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دوس يسزىَبد انشٌ ويعبيالد انشٌ غُش انكبيم فٍ حسبة االسزهالن انًبئٍ وًَى وحبصم 

  .Vicia  faba Lانجبلالء 

 

 اِء صبنح عبرٍ             عًبس دحبو  عُبدح             سعبد يحًذ خهف

 كهُخ انضساعخ / جبيعخ ثغذاد

 

 انخالصخ :

لوؽصوْ  الثواق     (Deficit Irrigationّغ٘س الكاهل )السٕ الٌاقص ًفرخ ذعستح ؼقل٘ح تعدّلح السٕ الكاهل        

Vicia faba L.  11ظاهعح تغداد فوٖ بتوٖ غسٗوة ) -كل٘ح الصزاعح  -فٖ ؼقل ذعازب قعن الثعرٌح ّذؽد شدّد هائ٘ح 

م فوْ  هعورْٓ ظو ػ  3441شوسقاً ّازذفوا   14 44شواالً ّخػ غوْ  11 33علٔ خػ عسض كن غسب تغداد( )

 Typicذصوووٌ   Clay loam)فوووٖ ذستوووح هصٗعوووح غٌ٘٘وووح ) 1111 - 1111( خووو   الوْظووون ال سٗقوووٖ ؽوووسالث

torrifluvent 4 ذِدف الدزاظح لرؽدٗد االؼر٘اظاخ الوائ٘ح للوؽصْ  ّكفا ج اظرعوا  الو٘واٍ عٌود ظدّلوح الوسٕ الكاهول

ترْشٗو   Split – Plot Designّالٌواقص ّذؽود هعواه خ الاود الووائٖ للثواق  4 بظور دم ذصوو٘ن االلوْاغ الوٌاوقح 

( ّتص شوح هكوسزاخ4 بؼرلود هعورْٗاخ Randomized Complete Block Designالق اعاخ العاوْائ٘ح الكاهلوح )

إذ بى  Sub-plotّهعاه خ السٕ الكاهل ّالٌاقص العاهول الصوإًْ  Main-plotالسٕ )الاد الوائٖ( العاهل السئ٘عٖ 

 (S2ّالرصُ٘وس )( S1لح زٕ ًاقص )ق   زٗح( عٌد كل هي هساؼل الرفسعواخ )ّهعاه( S0هعاهلح زٕ كاهل )هقازًح( )

4 شزعوود % هوي الوووا  العواُص فوٖ الرستوح51ٗكووْى الوسٕ عٌود اظورٌفاذ ، (S4ّذكوْٗي الثورّز ) (S3ّذكوْٗي القسًواخ )

 11114/ 4/ 11ّؼصدخ  11/11/1111صٌ  بظثاًٖ ترازٗخ  (.Vicia faba L)الثاق   ترّز 

( )الرث وس ًورػ الفعلوٖ( هوي خو   ETaاخ الو٘اٍ الوعافح فوٖ ؼعواب قو٘ن اهظورِ م الووائٖ الفعلوٖ )بظرعولد كو٘    

هعادلح الوْاشًح الوائ٘وح، إذ  ذون ذقودٗس الوؽروْٓ السغوْتٖ فوٖ هقود الرستوح تعود الوسٕ ّكورل  قثول السٗوح الرال٘وح هثاشوسج 

ًر٘وس الوعدلوح ّؼوْض الرث وس4 تٌ٘ود ًروائط خ   هْظن الٌوْ، ّؼعة الرث وس ًورػ الوسظعوٖ ؼعوة هعادلوح تٌوواى هْ

الدزاظح بى ق   هعاه خ السٕ الٌاقص )ق   زٗح ّاؼدج خ   هساؼل الٌوْ الو رلفح( بشسخ هعٌْٗا"فٖ كو٘ح الرث وس 

 1146ّ 1146ّ 744 ، 941ّ 941ّ 645ّ 443( تٌعووثح S0إذ اشداد هقووداز الرث ووسًرػ لوعاهلووح الوقازًووح )ًوورػ الفعلووٖ، 

، علٔ الرْالٖ عٌد هعاهلح S1  ّS2  ّS3  ّS4% هقازًح ه  هعاه خ ق   السٕ 841ّ 549ّ 549ّ 447 ، 1447ّ

4 قللد هعاه خ الاود الووائٖ هوي قو٘ن االظورِ م الووائٖ الفعلوٖ، ّقود تلغود % هي الععح الؽقل٘ح%51 %75ّ 111ّ

ًووورػ  –ن الرث وووس تلغووود قووو٘ %1114% هقازًوووح توعاهلوووح 61% 75ّ% عٌووود هعووواه خ 19ّ 1146ًعوووثح االً فووواض 

