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المستخمص

 لتقييم أثر ترشيد الماء عند تبني طرائق ري المروز الضحمة والري الجزئي2015- 2014 نفذت تجربة حقمية في ناحية الرشيد جنوب بغداد لمموسم
 استعممت في التجربة ثالث طرائق لمري شممت ري مروز ضحمة وري جزئي وري تقميدي (معاممة.ومضادات نتح في انتاجية المياه وحاصل الحنطة

 استخدمت تجربة عاممية.)) فضال عن معاممة القياس (بدون رشVAPOR GARD وARMORAX ( المقارنة) والرش بنوعين من مضادات النتح

28  اظيرت النتائج ان طرائق ري المروز الضحمة والري الجزئي خفضت االحتياج المائي بنسبة،وفق تصميم القطاعات الكاممة المعشاة بثالثة مكررات
0.39  وبيذا يمكن التوسع في الزراعة االفقية بمساحو مقدارىا،)1-موسم
1-

1-

 ىـ3 م4280(  عمى الترتيب بالقياس الى معاممة الري التقميدي%30و

 كغم ىـ5957 اذ بمغ متوسط الحاصل، تشير النتائج الى ان معاممة ري المروز الضحمة ادت الى زيادة معنوية في حاصل الحبوب. ىكتار0.43و

 وفي، عن المقارنة%16 ) بنسبة زيادة1- كغم ىـ17801(  في الحاصل البايموجي،)

1-

 كغم ىـ4891(  عن الري التقميدي% 21.8 وبنسبة زيادة

 تفوقت معاممة الري الجزئي في كفاءة استعمال الماء وربحية مياه. عن الري التقميدي%69 كفاءة استعمال الماء وربحية مياه الري معنويا بنسبة زيادة

 ومع ىذا اظيرت معامالت التداخل بين طرائق الري، ولم يؤثر الرش بمضادات النتح عن عدم الرش.% 52 الري معنويا وبنسبة زيادة عن الري التقميدي
. حبة وكفاءة استعمال المياه وربحية ماء الري500 ومضادات النتح فروقا معنوية في التاثير لحاصل الحبوب والحاصل البايموجي ودليل الحصاد ووزن
. طرائق زراعة، ربحية مياه الري، كفاءة استعمال المياه، ري جزئي، ري مروز ضحمة:كممات مفتاحية

The Iraqi Journal of Agricultural Sciences – 46(6): 1016-1022, 2015
Masood
IRRIGATION METHODS AND ANTI-TRANSPIRATION AS RELATED TO WHEAT
AND WATER PRODUCTIVITY
T. K. Masood
Assist. Lecturer
tareqtareq7@yahoo.com

Department of Soil Science and Water Resources – College of Agriculture - University of
Baghdad
ABSTRACT
A field experiment was carried out in the Al-Rasheed township southern of Baghdad for the 2014 2015 season to evaluate the impact of water rationalization at adoption shallow furrow and partial
irrigation methods with anti- transpiration methods on the yield of wheat and water productivity.
Three methods of irrigation, were used in the experiment including shallow furrow irrigation, partial
irrigation and conventional irrigation (as control). Two types of anti- transpiration (ARMORAX and
VAPOR GARD) used in the experiment in addition to control (without spraying ) were used as well.
Factorial trial with RCBD was used with three replications. Results showed that the methods of
shallow furrow irrigation and partial irrigation reduced water requirement by 28 and 30%,
respectively, compared to the conventional irrigation (4280 m3 ha-1 season1-), with an expansion in
cropped land in area of 0.39 and 0.43 hectares. Results also indicated shallow furrow irrigation
significantly increased grain yield (5957 kg ha-1) with an increment that of 21.8 % compared to
conventional irrigation (4891 kg ha-1), biological yield (17801 kg ha-1) with an increment of 16% than
conventional irrigation. Applying shallow furrow irrigation increased WUE and profitability by 69%
compared to conventional irrigation while Partial irrigation had an increased of 52%. Antitranspiration had no significant differences than most of treated treatment. However the interaction
between irrigation methods and anti- transpiration showed significant differences in their impact on
grain yield, biological yield, harvest index, weight of 500 grain, water-use efficiency and profitability of
irrigation water.
Keywords: shallow furrow irrigation, partial irrigation, Water use efficiency, water profitability,
planting methods.
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( .)14والجل زيادة كفاءة الري السطحي لمحاصيل

