانت مؤشرات نمو المحصول المدروسة هي ارتفاع النبات  .% 5مستوى  عند L.S.Dاختبار اقل فرق معنوي 
هذه القياسات في مرحلة التزهير أما كمية الحاصل  إجراءحيث تم  (،2)سمالمساحة الورقية  )سم(،قطر الساق  )سم(،
فتم قياسها تراكميا طيلة موسم نمو المحصول. تم قياس ارتفاع النبات بمسطرة معدنية مدرجة  (1-هكتار قرنات )كغم

المساحة الورقية فتم قياسها باستخدام طريقة االستنساخ وحسب المعادلة  أما ، Vernierبالقدمةوتم قياس قطر الساق 
 (:37الواردة في ) األتية

Af = (WSCP*AFCP)/WFCP          ………….2 

مساحة ورقة  AFCPستنسخة، ووزن شكل الورقة الم WSCP(، و2سمالمساحة الورقية لورقة النبات) Afإذ أن 
 االستنساخ.وزن ورقة  WFCP االستنساخ، و

حاصل القرنات فتم  أما أنفا،نباتات للمعاملة الواحدة عند قياس الصفات المذكورة  10تم اخذ معدل  إذ
 األنواءاستعملت العناصر المناخية لموقع الدراسة المأخوذة من محطة  حدة.حسابه كحاصل كلي لكل معاملة على 

  EToفي حساب قيم االستهالك المائي المرجعي  3و 2، 1واألشكال  2 الموضحة في جدولالجوية في الكوت 
معادلة  ( و3)معادلة كريدل  –معادلة بليني ( وهي : 1للمحصول باستخدام ثالث معادالت تجريبية الواردة في )

 (5)معادلة (18( الواردة في ) A –قياس التبخر من حوض التبخر ) صنف  ( و4( )معادلة 30نجيب خروفة )

𝐸𝑇𝑜 = 𝑃 ( 0.0311 𝑇𝑐 + 0.24 )( 0.46 𝑇𝑐 + 8.13 ) …………………..3 
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عددها في  إلىالنسبة المئوية للساعات المضيئة في الشهر نسبة   P(، وممنتح المرجعي ) –التبخر    EToإذ أن 
 ( معدل درجة الحرارة الشهري )درجة مئوية   Tcالسنة، و

𝐸𝑇𝑜 = 𝐶𝑃 𝑇𝑐1.3………………………..4 

من  كثروأل وآبحزيران وتموز  لألشهرمعامل محلي يحسب لكل موقع من معدل البيانات المناخية المتوفرة  Cإذ أن 
 Tcو    Pو EToوالدراسة، لموقع  (7المحسوب من قبل ) (C = 0.39)سنوات وقد استخدم في دراستنا الثابت  10

 . كريدل أعاله –كما ورد في معادلة بليني 

𝐸𝑇𝑜 = 𝐾𝑝 ∗ 𝐸𝑝𝑎𝑛…………………..5 

لى سرعة الرياح والرطوبة النسبية، معامل حوض التبخر ويعتمد ع Kpنتح المرجعي )مم(، و –التبخر   ETo إذ أن 
  .مم(التبخر من حوض التبخر ) panEو

من  ETaاستعملت كميات مياه الري المضافة لمعامالت التجربة في حساب قيم االستهالك المائي الفعلي 
( مع إهمال مساهمة الماء األرضي في االستهالك المائي للمحصول 18خالل معادلة الموازنة المائية الواردة في )

م، وكذلك إهمال السيح السطحي والرشح العميق لعدم حصولهما من خالل المشاهدات  3لكون عمقه أكثر من 
 والقياسات الحقلية لموقع التجربة.