هًْر٘ووس الوعدلووح، علوؤ الرووْال4ٖ ف٘وووا كاًوود قوو٘ن  –هوون لكوول هووي ؼووْض الرث ووس ّهعادلووح تٌووواى  561ّ 861الوسظعووٖ 

ظوعلد هعاهلوح  4% هوي العوعح الؽقل٘وح51% 75ّ% 111ّعٌود هعاهلوح  هون 415ّ 433ّ 515ًرػ الفعلوٖ  –الرث س 

غون/مك 1459% هي العوعح الؽقل٘وح بعلؤ كفوا ج ه٘واٍ 75اظرٌفاذ 
3
بى هعواه خ الاود الووائٖ بشوسخ هعٌْٗواً فوٖ خفوط  4

ازذفووا  الٌثوواخ ّعوودد الرفسعوواخ لكوول ًثوواخ ّعوودد القسًوواخ لكوول ًثوواخ ّالؽاصوول الثوواْٗلْظٖ ّالؽاصوول الكلووٖ ّفووٖ 

%، 61ّ 75% فووٖ هعوواهلرٖ 19ّ 3،   48ّ 15،  15ّ 8،  31ّ 11،  15ّ 5هرْظوو ِوا ّتلغوود ًعووثح االً فوواض

 علٔ الرْال4ٖ

 

 َزح انفعهٍ، انشٌ انُبلص، أالجهبد، انجبلالء-يفزبحُخ: انزجخشكهًبد 
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THE ROLE OF LEVELS IRRIGATION AND DDFICIT IRRIGATION 

TREATMENTS  ON CONSUMPTIVE WATER USE, GROWTH AND  

YIELD OF Vicia faba L.  

 

Abstract  :  

        Field studies were conducted for scheduling full and deficit irrigation of Vicia faba 

L. under water tension in autumn season 2010-2011 at field experiment in Agricultural 

Research Station of Abu-Graib- Baghdad, Iraq , 20 km west of Baghdad ( the location 

lies  on longitude  33 22 north and latitude 44 24 and 34 m above sea level). The 

objective of the study was to estimate the crop water requirements and water use 

efficiency. The experimental design was split plot in RCBD with three replications. The 

main plots were for water tension and sub- plot for full and deficit irrigation treatment 

(control S0,  and deficit irrigation included omitting one irrigation at branching S1, 

flowering S2, beginning pod S3 and beginning seed stage S4). Faba bean cultivars were in 

main plots planted in 10
th

 October 2010 and harvested in 10
th

 April 2011 irrigation was 

imposed at 50% depletion of available water. 

        Amount of required irrigation water use to estimated actual evapotranspiration 

depending on water balance equation, reference evapotranspiration from modified 

Penman Montieth equation, and evaporation from class-A-pan. Results show the deficit 

irrigation caused significant differences in actual evapotranspiration between the full 

irrigation and deficit irrigation treatments. Actual evapotranspiration (ETa) for the full 

irrigation treatments significantly increased by 4.3, 6.5, 9.2, 9.2  and 7.4, 11.6, 11.6, 14.7 

and 4.7, 5.9, 5.9, 8.2% of S1, S2, S3, S4 respectively in 100%, 75% and 60% depletion 

of field capacity. The water tension reduced of actual evapotranspiration by 21.6, 29% in 

75% and 60% compared 100% treatment. The value of reference evapotranspiration 

(ET0) was calculated using Penman-Montieth modified equation and pan-A recorded 

561, 860 mm, respectively, while the actual evapotranspiration recorder 525, 433 and 

405 mm in 100%, 75% and 60% depletion of  field capacity. The highest water use 

efficiency was obtained from 75% treatment 1.59 kg/m
3
. Water stress caused reduction 

in plant height, No. of branches/plant, biological yield and seed yield values by 5and 15; 

10 and 31; 8 and 15; 25 and 48; 3 and 19% 75% and 60% depletion of field capacity, 

respectively. 

Keyword: consumptive use, deficit Irrigation, stress, Vicia  faba L. 