المقدمة

ستراتيجية ،ابتكرت طريقة ري المروز الضحمة والري الجزئي

تواجو المنطقة العربية ندرة مائية حادة نتيجة زيادة الطمب

لطرائق زراعة مختمفة لمحصول الحنطة ،فضالً عن استخدام

عمى المياه لتمبية االحتياج المائي سواء كان لمشرب او

االستعمال المنزلي عالوة عمى االحتياج الزراعي ،ونتيجة

مضادات النتح ،لسد الفجوة الغذائية وزيادة االنتاج بمورد

التزايد السكاني والتوسع الحضري الذي تشيده المنطقة

مائي اقل .وتفوقت طرائق زراعة الحنطة عمى مساطب

بالقياس الى طرائق ري وزراعة اخرى في حاصل الحبوب

العربية ،سيؤدي ىذا االمر بال شك في ظل محدودية الموارد

وعدد حبوب السنبمة( 12و ،)15مما يعني ىناك امكانية الى

المائية الى تخفيض حصة المياه المخصصة لمزراعة ،مما

يعني انحسار االراضي الزراعية وزيادة فرصة تعرضيا

تغيير طرائق الري لمحاصيل ستراتيجية والسيما الحنطة ،لذا

لمتصحر في حال لم تتخذ اجراءات مناسبة ( .)1عالوة عمى

ييدف البحث الى دراسة تاثير طرائق ري المروز الضحمة
والري الجزئي والرش بمضادات النتح في صفات الحاصل

زيادة الفجوة الغذائية نتيجة النمو السكاني مما ينعكس عمى

وانتاجية مياه الري.

االمن الغذائي ،وتشير الدراسات لعام  2011ان كمية االنتاج

من الحنطة بمغت  1700000طن متري وحاجة البمد من

المواد والطرائق

ىو 2949000طن متري سنة ،1-ومن خالل استشـراف

الزراعي  .2015/2014في تربة كمسية رسوبية ذات نسجة

االمـن الغـذائي فـي العـراق لمسـنوات القادمـة وفقـا لمتقـديرات

مزيجة مصنفة الى مستوى تحت المجاميع العظمى Typic

فـان الفجـوة الغذائيـة فـي حالـة ت ازيـد ممـا تعكـس خطـورة االمـن

 .Torrifluventتم تحديد الخصائص تربة وذلك بأخذ

عام  ،)13( 2020ممـا يتطمـب وقفـة جـادة لزيادة االنتاج في

الكيميائية والفيزيائية لمتربة قبل الزراعة ،قدرت الخصائص

ظل نقص الموارد المائية .وبما ان الزراعة المستيمك االكبر

الكيميائية وفق الطرائق الواردة في  Pageوآخرون ()16

لممياه ،اذ تستيمك ما يقارب  % 85من اجمالي المياه المتاحة

والخصائص الفيزيائية وفق ما ورد في  .)5( Blackحرث

نتيجة انخفاض كفاءة االرواء ولكون طريقة الري السطحي

متعامدة ثم اجريت عمميات التعديل والتسوية .صممت تجربة

ىي المعول عمييا والسيما في الشرق االدنى فالبد من اجراء

عاممية وفق تصميم القطاعات الكاممة المعشاة وبثالثة

بعض التحسينات والتحويرات عمى ىذه الطريقة من اجل زيادة

مكررات .قسم الحقل الى ثالثة قطاعات رئيسة وقسمت

انتاجية المياه عند استعماليا ( 8و .)9وتتوافر عدد من

القطاعات الى  27وحدة تجريبية ،مساحة الوحدة التـ ـ ـجريبية

الحنطة ىي  4649000طن متري .سنة

1-

نفذت تجربة حقمية في ناحية الرشيد جنوب بغداد لمموسم

اي مقدار الفجوة

عينات من تربة الحقل قبل الزراعة ،يبين جدول 1الخصائص

الغـذائي ،قد تصل الحاجة الى  5632000طن متري في

موقع التجربة بوساطة المحراث المطرحي القالب حراثة

وان خسائر المياه المحولة الغراض الري تتجاوز %50

2

االساليب لزيادة انتاجية المياه منيا تقميل كميات المياه

 6م (2×3م) .تضم الوحدة التجريبية لطريقة ري المروز

المضافة بتبني اسموب الري الناقص او الري الجزئي ويتم من

الضحمة  8مروز طول كل مرز 2م .تركت فواصل مقدارىا

خالل تقميل عدد الريات ،إذ يتم قطع رية واحدة خالل مرحمة

 2م بين القطاعات ومسافة 1م بين المعامالت لمسيطره عمى

غير حساسة لمعجز المائي دون تأثر االنتاج ( 17و .)18او

حركة الماء واالمالح ،شممت التجربة المعامالت االتية:

يمكن ان يتم الري كامل خالل مرحمة او مراحل النمو

طرائق الري والزراعة ري تقميدي:

الحساسة لنقص المياه ( 6و .)11لذ عرف ىذا االسموب
بانو طريقة ري كامل لممنطقة الجذرية مع كمية مياه اقل من

الري عمى اساس استنفاد رطوبي  %50من الماء الجاىز

واضافة الماء لحد السعة الحقمية ،بحسب معادلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة Allen

امكانيات التبخر نتح وبتاثير قميل في الحاصل ( .)7او اتباع

وآخرون ( )4االتيةd= (θf.c –θw)D….(1) :

اسموب ثاني يتمثل باختزال حجم الماء المضاف لممحصول،

اذ ان  dيمثل عمق ماء الري المضاف (مم) و  θf.cالرطوبة

الماء او خالل جميع مراحل النمو دون التأثير في االنتاج

الحجمية قبل الري (سم 3سم )3-و Dعمق المجموع الجذري

الحجمية عند السعة الحقمية (سم.3سم )3-و θwالرطوبة

إذ يتم تقميل كمية ماء الري خالل مرحمة غير الحساسة لعجز
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(مم) .توالت عممية اخذ العينات لتقدير المحتوى الرطوبي قبل

الضحمة من المساحة الكمية) .عرض المرز الواحد  0.25م

كل رية وبحسب الطريقة الوزنية ولعمق 30 -0سم من بداية

وبعمق  0.15م والمسافة بين مرز واخر 0.35م (شكل ،)1

الزراعة الى مرحمة البطان ولعمق  60 -0سم لنياية موسم

والزراعة ىنا عمى الكتوف وفي بطن وقمة المروز الضحمة.

النمو ،والزراعة نث اًر بااللواح.

مضاد النتح :الرش بمضادي النتح ARMORAX

ري جزئي :اضافة  %70من عمق الماء المضاف لمعاممة
الري التقميدي والزراعة بالطريقة نفسيا لمري التقميدي.

ري مروز ضحمة :اضافة عمق ماء الري لمعاممة الري
التقميدي˟ ( 0.72معامل اختزال:مساحة الترطيب لممروز

و VAPOR GARDوالرش بالماء المقطر فقط .رشت
مضادات النتح بتخفيف  5مل لتر

1-

ماء مرتين االولى في

مرحمة التسنبل بتاريخ  3/20والثانية بعد مرور  10ايام من

االولى ويوضح جدول 2التركيب الكيميائي لمضادي النتح.

جذول .1انخصائص انكيًيائيت وانفيشيائيت نتزبت انحقم قبم انشراعت
انصفاث
EC1:1
pH

انخصائص انكيًيائيت

االيوَاث انذائبت
انعُاصز
انجاهشة

انخصائص انفيشيائيت

يفصوالث
انتزبت

Na+
K+
Ca++
Mg++
ClSO4-HCO3CO3
N
P
K
يعادٌ انكاربوَاث
انًادة انعضويت
CEC
ريم
غزيٍ
طيٍ
َسجت انتزبت
انًساييت انكهيت
انكثافت انظاهزيت
انسعت انحقهيت
َقطت انذبول انذائى

انوحذاث
دسي سيًُش و
-

1-

يهي يكافئ نتز

1-

يهغى عُصز كغى 1-تزبت
غى كغى 1-تزبت
غى كغى 1-تزبت
سُتي يول +كغى 1-تزبت
غزاو كغى

1-

%
3ييكاغزاو و
3سى 3سى
3سى 3سى

شكم  . 1يخطظ توضيحي نطزيقت سراعت انحُطت بانًزوس انضحهت
1018

انقيى
2.10
7.24
7.01
0.86
9.41
5.32
16.20
4.63
0.20
nill
21.00
22.51
74.49
204
8.30
17.35
442
440
118
loam
44
1.48
0.30
0.14
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تتم عممية الري بمياه بئر باستخدام منظومة ري تتكون من