𝐼 + 𝑃 = 𝐸𝑇𝑎 +  ∆𝑆 …………………….. 6 

نتح الفعلي )مم(،  –التبخر   ETaعمق األمطار المتساقطة )مم(، و P، و(عمق ماء الري المضاف )مم I إذ أن
 .التغير في خزين ماء التربة ∆Sو

 ETaلنبات الباقالء من خالل العالقة بين االستهالك المائي الفعلي  Kcتم حساب معامل المحصول 
 ( :18والواردة في )  EToواالستهالك المائي المرجعي 

𝐾𝐶 =  
𝐸𝑇𝑎

𝐸𝑇𝑜
…………………….. 7  

 ( :35( من خالل المعادلة الواردة في ) fWUEحسبت كفاءة استعمال الماء الحقلي ) 

𝑊𝑈𝐸𝑓 =  
𝐺𝑌

𝑊𝐴
………………………8 

كمية مياه  WAحاصل الحبوب الكلي )كغم(، و GYو، (3-كغم مالماء الحقلي )كفاءة استعمال  WUEfإذ أن 
 ( 3الري المضافة للحقل )م
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 2017 – 2016العناصر المناخية لمنطقة الدراسة للموسم الزراعي  2جدول 

سنة
 وال

هر
لش

ا
جة  

 در
عدل

م
رة )

حرا
ال

T
ية  ˚( م
مئو

ة ال
سب

الن
ئة 

ضي
الم

ت 
اعا

لس
ل

(
P

%
خر  (
التب

ق 
عم

ن 
س م

مقا
ال

خر 
التب

ض 
حو

مم(
(

 

طار
ألم

ا
 

مم(
(

ح  
ريا

ة ال
سرع

م 
-ثا

1
 

ية 
سب

 الن
وبة

لرط
ا

R
H

(%
)

 

 28.96 1.55 - 227.4 7.93 26.98 2016 األولتشرين 
 39.98 1.52 - 138.8 7.11 16.64 2016تشرين الثاني 

 55.63 1.69 40 98.0 7.05 11.2 2016 األولكانون 
 55.52 1.53 30 74.5 7.2 11.18 2017كانون الثاني 

 48.49 1.83 25 102.0 6.97 12.1 2017شباط 
 49.33 2.09 15 186.7 8.37 19.3 2017 أذار

 41.97 2.03 10 235.9 8.72 24.48 2017نيسان 

 

 

 

 

 

 

 النتائج والمناقشة

وكمية مياه الري المضافة وعدد الريات لمعامالت  ETaقيم االستهالك المائي الفعلي  3يوضح جدول 
مرحلة التزهير وتكوين القرنات ومرحلة النضج  الخضري،البزوغ والنمو  )مرحلةالدراسة عند مراحل نمو المحصول 

عند استنفاد مم لمعاملة الري  577.95قيمة لالستهالك المائي الفعلي بلغت  أعلى أنيالحظ  إذ المحصول(.ونهاية 

توزيع درجات الحرارة حسب  1شكل 
 األشهر لمنطقة الدراسة

 حسب األشهر لمنطقة الدراسة التبخر المقاس من حوض التبخر 3شكل 

النسبة المئوية للساعات  2شكل 
 حسب األشهر لمنطقة الدراسة المضيئة
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 531.5كانت من الماء الجاهز والتي  %75و 50معاملتي الري عند استنفاد  ، تلتهامن الماء الجاهز 25%
من الماء الجاهز  %25عدد الريات لمعاملة الري عند استنفاد  أن إلى، يعود سبب ذلك مم على التوالي 472.1و

ريه خالل موسم نمو المحصول مقارنة  12من عدد ريات باقي المعامالت حيث كان عدد ريات هذه المعاملة  أعلى
، وما يصاحب ذلك من زيادة من الماء الجاهز على التوالي %75و 50ات لمعاملتي الري عند استنفاد ري 8و 10ب 

 5315، 5779.5ت الثالث بزيادة عدد الريات، حيث بلغت هذه الكميات عامالالم إلرواءكمية مياه الري المستخدمة 
بل النبات والتبخر من زيادة في عمليات النتح من ق إلى أدى، مما ( 3على التوالي )جدول  1-هكتار 3م 4721و 