 

 :انًمذيخ

لعافوح الروٖ ذعواًٖ هوي شوؽح الوصوادز ذق  هعظن االزاظٖ الصزاع٘ح فٖ الْغي العستٖ ظوي الوٌاغق العافوح ّشوثَ ا

الوائ٘ح علٔ اخر ف اًْاعِا الظثاب ه رلفح، ّذرفاقن ُرٍ الواكلح فٖ الْقد الؽاظوس ّالوعورقثل ّذلو  لصٗوادج السقعوح 

الصزاع٘ووح ّالٌوووْ العووكا4ًٖ ّتوورل  اصووثػ هووي العووسّزٕ ظووداً ّظوو  بدازج ظ٘وودج للوصووادز الوائ٘ووح تِوودف االظوورغ   

 االهصل لِا4
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عفوواف الوؤ بؼووداز ذغ٘ووساخ فووٖ الث٘ةووح ال ث٘ع٘ووح للٌثاذوواخ تصووْزج عاهووح ّهووي شوون اؼووداز ذغ٘ووساخ فووٖ عولِووا ٗوويدٕ ال

الفعلعٖ ّاً فاض اًراظِا4 إذ ٗيدٕ ععص الووا  علؤ الوودٓ الثع٘ود هوي قلوح ًووْ الٌثواخ ّالؽاصول تصوْزج اكصوس هوي 

ِودز ّذقٌو٘ي الو٘واٍ لغوسض الؽصوْ  علؤ االظِاداخ االخسٓ هعروعح4 ُّرا ٗعردعٖ العٌاٗح توصوادز الو٘واٍ ّعودم ال

بعلٔ بًراظ٘ح تأقل كو٘ح هي الوا 4بى الرعسف علٔ الور لثاخ الوائ٘ح للوؽصْ  فٖ الوٌاغق العافح ّشثَ العافوح هِووح 

هي عدج ًْاؼٖ، هٌِا ذقٌ٘ي ه٘اٍ السٕ ّذ ْٗس بًظوح السٕ ّذصّٗود الٌثواخ تالور لثواخ الوائ٘وح الفعل٘وح4 كووا بى بدخوا  

دٗدج فٖ الصزاعح ٗر لة ذقدٗس الور لثاخ الوائ٘ح للوؽاصو٘ل الروٖ ظورصز  ف٘وَ ّهقازًرِوا تالوصوادز الوائ٘وح ازاظٖ ظ

بى بدازج ه٘اٍ السٕ ّاظرعوالِا تاكل صؽ٘ػ ّبع وا  الو٘واٍ توعودالخ ذوكوي الوؽصوْ   (Jensen,19714الورْافسج )

ل٘واخ الصزاع٘وح فوٖ الوٌواغق العافوح ّشوثَ العافوح4 الوصز  هي االظرفادج هٌَ تاكل كفْ  ذكْى هي االّلْٗواخ فوٖ العو

ّتوا اى العسا  ٗق  ظوي ذل  الوٌاغق ّاى الٌعثح العظؤ هي االزاظوٖ الصزاع٘وح الوعورغلح ف٘وَ ُوٖ ذؽود  وسّف 

السٕ الع٘ؽٖ، علَ٘ فاى ظدّلح السٕ ّالع٘ سج علٔ كو٘وح الو٘واٍ الوع واج فوٖ كول زٗوح ّذؽدٗود عودد السٗواخ ُوٖ هوي 

ج الٌاظؽووح4 هووي ٌُووا ذثووسش بُو٘ووح دزاظوواخ االظوورِ م الوووائٖ للوؽاصوو٘ل تِوودف ذقٌوو٘ي اظوور دام الوووْازد بظووال٘ة االداز

الٌورػ الفعلوٖ للوؽصوْ  ّذصّٗودٍ تاالؼر٘واض  –الوائ٘ح فٖ الصزاعح الوسّٗوح4 ذعروود ذلو  الدزاظواخ علؤ ذقودٗس الرث وس 

ؼرفوا  تالووا  ّؼاظوح الٌثواخ لوَ فوٖ هساؼول ًووٍْ الفعلٖ ّهٌِا ٗوكي ذقل٘ل العائعاخ الوائ٘ح ّؼعوة قاتل٘وح الرستوح ل 

الو رلفووح4 بى الرؽدٗوود الوودق٘ق ل ؼر٘وواض الوووائٖ الفعلووٖ للوؽصووْ  ظووسّزٕ ظوودا" لغووسض ذؽدٗوود ال  ووػ الوعوورقثل٘ح 

 للواازٗ  االزّائ٘ح للْصْ  الٔ بعلٔ اًراظ٘ح4

ئل الوِووح هدازج الو٘واٍ فوٖ العول٘وح ُوْ بؼود الْظوا (deficit irrigationهفِْم السٕ الٌاقص اّ السٕ غ٘وس الكاهول )

الصزاع٘ح ُّْ ؼرف عودد هوي السٗواخ خو   هساؼول الٌووْ االكصوس ذؽوو " لوٌقص الووا 4 بى ذعوسٗط الوؽصوْ  الؤ 

بظِاداخ هائ٘ح هي خ   اظر دام السٕ الٌاقص عٌد هساؼل ًووْ هعٌ٘وح قود ٗويدٕ الؤ ذقل٘ول الؽاصول تدزظوح هؽودّدج 