يسعود
النتائج والمناقشة

مضخة تقوم بسحب الماء من البئر قرب الحقل ويبين جدول

اظيرت النتائج (شكل  )2ان معاممة الري التقميدي اخذت

 3مواصفات المياه المستخدمة في التجربة ،اذ ضخ الماء من

كمية ماء اعمى من معامالت الري االخرى اذ بمغت 4280

التجريبية .وضع مقياس ماء عند بداية االنبوب الرئيسي

المضاف الى ادنى قيمة ليا عند استعمال اسموب الري

م.3ىـ

البئر بوساطة منظومة من االنابيب توزع الماء عمى الوحدات

1-

في الموسم بعمق  428مم .انخفضت كمية الماء

الجزئي ،بمغت كمية المياه  3000م.3ىـ

لتحديد حجم الماء الداخل الى المعامالت .زرعت بذور حنطة

1-

( 300مم) وفي

صنف اباء  99في الحقل بتاريخ  2014/ 12/20بمعدل

الوقت ذاتو بمغت نسبة االنخفاض في عمق الري %29.9

لكل من الري التقميدي والري الجزئي ،والنثر ومن ثم تشكيل

فقد بمغت كمية الماء المضاف  3080م.3ىـ 308(1-مم)

 120كغم ىـ .1-استخدمت طريقة الزراعة نث اًر داخل االلواح

بالقياس الى الري التقميدي .اما معامالت ري المروز الضحمة

(عمل) مروز صغيرة بعد البذار (طريقة ري المروز

وبنسبة انخفاض عن الري التقميدي  .%28يعزى انخفاض

الضحمة) .اضيفت االسمدة النتروجينية بمعدل  100كغم N

ىـ ،1-واضيفت االسمدة الفوسفاتية بمعدل  80كغم  Pىـ
واالسمدة البوتاسية بمعدل  100كغم Kىـ

1-

كمية ماء الري المستعمل في

1-

الضحمة

عمى دفعتين

والسيما

العناصر المغذية اسفل المنطقة الجذرية ،وعند تطبيق ري

حصدت النباتات بتاريخ .2015/5/10

المروز الضحمة فان مساحة الترطيب لسطح التربة تقل ،مما

جدول  .2التركيب الكيميائي لمضادات النتح

VAPOR GARD

عمق ماء الري لطريقة الري

الجزئي ،مما يعني انخفاض في الرشح العميق

االولى عند مرحمة التفرعات والثانية قبل مرحمة البطان (،)3

يضاد انُتح
ARMORAX

الى اختزال في

الري

الجزئي او المروز

يعني تقميل الضائعات المائية واالستيالك المائي .يالحظ

تباين كمية الماء المضاف تبعاً الختالف الطريقة او االسموب

انتزكيب انكيًيائي
%3
8% SiO2
اييُيت حزِ
96% di- 1- p- Menthene ,
4% Inert Ingredients.

احًاض

ونسبة اختزال في مساحة الترطيب.

5000

2000
1000

م 3هـ1-

جدول .3مواصفات المياه المستعممة بالتجربة
Class
meq.L-1
pH EC
++
++
+
dS
SAR Mg
Ca
Na
m-1
C3S1 0.30 32.0
9.0 1.36 7.23 2.6
1قدر حاصل البذور الكمي والحاصل البايموجي (كغم .ى ـ )

3000

الماء المضاف

4000

0
الري التقليدي

ري المروز الضحلة الري الجزئي

من متوسط حاصل 1م 2من الوحدة التجريبية ومن ثم التحويل

شكل  .2كمية مياه الري م.3ىـ

استعمال الماء الحقمي ( WUEFكغم .ىـ .1-مم )1-من

اذ يتضح ان اسموب الري الجزئي قد وفر كمية ماء ري خالل

الى كغم ىـ .1-وحسب وزن  500حبة .حسبت كفاءة

1-

لمعامالت المروز الضحمة

و الري الجزئي والري التقميدي

المعادلة االتية:

موسم نمو الحنطة بمغ  1280م.3ىـ

1-

لمعاممة ري الجزئي

 =WUEFحاصل الحبوب /عمق الماء المضاف (مم) ()2

و 1200م.3ىـ

المعادلة اآلتية:

ولحساب المساحة التي يمكن استثمارىا من توفير المياه يمكن

حسبت ربحية (انتاجية) ماء الري (دينار .م )3-حسب

1-

لمعاممة الري المروز الضحمة ويالحظ ان

الفروقات قميمة لتشابو كمية المياه المختزلة لكال الطريقتين.