 ( .33و 24ليه )إ ما توصل، وتتفق هذه النتائج مع سطح التربة

في وسط  أجريتتقل كثيرا عن نتائج التجارب والدراسات التي  ETaقيم االستهالك المائي الفعلي  أن 
االستهالك المائي للبقوليات في وسط وجنوب  أن إلى (8) أشارفي حين  (،5)مم  650 – 600العراق والتي بلغت 
مم  305غريب هي  أبو( بأن االحتياجات المائية للباقالء في منطقة 4ووجد ) مم. 370 إلى 300العراق يتراوح من 

 %25لمعاملة الري عند استنفاد  ETaقيمة االستهالك المائي الفعلي  أن 3كذلك يالحظ من نتائج جدول  .1-موسم
من الماء الجاهز  %75و 50مقارنة مع معاملتي الري عند استنفاد  %22.4و 8.7من الماء الجاهز تزداد بنسبة 

سبب زيادة االستهالك المائي الفعلي  أن إلى إضافة أعاله،كرت التي ذ األسبابويعزى ذلك لنفس  التوالي،على 
من الماء الجاهز كون التربة ذات محتوى رطوبي قريب من السعة الحقلية طيلة  %25لمعاملة الري عند استنفاد 

  (.23و 25و 9) إليه أشاروهذا ما  األخريين،موسم النمو مقارنة مع المعاملتين 

 ائية للمعامالت المدروسةعوامل الموازنة الم 3جدول 

عدد  مرحلة النمو المعاملة
 الريات

عمق ماء 
 المطر)مم(

عمق ماء 
 الري)مم(

االستهالك المائي 
 )مم( ETaالفعلي 

كمية الماء المستخدم 
 1-هكتار3-م

الري عند استنفاد 
من الماء  25%

 الجاهز

مرحلة البزوغ والنمو الخضري )تشرين 
 1057.5 105.75 65.75 40 5 (2016ثاني وكانون أول 

مرحلة التزهير وتكوين القرنات )كانون 
 3378 337.8 267.8 70 6 (2017ثاني وشباط وآذار 

 1344 134.4 124.4 10 1 (2017مرحلة النضج )نيسان 
 5779.7 577.95 457.95 120 12 المجموع

الري عند استنفاد 
من الماء  50%

 الجاهز

)تشرين مرحلة البزوغ والنمو الخضري 
 882 88.2 48.2 40 5 (2016ثاني وكانون أول 

مرحلة التزهير وتكوين القرنات )كانون 
 3256 325.6 255.6 70 4 (2017ثاني وشباط وآذار 

 1177 117.7 107.7 10 1 (2017مرحلة النضج )نيسان 
 5315 531.5 411.5 120 10 المجموع

الري عند استنفاد 
من الماء  75%

 الجاهز

مرحلة البزوغ والنمو الخضري )تشرين 
 (2016ثاني وكانون أول 

3 40 25.0 65.0 650 

مرحلة التزهير وتكوين القرنات )كانون 
 3040 304.0 234.0 70 4 (2017ثاني وشباط وآذار 

 1031 103.1 93.1 10 1 (2017مرحلة النضج )نيسان 
 4721 472.1 352.1 120 8 المجموع
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كريدل، نجيب خروفة –المحسوب بالمعادالت الثالث )بلينيETo قيم التبخر نتح المرجعي  4يوضح جدول 
ومعامل  ETaوحوض التبخر( اعتمادا على البيانات المناخية لموقع الدراسة، وقيم االستهالك المائي الفعلي 

لمحصول الباقالء خالل مراحل النمو المختلفة. أظهرت النتائج بان معادلة نجيب خروفة أعطت اعلى  Kcالمحصول 
دارها مم تلتها معادلة حوض التبخر التي أعطت قيمة مق 675.49بلغت  EToقيمة لالستهالك المائي المرجعي 