 (Kirda et al., 19964ّتاكل غ٘س هعٌْٕ )

بُو٘ووح اقرصوادٗح، إذ ذعوورعول تورّزٍ كغوورا  ل ًعواى فووٖ عدٗود هووي الوودّ   .Vicia faba Lٗؽرول هؽصووْ  الثواق   

االفسٗق٘ح ّاالظْ٘ٗح فع " عي كًَْ ٗعرعول كوادج ظوي عل٘قوح الرغرٗوح الؽْ٘اً٘وح4 إذ ذعود تورّزٍ هصودزا" للثوسّذ٘ي 

ض االهٌ٘٘ح الٌثاذ٘ح ّالكلْكْش ّتعوط الف٘راهٌ٘واخ ّاظور داهَ %(، فع " عي كْى ترّزٍ هصدزا" ل ؼوا15-41)

4 ًفوورخ ُوورٍ الدزاظووح تِوودف ذؽدٗوود الور لثوواخ الوائ٘ووح الفعل٘ووح ( FAO ،1111كوصوودز للعلوو  االخعووس اّ العوواف )

لوؽصْ  الثاق   ّهدٓ اظرعاترَ الٔ هفِْم الوسٕ الٌواقص خو   هساؼول ًووٍْ الو رلفوح ّذؽود هعواه خ شود هوائٖ 

 لقلح ذل  الدزاظاخ ؼْ  هؽصْ  الثاق   فٖ العسا 4ّذل  

 

 : انعًميىاد وطشائك 

كون غوسب  11ظاهعوح تغوداد فوٖ بتوٖ غسٗوة ) -كل٘وح الصزاعوح  -ًفرخ ذعستح ؼقل٘ح فٖ ؼقل ذعازب قعن الثعرٌح        

( ثؽوسم فوْ  هعورْٓ ظو ػ ال 3441شوسقاً ّازذفوا   14 44شوواالً ّخوػ غوْ  11 33علٔ خوػ عوسض تغداد( )

4 ٗثو٘ي Typic torrifluventذصوٌ   Clay loam)فٖ ذستح هصٗعوح غٌ٘٘وح ) 1111 - 1111خ   الوْظن ال سٗقٖ 

 ;Black et al.,1967( تعوط ال صوائص الف٘صٗائ٘وح ّالك٘و٘ائ٘وح لرستوح الدزاظوح ّفقوا لل وس  الق٘اظو٘ح )1ظودّ  )

Page et al., 1982صوح4 قودزخ الكصافوح الظاُسٗوح للرستوح ت سٗقوح (4 قودز ذْشٗو  ؼعوْم دقوائق الرستوح ت سٗقوح الوا

ك٘لوْ تاظوكا   1511ّ  33ّ  1(4 قدزخ ظعح اؼرفا  الرستح للوا  ذؽود الاودّد core samplerاالظ ْاًح الوعدً٘ح )

ك٘لْتاظوكا 4 ذون الؽصوْ  علؤ  1511ّ  33ّذن ؼعاب هؽرْٓ الوا  العاُص هي الفس  ت٘ي زغْتح الرستح عٌود الاود 

 (pH  4( ّاالض الِ٘دزّظٌٖ٘ )EC( لغسض ذقدٗس الرْص٘ل الكِستائٖ )1:1هعر لص الرستح )
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 . ثعط انخصبئص انفُضَبئُخ وانكًُُبئُخ نزشثخ انذساسخ1جذول 

 

 3.85 االَصبنُخ انكهشثبئُخ )دَسُسًُُض/و(

 7.46 دسجخ انزفبعم

 انشيم

 غى/كغى

305 

 325 انغشٍَ

 370 انطٍُ

 يضَجخ طُُُخ انُسجخ

خ انظبهشَخ )يُكبغشاو/وانكثبف
3

) 1.43 

 17.6 انًبدح انعضىَخ )غى/كغى(

 انُسجخ انًئىَخ نهشطىثخ

 47.7 االشجبع

 35.12 انسعخ انحمهُخ

 15.20 َمطخ انزثىل انذائى

 19.82 انًبء انجبهض

 

لؤ الوْاغ ؼسشد اهزض تْظاغح الوؽساز الو سؼوٖ القو ب ًّعوود تاظورعوا  اههاواغ القسصو٘ح ّقعون الؽقول إ   

م11هعاؼح اللْغ الْاؼد 
1
م ت٘ي الوكسزاخ لغوسض العو٘ سج علؤ 1م ت٘ي لْغ ّبخس ّ  145ه  ذسم فاصلح هقدازُا  