انتاجية مياه الري= حاصل الحبوب ˟ السعر/كمية المياه

تطبيق العالقة التالية:

المضافو (م .3ىـ )3( .... )1-استعمل السعر  800دينار

المساحة االضافية التي يمكن استثمارىا (ىـ)= كمية المياه

حممت لبيانات احصائياً وتم مقارنة المتوسطات عند اختبار

لمعاممة الري غير التقميدي(م.3ىـ)1-

عراقي كغم

1-

حبوب (بحسب تسعيرة و ازرة الزراعة العراقية).

الموفرة (م.3ىـ ˟ )1-المساحة( ىـ) /كمية المياه المستعممة

اقل فرق معنوي ( )LSDعند مستوى احتمال .%5

1019

يسعود
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ومن نتائج توفير المياه اعاله يتضح ان تطبيق طريقة ري

جدول  .4تاثير طرائق الري ومضادات النتح في حاصل

االفقية لممورد المائي نفسو بمساحو مقدارىا  0.39ىكتار.

انًعذل

الحبوب (كغم ىـ)1-

المروز الضحمة يمكن ان يؤدي الى زيادة التوسع في الزراعة

يعايالث
انزي
انزي
انتقهيذي
انزي
انجشئي
ري يزوس
ضحهت
0.05LSD
انًعذل
0.05LSD

وعند تطبيق الري الجزئي يمكن التوسع في المساحة االفقية
بمقدار  0.427ىكتار .يبين جدول  4تاثير معامالت الري
المختمفة ومضادات النتح في حاصل الحبوب ،أذ بمغ متوسط

حاصل الحبوب  5957و 5210و  4891كغم ىـ

1-

لمعامالت ري المروز الضحمة والري الجزئي والري التقميدي
عمى الترتيب .اذ تشير النتائج الى تفوق معاممة ري المروز

الضحمة معنويا بنسبة زيادة مقدارىا  %22مقارنة بمعاممة

يضاد انُتح
ARMORAX

بذوٌ
رش
4980

5804

5519

4776

5336

6070

6198

5601

5523

1285.3
5593
NS

4943

VAPOR
GARD
3891

4891
5210
5957
742.1

يتبين من جدول  5إن طرائق الري أدت إلى زيادة الحاصل

الري التقميدي ،في حين اعطت معاممة الري الجزئي زيادة

البايموجي ،اذ يالحظ إن طريقة ري المروز الضحمة التي

مقدارىا  %7اال انو غير مختمف معنوياً عن الري التقميدي.

اعطت حاصل بايموجي مقداره  17801كغم ىـ

وباالسموب نفسو تفوقت معاممة ري المروز الضحمة معنوياً

1-

بنسبة زيادة
1-

 % 16قياسا إلى معاممة الري التقميدي ( 15348كغم ىـ ).

عن معاممة الري الجزئي وبزيادة في الحاصل مقدارىا .%14

أما طريقة الري الجزئي فأدت إلى زيادة بسيطة في الحاصل

وىذا قد يعزى الى دور طريقة ري المروز الضحمة في زيادة

1-

البايموجي ( 16105كغم ىـ ) و بزياده غير معنويو بمغت

االنتاج ،اذ تعد طريقة مالئمو لنمو المجموع الجذري ،فضال

 .%5كما يتضح ان اعمى حاصل بايموجي عند استخدام

عن خفض مموحة التربة وذلك من خالل حركة االمالح

مضادات النتح حصل عند الرش بـ  ARMORAXاذ بمغ

باتجاه قمة المروز .أما تأثير التداخل بين معامالت الري

 16917كغم ىـ

ومضادات النتح ،أذ تفوقت معامالت التداخل ري

1-

وبنسبة زيادة بمغت  %6عن متوسط الرش
1-

بـ  VAPOR GARDالتي بمغت  16003كغم ىـ  ،اال

المروزالضحمة و 6198( ARMORAXكغم ىـ )1-و مروز

ان ىذه الزياده غير معنوية ،وفي الوقت نفسو لم تكن ىناك

ضحمة بدون رش ( 6070كغم ىـ )1-معنوياً في ىذه صفة

اختالفات معنوية بين الرش بمضادات النتح من عدمو.