ى سبب ذلك إلى طبيعة العناصر ، ويعز مم 544.77دارها كريدل التي أعطت قيمة مق–مم ثم معادلة بليني 591.92
( في معادلة نجيب C=39ث ، حيث استخدم المعامل المحلي )المناخية الداخلة في كل معادلة من المعادالت الثال

، تموز الثالثة )حزيران خروفه وهو محسوب من البيانات المناخية الداخلة في المعادلة المذكورة لموقع الدراسة لألشهر
مذكورة وهي )عدد الساعات رتفاع قيم العناصر المناخية لمنطقة الدراسة والداخلة في المعادلة ال( والتي تتميز باآب،

( والمحسوب في 30( المستخدم من قبل )C=0.34حرارة( مقارنة بالمعامل المحلي )، درجة الالمضيئة، سرعة الرياح
 .بغداد-غريب منطقة أبو

 إلىالمحسوب بمعادلة حوض التبخر فيعود سبب ذلك   EToارتفاع قيم االستهالك المائي المرجعي  أما
شكل بخار  الجو على إلى، حيث يفقد الماء من حوض التبخر تحدث ليال ونهارا لكون عملية التبخر panEزيادة قيم 

مصدر تسخين الحوض هو الطاقة الشمسية مع وجود  إن، حيث بخار إلىبسبب ازدياد درجات الحرارة وتحول الماء 
راسة خالل فترة فرق في تركيز بخار الماء بين سطح الماء الحر والهواء الجوي ، ونتيجة لسرعة الرياح في منطقة الد

 الطبقات الهوائية المشبعة القريبة من سطح الماء الحر لتحل محلها طبقة هوائية إزالة( فتعمل على 2التجربة )جدول 
ض الذي يؤثر في جافة ، فضال عن االضطراب في درجة الحرارة والرطوبة النسبية وانتقال الحرارة خالل جوانب الحو 

 إن، الشمسية لألشعةطبيعة المادة المعدنية المصنوع منها الحوض وقابلية امتصاصها  إلى إضافة، (6توازن الطاقة )
والموضحة في  Kpبخر من حوض التبخر بمعامل الحوض نتيجة لضرب قيم الت panE كانت اقل من قيم EToقيم 

 544.77اقل قيمة  كريدل فكانت –المحسوبة بمعادلة بليني  EToالمرجعي قيمة االستهالك المائي  أما. 4جدول 
والثوابت المستخدمة في هذه المعادلة لكون المعادلة المذكورة اشتقت K ̷قيمة معامل التصحيح  إلى، وقد يعزى ذلك مم

 .˚C 15وهي تعطي نتائج جيدة بحدود معدل درجات حرارة  األمريكيةفي ظروف المناطق الجافة للواليات المتحدة 

ك اكثر قربا من قيم االستهال ETaقيم االستهالك المائي الفعلي  إنيالحظ من نتائج الجدول المذكور   
بمعادلتي كريدل مقارنة بقيم االستهالك المائي المرجعي المحسوبة –المحسوبة بمعادلة بليني EToالمائي المرجعي 

 اإلشعاع، لكون عملية النتح من النبات تستمر خالل ساعات النهار وتحت تأثير نجيب خروفة وحوض التبخر
، وبالتالي تقترب قيم توقفه أوهالك المائي للنبات خفض االست إلى، مما يؤدي في الليل فتغلق الثغور أما، الشمسي

، كريدل–المحسوبة بمعادلة بليني EToمن اقل القيم لالستهالك المائي المرجعي  ETaاالستهالك المائي الفعلي 
وبشكل عام يعزى انخفاض قيم االستهالك المائي الفعلي للنبات عن قيم االستهالك المائي المرجعي المحسوب 

المائية تحت ظروف  واإليصاليةعوامل عديدة تؤثر فيه منها التربة وقابلية مسكها للماء  إلىبالمعادالت التجريبية 
 .(10و  3، 42إليه ) ما توصلفق هذه النتائج مع الشد المائي وكذلك نوع النبات وطبيعته الوراثية ، وتت