ؼسكووح الو٘وواٍ بفق٘وواً هووي لووْغ إلوؤ بخووس ّهٌوو  ذعووسب الوووا  هووي اهلووْاغ الوسّٗووح إلوؤ اهلووْاغ غ٘ووس الوسّٗووح4 شزعوود 

 111توقووداز  11/11/1111صووٌ  بظووثاًٖ ترووازٗخ  (.Vicia faba L)الْؼووداخ الرعسٗث٘ووح توؽصووْ  الثوواق   

بٗام هي االًثاخ4 ذعوٌد كول ّؼودج ذعسٗث٘وح  11ترّز فٖ كل ظْزج خفد الٔ ًثاخ ّاؼد تعد  3-1كغن/ُكراز تْظ  

ظن4 إظسٗد عول٘ح الرعاو٘ة دّزٗوا" للوعواه خ كافوح4  15ظن ّت٘ي العْز  51خ ْغ ّكاًد الوعافح ت٘ي ال  ْغ  5

ًثاذواخ هوي ال  و٘ي  11كغن/ُكراز4 بخورخ  141( ّتوقداز 17 :17 :17) NPKلعواد الك٘و٘ائٖ ظودخ الوعاه خ تا

الْظوو ٘٘ي لكوول ّؼوودج ذعسٗث٘ووح لق٘وواض ازذفووا  الٌثوواخ )ظوون(، عوودد الرفسعاخ/ًثوواخ، عوودد القسًاخ/ًثوواخ، الؽاصوول 

4 ذعووٌد الدزاظووح 1111/ 4/ 11الثواْٗلْظٖ )كغن/ُكروواز( الؽاصول الكلووٖ )كغن/ُكرواز( ّؼصوودخ الٌثاذواخ ترووازٗخ 

  -عاهل٘ي ُوا :

 

 ورضًُذ ثالثخ يعبيالد: يعبيالد يسزىَبد انشٌ )انشذ انًبئٍ(4 1

a –  ٔ111االّل( هي الععح الؽقل٘ح %I1)4 

b – 75لصاً٘ح ا( هي الععح الؽقل٘ح %I2) 

c –  51الصالصح( هي الععح الؽقل٘ح %I3) 

ُص فووٖ الرستووح ّٗاوو٘س الوووا  العوواُص الوؤ الفووس  فووٖ الوؽرووْٓ % هووي الوووا  العووا51ٗووصّد هووا  الووسٕ عٌوود اظوورٌفاد     

 تاز )ًق ح الرتْ  (4  15تاز )الععحالؽقل٘ح ( ّ 1/3السغْتٖ الؽعوٖ للرستح عٌد 

ّذعوٌد هعاهلح ّاؼدج للسٕ االعر٘وادٕ )الكاهول( ّازتعوح هعواه خ  . يعبيالد حجت انشٌ )عًهُخ انشٌ انُبلص(1

 ثاخ ّكوا ٗأذٖ:للسٕ الٌاقص عٌد هساؼل ًوْ الٌ

a - ( )هقازًح( هعاهلح زٕ كاهلS0) 

b - ( عٌد هسؼلح الرفسعاخ )ق   زٗح( هعاهلح زٕ ًاقصS1) 

c - ( عٌد هسؼلح الرصُ٘س )ق   زٗح( هعاهلح زٕ ًاقصS2) 

d - ( عٌد هسؼلح ذكْٗي القسًاخ )ق   زٗح( هعاهلح زٕ ًاقصS3) 

e -  هعاهلح زٕ ًاقص )ق   زٗح( عٌد هسؼلح ذكْٗي( الثرّزS4) 
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% هوي 51دٗع٘عو٘وٌص/م تعود بظورٌفاد  1413ذود عول٘ح السٕ تاظرعوا  ه٘اٍ ًِس بتٖ غسٗوة ذٕ إٗصوال٘ح كِستائ٘وح    

 - 1م هي الصزاعح لغاٗوح ًِاٗوح هسؼلوح الرفسعواخ ّشٗود عووق هوا  الوسٕ لل ثقوح ) 141 - 1الوا  العاُص للٌثاخ لل ثقح 

صوواد4 ّللعوو٘ سج علوؤ كو٘ووح الو٘وواٍ الوعووافح لغووسض ذعووْٗط الووٌقص م( هووي تداٗووح هسؼلووح الرصُ٘ووس ّؼروؤ الؽ 144

بًط ّزتػ فٖ ًِاٗرِا عوداد هوائٖ ؼ٘وس ؼعوة عووق الووا   3السغْتٖ لكل هعاهلح ذن اظرعوا  بًات٘ة ت ظر٘ك٘ح تق س 