حاصل الحبوب عن معاممة الري الجزئيARMORAX -

جدول  .5تاثير طرائق الري ومضادات النتح في الحاصل

( 4776كغم ىـ )1-والتي لم تختمف عن بقية المعامالت

البايموجي (كغم ىـ)1-

معنوياً ،في حين معاممة الري التقميديVAPOR GARD -

( 3891كغم ىـ )1-انخفضت معنويا عن جميع معامالت

يعايالث
انزي
انزي
انتقهيذي
انزي
انجشئي
ري يزوس
ضحهت
0.05LSD
انًعذل
0.05LSD

التداخل عدا معاممة الري الجزئي .ARMORAX -قد
تعزى نتائج التداخل بين معاممة الري التقميديVAPOR -

 GARDالتي اعطت اقل حاصل وبانخفاض معنوي عن
اغمب المعامالت الى دور مضاد النتح VAPOR GARD
اذ قمل من نتائج التمثيل الضوئي اذ يتضح ذلك جميا من
نتائج الحاصل البايموجي(جدول ، )5فضال عن زيادة االنتاج
عند اضافة  ARMORAXوالتي ادت الى زيادة معنوية

يضاد انُتح
ARMORAX

انًعذل

بذوٌ
رش
14979

17283

16842

14827

16646

17184

18639

17581

4208
16917
NS

16003

16335

VAPOR
GARD
13781

15348
16105
17801
2430

ويبين الجدول ذاتو تاثير التداخل بين مضادات النتح وطرائق

في الحاصل عند التداخل بين مضادات النتح ومعامالت الري

الري المختمفة في الحاصل البايموجي اذ اعطت معاممة ري

وىذا قد يعزى الى دور الـ  ARMORAXبسبب احتواءة

المروز الضحمة  ARMORAX -اعمى حاصل بايموجي

عمى االحماض االمينية الحره ،فضالً عن دور السميكون في

بمغ  18639كغم ىـ

خفض عممية النتح (.)2
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 VAPOR GARDوبنسبة زيادة بمغت  ،%35وفي الوقت

جدول  .7تاثير طرائق الري ومضادات النتح في كفاءة

نفسو لم تختمف االخيره معنويا عن بقية المعامالت .قد تعزى

استعمال الماء (كغم ىـ

زيادة الحاصل البايموجي الى زيادة حاصل الحبوب عند اتباع

يعايالث
انزي
انزي
انتقهيذي
انزي
انجشئي
ري يزوس
ضحهت
0.05LSD
انًعذل
0.05LSD

الري الجزئي ،فضالً عن استخدام  ARMORAXلما
يحتوية من احماض امينية حره ودورىا في زيادة االنتاج،
عالوة عمى وجود السميكون واىميتو في زيادة صالبة الخاليا

واالنسجة وتقميل التأثير الممحي(.)3يوضح جدول  6تأثير
طرائق الري ومضادات النتح في وزن  500حبة .اذ اعطت
معاممة الري التقميدي اعمى متوسط لوزن  500حبة بمغ

15.68غم والتي لم تختمف معنوياً عن بقية معامالت طرائق

االستفادة من مياه الري بسبب ضعف نمو المجموع الجذري

وفي الوقت نفسو لم تختمف االخيرتين عن بقية المعامالت

في ظروف المعاممة نتيجة زيادة تراكم االمالح بسبب مموحة

معنويا.

ماء الري (جدول  - )3اذ صنف المياه  C3S1ذات تأثيرات

جدول .6تاثير طرائق الري ومضادات النتح في وزن  500حبة

سمبية في المحاصيل وتتطمب ادارة جيدة وبحسب تصنيف

(غم)

 ،FAOاذ ىناك زيادة في المشكمة ( -)19 ،10ورافق ذلك

يضاد انُتح

15.68
15.71

14.15

14.63

14.83

15.84

14.46

14.47

14.92

15.74

3.20
15.37
NS

14.32

حالة انخفاض معدالت النمو الخضري وحاصل الحبوب .كما
اوضحت النتائج ان الرش بمضادات النتح لم تعط زيادة