للمعامالت المدروسة مقاربة لقيم االستهالك المائي لمحصول  ETaكانت قيم االستهالك المائي الفعلي  
من  % 60و 75 ،100مم لمعامالت الري عند  405و 433 ،525والتي كانت  (5)الباقالء والمحسوبة من قبل 
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دراسات االستهالك المائي  أوضحتهامقاربة لقيم االستهالك المائي الفعلي للباقالء التي  وكذلك كانت الحقلية،السعة 
ومقاربة لقيم االستهالك المائي للباقالء  (.1مم كما ورد في ) 450لبعض المحاصيل في العراق والتي تقدر ب 

 (.24مم كما ورد في ) 465-442المزروع في مصر والتي تتراوح من 

بان قيم االستهالك المائي الفعلي كانت مرتفعة في مرحلة التزهير وتكوين القرنات  4نتائج جدول  أظهرت
زيادة اتساع حجم  إلىولجميع المعامالت مقارنة بمرحلتي البزوغ والنمو الخضري ومرحلة النضج ويعزى ذلك 

ورقية وبالتالي تزداد االحتياجات وما يصاحبها من زيادة المساحة ال موسم النموالمجموع الخضري للنبات بتقدم 
وخاصة عملية التركيب الضوئي وبناء الخاليا  أنسجتهالمائية للمحصول في عملياته الفسيولوجية والحيوية وبناء 

نتاجوزيادة عملية التزهير   (.19و 41 ،2)القرنات وبالتالي زيادة التبخر نتح الفعلي للمحصول  وا 

معاملة الري  وأظهرت المحصول،للباقالء خالل مراحل نمو  Kcقيم معامل المحصول  4يوضح جدول 
تلتها  ،1.44 إلى 0.62من الماء الجاهز اعلى القيم حيث تراوحت قيم معامل المحصول من  %25عند استنفاد 

 أما ،1.38 إلى 0.38من الماء الجاهز التي تراوحت قيم معامل المحصول فيها من  %50معاملة الري عند استنفاد 
يالحظ من  .1.29 إلى 0.38قيم لمعامل المحصول من  فأعطتمن الماء الجاهز  %75الري عند استنفاد  معاملة
اقصى قيمة لها عند  إلىقيم معامل المحصول تزداد بصورة تدريجية مع تقدم مراحل النمو حتى تصل  إنالنتائج 

 39 ،11)وهذا يتفق مع  )النضج(حصول مرحلة نهاية الم باالنخفاض عندمرحلة التزهير وتكوين القرنات، ثم يبدأ 
انخفاض التبخر نتح الفعلي  إلى. يعود سبب انخفاض معامل المحصول في مرحلة البزوغ والنمو الخضري (28و

، وبتقدم نتح المرجعي–للمحصول في هذه المرحلة بسبب صغر حجم النبات وقلة احتياجاته المائية وزيادة التبخر 
حجم المجموع الخضري للنبات وتزداد احتياجاته المائية في عملياته الفسيولوجية وبناء  موسم النمو سوف يزداد اتساع

، زيادة معامل المحصول إلىذلك سابقا وبالتالي زيادة التبخر نتح الفعلي للمحصول مما يؤدي  أوضحناكما  أنسجته
و  ETo (2على التبخر نتح المرجعي   ETaالن معامل المحصول هو عبارة عن حاصل قسمة التبخر نتح الفعلي  

6) . 