 (:Kovda et al.,1973( )1الْاظة بظافرَ لرعْٗط اهظرٌفاذ السغْتٖ تاظرعوا  )هعادلح 

  )1(..........Dd wfc   

 -إذ بى :

d )عوق الوا  الوعاف )هلن = 

Өfc السغْتح الؽعو٘ح عٌد الععح الؽقل٘ح = 

Өw ٕالسغْتح الؽعو٘ح قثل الس = 

 D)عوق الرستح عٌد الوعوْ  العرزٕ الفعا  )هلن = 

، إذ عوودخ هعوواه خ الووسٕ العاهوول السئ٘عووٖ Split – Plot Designًفوور الثؽووس ّفووق ذصووو٘ن االلووْاغ الوٌاووقح      

Main-plot  ًّْٕهعاه خ السٕ الٌاقص العاهل الصاSub-plot 4 ّقود ّشعود الوعواه خ علؤ الْؼوداخ الرعسٗث٘وح

( ّتص شووح هكووسزاخ Randomized Complete Block Designؼعووة ذصووو٘ن الق اعوواخ العاووْائ٘ح الكاهلووح )

لورْظو اخ عٌود اخرثواز اقول فوس  ّّشعد الوعاه خ علٔ اهلوْاغ عاوْائ٘ا4ً ؼللود الث٘اًواخ اؼصوائ٘ا" ّذون هقازًوح ا

(4 بظوورعولد كو٘وواخ الو٘وواٍ الوعووافح فووٖ ؼعوواب قوو٘ن 1111) SAS% ّفووق تسًوواهط 5( عٌوود هعوورْٓ LSDهعٌووْٕ )

( ّعلٔ بعرثاز اى الو٘اٍ االزظ٘ح عو٘قوح 1( هي خ   هعادلح الوْاشًح الوائ٘ح )هعادلح ETaاهظرِ م الوائٖ الفعلٖ )

 م:1ذقازب 

)2..(..........SETPI a  

  -إذ بى :

I )ها  السٕ الوعاف )هلن = 

P )الو س )هلن = 

 ETa ًرػ الفعلٖ )هلن( -= الرث س 

 ∆Sالرغ٘س فٖ خصٗي ها  الرستح = 

ًورػ  -كوا ذن ؼعاب االظرِ م الوائٖ تال س  غ٘س الوثاشس تاظر دام هعادلح تٌوواى هًْر٘وس الوعدلوح فوٖ ق٘واض الرث وس

قوو٘ن  3(4 ّٗثوو٘ي ظوودّ  Smith, 1992) Cropwatعرووواد علوؤ تسًوواهط ( تاالAllen et al.,1998الوسظعووٖ )

 ًرػ الوسظع4ٖ -العٌاصس الوٌاخ٘ح الرٖ ؼعثد هٌِا ق٘ن الرث س

 

 (2011-2010. انعُبصش انًُبخُخ خالل يذح انذساسخ )انًىسى انخشَفٍ 2جذول 

 

 انشهش
طىل انشهش 

 )َىو(

(
0
C)دسجخ انحشاسح 

 االيطبس )يى(
 انصغشي انعظًً

 0.00 17.99 34.93 31 رششٍَ االول

 0.00 9.97 27.28 30 رششٍَ انثبٍَ

 36.80 5.79 20.64 31 كبَىٌ االول

 28.60 4.67 15.21 31 كبَىٌ انثبٍَ

 25.60 6.15 17.91 28 شجبط

 10.00 8.81 23.55 31 اراس

 0.00 15.11 32.48 9 َُسبٌ 9انً  1
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 ؼعة الوعادلح اٙذ٘ح: Aصٌ   ًرػ هي ؼْض الرث س -كوا ذن ؼعاب الرث س

)3..(..........0 PP EKET  

0ETًرػ الوسظعٖ )هلن/ْٗم(        -= الرث س 

PK)هعاهل ؼْض الرث س )تدّى ّؼداخ = 

PE)الرث س هي الؽْض )هلن = 

 ETa  ّETo 4اهعرواد علٔ ( لٌثاخ القوػ تKcكوا ؼعة هعاهل الوؽصْ  )

)4.(..........
0ET

ET
K a

C  

 (:Pene and Edi,1996( )6( ؼعة )هعادلح WUEfؼعثد كفا ج اظرعوا  الوا  الؽقلٖ )

 

)5...(..........
WA

GYWUE f  

 -إذ بى :

WUEf كفا ج اظرعوا  الوا  الؽقلٖ )كغن / م =
3
) 

  GY)ؼاصل الؽثْب الكلٖ )كغن = 

W لٔ الؽقل )م= ه٘اٍ السٕ الوعافح إ
3
) 

 