معنوية في كفاءة استعمال المياه .أما تأثير التداخل بين

معامالت الري ومضادات النتح ،أذ تفوقت معامالت التداخل

NS

ري المروز الضحمة  20.12( ARMORAX -كغم ىـ

مم)1-

يبين جدول  7تاثير معامالت الري المختمفة ومضادات النتح

و 17.37و 19.34كغم ىـ

1-

مم

بالقياس

الى

الري

التقميدي

(بدون

1-

رش

و ARMORAXو .)VAPOR GARDيبين جدول 8

في كفاءة استعمال المياه  ،بمغ متوسط الكفاءة 11.43
1-

زيادة االنتاج (جدول ،)5فضال عن

كفاءة استعمال الماء الحقمي الى انخفاض قدرة النبات عمى

وبنسبة زيادة  %23عن الري الجزئي .ARMORAX -

17.52

15.02

2.35

مما ينعكس بالسمب في االنتاجية .او قد يعزى سبب انخفاض

 %26قياساً بمعاممة الري التقميدي،VAPOR- GARD

13.86

16.58

4.07
16.53
NS

19.34

الجذرية وانخفاض تركيزىا وبالتالي انخفاض العناصر المغذية

القيم بالنسبة لوزن  500حبة بمغ  17.52غم بزيادة معنوية

15.68

19.71

20.12

18.19

17.37

المجيزة ،مما تؤدي الى زيادة غسل المغذيات اسفل المنطقة

إستخدام طريقة الري التقميدي ARMORAX-حققت أفضل

يعايالث
انزي
انزي
انتقهيذي
انزي انجشئي
ري يزوس
ضحهت
0.05LSD
انًعذل
0.05LSD

18.40

15.92

17.79

11.43

الحقمي لمعاممة الري التقميدي يعود الى زيادة كمية مياه الري

بمضادات النتح لم تسيم في زيادة وزن  500حبة معنوياً.

بذوٌ
رش

13.56

VAPOR
GARD
9.09

انخفاض عمق ماء الري .ان انخفاض كفاءة استعمال الماء

حبة .كما اوضحت نتائج التحميل االحصائي ايضاً ان الرش

ARMORAX

انًعذل

بذوٌ
رش
11.63

المروز الضحمة في

لمعاممة الري التقميدي مما انعكس بااليجاب في وزن 500

VAPOR
GARD

يضاد انُتح
ARMORAX

1-

مم)1-

قد تعزى زيادة كفاءة استعمال المياه الى دور طريقة ري

الري .وىذا قد يعزى الى انخفاض عدد حبوب في السنبمة

انًعذل
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لمعامالت الري التقميدي

الري ،بمغ متوسط ربحية  914و 1389و 1547دينار م

والري الجزئي وري المروز الضحمة عمى الترتيب .اذ تشير

3-

لمعامالت الري التقميدي والري الجزئي وري المروز الضحمة

النتائج تف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوق معاممة ري المروز الضحمة معنويا بنسبة

عمى الترتيب .اذ تشير النتائج الى تفوق معاممة ري المروز

 ،%69اعطت معاممة الري الجزئي زيادة معنويو مقدارىا

الضحمة معنويا بنسبة  ،%69في حين اعطت معاممة الري

 %52مقارنة بالري التقميدي.

الجزئي زيادة معنويو مقدارىا  %52مقارنة بالري التقميدي.
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)3-الري (دينار م

انًعذل

يضاد انُتح
ARMORAX
1085

ٌبذو
رش
931

1423

1274

1472

1455

1610

1577

1202

326.3
1323
NS

1326

914

VAPOR
GARD
727

1389
1547
188.4

يعايالث
انزي
انزي
انتقهيذي
انزي
انجشئي
ري يزوس
ضحهت
0.05LSD
انًعذل
0.05LSD

قد تعزى زيادة ربحية المياه الى دور طريقة ري المروز
عالوة عمى زيادة، خفض كمية مياه الري

الضحمة في

 كما اوضحت النتائج ان الرش بمضادات النتح لم.االنتاج
 أما تأثير التداخل.تعط فروقات معنوية في ربحية مياه الري
 فتبين النتائج تفوق،بين معامالت الري ومضادات النتح
ARMORAX معاممة التداخل ري المروز الضحمة و

بالقياس الى الري التقميدي(بدون رش3- دينار م1610 بربحية

.VAPOR GARD.  وARMORAX
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