انخفاض المساحة  إلىالمحصول بالتساقط مما يؤدي  أوراقفي حين عند نهاية موسم نمو المحصول تبدأ 
انخفاض االستهالك المائي الفعلي وما يصاحب ذلك من  إلىمما يؤدي  المحصول، إنتاجيةالورقية وبالتالي انخفاض 

 المتحصل Kc عند مقارنة قيم معامل المحصول (.17و 9)ذا يتفق مع ما وجده وه المحصول،انخفاض لمعامل 
مع قيم معامل المحصول للدراسات السابقة للمحاصيل البقولية في العراق والدول المجاورة وجد  دراستنا هذهعليها في 

 1.4 إلىمو ووصل في مرحلة بداية موسم الن 0.2وبلغ  (،1) 1.6 إلى 0.3معامل المحصول للماش تراوح من  إن
 (.28في مرحلة نهاية الموسم لمحصول الباقالء المزروع في مصر ) 0.6 إلىفي منتصف موسم النمو ثم انخفض 

 50لى معاملتي الري عند استنفاد من الماء الجاهز معنويا ع % 25كذلك تفوقت معاملة الري عند استنفاد 
 5881.9، 6164.1حيث كان الحاصل الكلي )قرنات(  من الماء الجاهز في إنتاجية الحاصل )القرنات(، %75و
 4.8للمعامالت الثالث على التوالي، وكانت نسبة الزيادة في اإلنتاجية للمعاملة األولى  1-هكتار كغم 4370.5و
مقارنة بالمعاملتين األخريين على التوالي. ويعزى ذلك إلى تأثير التباين في كميات مياه الري المضافة  % 41.0و
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على التوالي، وما يصاحبها من تأثيرات  1-هكتار 3م 3521و 4115، 4579.5لمعامالت الثالثة والتي كانت بين ا
الشد المائي على توسع وانقسام الخاليا، وان توسع الخلية أكثر تأثرا من انقسامها السيما في منطقة القمة النامية، مما 

 (.26و 32لمجموع الجذري )يؤدي إلى خفض مؤشرات نمو المحصول في الجزء الخضري وا

)مم( ومعامل المحصول  ETo)مم( واالستهالك المائي المرجعي  ETaقيم االستهالك المائي الفعلي  4جدول 
Kc  لمحصول الباقالء خالل مراحل النمو 

المعاملة
 

 

 مرحلة النمو
 معادلة حوض التبخر معادلة نجيب خروفه كريدل-معادلة بليني

Kc ETo ETa Kc ETo ETa Kc ETo ETa  معامل الحوض
Kp * 

الري عند استنفاد 
2

5
% 

من الماء 
الجاهز

 

مرحلة البزوغ والنمو 
الخضري )تشرين ثاني 

 (2016وكانون أول 
 0.65 2تشرين 105.75 163.7 0.65 105.75 170.83 0.62 105.75 140.51 0.75

 0.75 1 كانون 

مرحلة التزهير وتكوين 
القرنات )كانون ثاني وشباط 

2017) 
1.44 235.16 337.8 1.18 287.37 337.8 1.28 263.09 337.8 

 0.75 2كانون 
 0.75شباط 
 0.7أذار 

 0.7نيسان  134.4 165.13 0.81 134.4 217.29 0.62 134.4 169.1 0.79 (2017مرحلة النضج )نيسان
  577.95 591.92  577.95 675.49  577.95 544.77  المجموع

الري عند استنفاد 
5

0
% 

من الماء 
الجاهز

 

مرحلة البزوغ والنمو 
الخضري )تشرين ثاني 

 (2016وكانون أول 
 0.65 2تشرين 88.2 163.7 0.54 88.2 170.83 0.52 88.2 140.51 0.63

 0.75 1كانون 

مرحلة التزهير وتكوين 
القرنات )كانون ثاني وشباط 

 (2017وآذار 
1.38 235.16 325.6 1.13 278.37 325.6 1.24 263.09 325.6 

 0.75 2كانون 
 0.75شباط 
 0.7آذار 

 0.7نيسان  117.7 165.13 0.71 117.7 217.29 0.54 117.7 169.1 0.7 (2017مرحلة النضج )نيسان
  531.5 591.92  531.5 675.49  531.5 544.77  المجموع

الري عند استنفاد 
7

5
% 

من الماء 
الجاهز

 