 انُزبئج وانًُبلشخ

 انًزطهجبد انًبئُخ انكهُخ وحبصم انُجبد

هقداز االظرِ م الوائٖ الفعلوٖ ّكو٘وح ه٘واٍ الوسٕ ّعودد السٗواخ لوعواه خ الوسٕ الكاهول )الوقازًوح(  3ٗث٘ي ظدّ     

ّذكوْٗي القسًواخ ّذكوْٗي الثورّز( خو    ّالسٕ الٌاقص )ق   زٗح( عٌد هساؼل الٌوْ الو رلفوح )الرفسعواخ ّالرصُ٘وس

هلون عٌود اظورٌفاذ  411ّ 476ّ 557الوْظن تأكول4َ إذ ٗ ؼظ بى هعاهلح الوقازًح كاى لِا بعلٔ بظرِ م هائٖ فقد تلغ 

% هي الععح الؽقل٘ح، علٔ الرْال4ٖ ٗ ؼظ اى ُرٍ القو٘ن ذقول كص٘وسا" عوي ًروائط الرعوازب الروٖ اظسٗود 51ّ 111ّ75

هلون4 اذ اى ذلو  الرعوازب ّاالتؽواز لون ذأخور  711هلن ّاتؽاز اخوسٓ تلغود  651-611  ّالرٖ تلغد فٖ ّظػ العسا

 تٌظس االعرثاز عوق الوعوْ  العرزٕ الفعا  الرٕ ٗعة اى ٗرن ذسغ٘ثَ فقػ4

الوْظون  هي خ   ت٘اًاخ السٕ الرٖ ظوعد بشٌا  هساؼل الٌوْ الو رلفح ّاعرواداً علٔ هعادلح الوْاشًح الوائ٘ح خو     

ذث٘ي ّظْد فسّقاخ هعٌْٗوح تو٘ي هعواه خ الوس4ٕ إذ اشداد هقوداز الرث وسًرػ لوعاهلوح الوقازًوح  1111-1111ال سٗفٖ 

(S0 تٌعووثح )هقازًووح هوو  هعوواه خ 841ّ 549ّ 549ّ 447 ، 1447ّ 1146ّ 1146ّ 744 ، 941ّ 941ّ 645ّ 443 %

% هي الععح الؽقل٘ح تالررات  )ظدّ  51% 75ّ% 111ّعلٔ الرْالٖ عٌد هعاهلح  S1  ّS2  ّS3  ّS4ق   السٕ 

(4 ٗعْد ظثة ذل  إلٔ اى كو٘اخ ه٘اٍ السٕ الوعافح إلٔ هعاهلح الوقازًح كاًد بعلٔ هي هعاه خ الق   ّقسٗثح هي 3

دد الععح الؽقل٘ح هوا بدٓ إلٔ شٗادج فٖ عول٘اخ الٌرػ هي قثل الٌثاخ ّالرث س هي ظ ػ الرستح4 ذرفق ُورٍ الٌروائط هو  عو

( الورٗي ّظودّا اى بعلؤ ذث وس ًورػ فعلوٖ كواى عٌود هعاهلوح 1111ّالؽودٗصٖ،  1111هي الدزاظاخ )الِوادٕ ّالووساد، 

 الوقازًح4 

بدخ هعواه خ ق وو  الووسٕ الوؤ خفوط عوووق هووا  الووسٕ الوعواف تٌعووة اخرلفوود ؼعووة هساؼول ًوووْ الٌثوواخ ّالرووٖ    

رٌفاذ الوسٕ الو رلفوح4 ّقود تلغود ًعوثح االً فواض لوعاهلوح ب ِسخ فسّقا" تٌِ٘ا ّتو٘ي هعاهلوح الوقازًوح ّلوعواه خ اظو

 1741ّ 1143% هوووي العوووعح الؽقل٘وووح 75% ّهعاهلوووح  1146ّ 1146ّ 846ّ 545% هوووي العوووعح الؽقل٘وووح 111الوووسٕ 

% عٌد ق و  زٗوح ّاؼودج خو   هساؼول 1141ّ 843ّ 843ّ 646% تلغد ًعثح االً فاض 51% ّهعاهلح 13 1741ّ

ي القسًاخ ّذكْٗي الثرّز، علٔ الرْال4ٖ عٌد ؼعاب ُرٍ الكو٘اخ لوعواؼح ُكرواز هصزّعوح الرفسعاخ ّالرصُ٘س ّذكْٗ

توؽصْ  الثاق   ٗرث٘ي بى كو٘اخ الو٘اٍ الرٖ ٗوكي ذْف٘سُا هي عول٘اخ الق و  دّى الروأش٘س فوٖ الؽاصول الٌِوائٖ ُوٖ 
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م 116ّ 55
3