مرحلة البزوغ والنمو 
ثاني  الخضري )تشرين

 (2016وكانون أول 
 0.65 2تشرين 65.0 163.7 0.4 65.0 170.83 0.38 65.0 140.51 0.46

 0.75 1كانون 

مرحلة التزهير وتكوين 
القرنات )كانون ثاني وشباط 

 (2017وآذار 
1.29 235.16 304.0 1.06 287.37 304.0 1.16 263.09 304.0 

 0.75 2كانون 
 0.75شباط 
 0.7آذار 

 0.7نيسان  103.1 165.13 0.62 103.1 217.29 0.47 103.1 169.1 0.61 (2017)نيسانمرحلة النضج 
  472.1 591.92  472.1 675.49  472.1 544.77  المجموع

م من 2عند ارتفاع  m/s( وسرعة الريح % RHلمراحل نمو المحصول اعتمادا على الرطوبة النسبية ) Kp* تم اعتماد قيم معامل الحوض 
 ( 1998لسنة  FAO – 56واعتمادا على جداول ) األرضسطح 

من الماء الجاهز أعطت اعلى  %50بان معاملة الري عند استنفاد رطوبي  5النتائج في جدول  أظهرت
، وقد يعزى سبب ذلك إلى إن تلك المعاملة كانت مثالية في استخدام 3-م كغم 1.43كفاءة استخدام مياه والتي بلغت 
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كفاءة كمية مياه الري المضافة إلنتاج حاصل القرنات خالل موسم نمو المحصول األمر الذي أدى إلى ارتفاع قيمة 
، أو إن زيادة فاصلة الري واالستنفاد الرطوبي خالل مراحل نمو المحصول قد يحسن من كفاءة (5استخدامها للمياه )

مقارب للمعامالت المروية عند نسب استنفاد رطوبي استخدام الماء من قبل المحصول لتحقيق محصول اقتصادي 
 (.20) وهذا يتفق مع ما وجده 25%

ا على مؤشرات نمو وحاصل هنالك فروق معنوية بين معامالت الدراسة في تأثيره إن 4يوضح شكل 
 %75من الماء الجاهز معنويا على معاملة الري عند استنفاد  %25، حيث تفوقت معاملة الري عند استنفاد الباقالء

سم في حين كان معدل ارتفاع  62.8هو  األولىمن الماء الجاهز، حيث كان معدل ارتفاع النبات في المعاملة 
وية فيما بينها في صفة الثالث فروق معن، في حين لم تظهر معامالت الري سم 54.5بات في المعاملة الثانية الن

من الماء الجاهز ومعاملة الري عند  %25، لكن كان هنالك فرق معنوي بين معاملة الري عند استنفاد قطر الساق
 7.45 األولى، حيث كان معدل المساحة الورقية في المعاملة ة الورقيةمن الماء الجاهز في المساح %75استنفاد 

تأثير الشد المائي في  إلى. ويعزى ذلك 2سم 5.33معدل المساحة الورقية في المعاملة الثانية ، في حين كان 2سم
خفض محتوى الماء النسبي الذي يحدد انقسام وتوسع الخاليا وما يصاحبه من انخفاض في مقدار االمتصا ص 

  (.16و 29بار ) 1عندما يقل جهد الماء في التربة عن 

 مية الماء المستخدم وكفاءة استخدام الماء الحقلي قيم الحاصل الكلي وك 5جدول 

الحاصل )قرنات(  المعاملة
 1-هكتاركغم 

 كمية الماء المستخدم
 1-هكتار 3م

كفاءة استعمال الماء الحقلي 
 3-مغم ك

 1.35 4579.5 6164.1 من الماء الجاهز %25الري عند استنفاد 
 1.43 4115.0 5881.9 من الماء الجاهز %50الري عند استنفاد 
 1.24 3521.0 4370.5 من الماء الجاهز %75الري عند استنفاد 

   L.S.D 37.01اقل فرق معنوي 

 معامالت االستنفاد الرطوبي )%( تأثير معامالت االستنفاد الرطوبي على بعض مؤشرات نمو وحاصل الباقالء 4شكل 
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