%  م171ّ 113/ُكروواز ّ
3

% ّ 111عٌوود هعاهلووح /ُكروواز فووٖ هسؼلرووٖ الرفسعوواخ ّذكووْٗي القسًوواخ 

م 83%، علٔ الرْالٖ  75ّ
3

 % عٌد هسؼلح الرفسعاخ614/ُكرازفٖ هعاهلح 

% عٌوود 19ّ 1146قللوود هعوواه خ الاوود الوووائٖ هووي قوو٘ن االظوورِ م الوووائٖ الفعلووٖ، ّقوود تلغوود ًعووثح االً فوواض     

لعواُص للٌثواخ فوٖ الرستوح، ٗعْد ُرا إلٔ االخر ف فٖ كو٘اخ الوا  ا%4 111% هقازًح توعاهلح 61% 75ّهعاه خ 

ّبخوسّى  El-Nadiّ (1998إذ ٗصداد هعد  اظرِ م الٌثاخ للوا  تصٗادج الوؽرْٓ السغوْتٖ للرستوح4 إذ ذكوس الووساد )

بى شٗادج االظرِ م الوائٖ لوعاهلح الوسٕ الكاهول هقازًوح هو  هعواه خ الاود الووائٖ كًِْوا كاًود قسٗثوح هوي ( 1969)

شعح العاق ح علٔ ظ ػ الرستح هي هكًْاخ الرث س ًرػ هًِوا ذسفو  ؼوسازج ظو ػ اهزض، الععح الؽقل٘ح4 كوا ذصٗد اه

 (Bidinger ،19814% هي ُرٍ ال اقح ذعرعول فٖ ذغ٘٘س ؼالح الوا  هي العائل إلٔ ت از )71ّبى بكصس هي 

 

 يبئُخ . عىايم انًىاصَخ انًبئُخ نًعبيالد انشٌ انكبيم وانُبلص نًحصىل انجبلالء رحذ شذود3جذول 

 ( LSD 0.05* رشُش انحشوف انًخزهفخ فٍ انعًىد انً وجىد فشولبد يعُىَخ عُذ اخزجبس الم فشق يعُىٌ )

 

 أولبد حجت انشٌ انًعبيهخ
عذد 

 انشَبد

عًك يبء 

انًطش 

 )يهى(

عًك 

يبء 

انشٌ 

 )يهى(

االسزهالن 

انًبئٍ 

Eta 

 )يهى(

كًُخ انًبء 

انًسزخذو 

 /هكزبس(3)و

حبصم 

انجزوس 

 )كغى/هكزبس(

كفبءح 

اسزعًبل 

انًبء انحمهٍ 

)كغى/و
3

) 

100% 

 6410a 1.41 5570 557 456 101 12 انشٌ انكبيم

ص عُذ يشحهخ سٌ َبل

 انزفشعبد
11 101 432 533 5330 6210a 1.44 

 4055c 0.97 5210 521 420 101 11 سٌ َبلص عُذ يشحهخ انزضهُش

سٌ َبلص عُذ يشحهخ ركىٍَ 

 انمشَبد
11 101 405 506 5060 5955ab 1.47 

سٌ َبلص عُذ يشحهخ ركىٍَ 

 انجزوس
11 101 405 506 5060 4855b 1.20 

 1.30 5497 5250 525 424 انًعذل

75% 

 6240a 1.66 4760 476 375 101 11 انشٌ انكبيم

سٌ َبلص عُذ يشحهخ 

 انزفشعبد
10 101 340 441 4410 6120a 1.80 

 3655c 1.14 4210 421 320 101 10 سٌ َبلص عُذ يشحهخ انزضهُش

سٌ َبلص عُذ يشحهخ ركىٍَ 

 انمشَبد
10 101 320 421 4210 5850ab 1.83 

لص عُذ يشحهخ ركىٍَ سٌ َب

 انجزوس
10 101 305 406 4060 4650b 1.52 

 1.59 5303 4330 433 332 انًعذل

60% 

 5665ab 1.74 4260 426 325 101 11 انشٌ انكبيم

سٌ َبلص عُذ يشحهخ 

 انزفشعبد
10 101 305 406 4060 5455ab 1.72 

 3041d 1.01 4010 401 300 101 10 سٌ َبلص عُذ يشحهخ انزضهُش

سٌ َبلص عُذ يشحهخ ركىٍَ 

 انمشَبد
10 101 300 401 4010 4855b 1.62 

سٌ َبلص عُذ يشحهخ ركىٍَ 

 انجزوس
10 101 290 391 3910 3985c 1.37 

 1.49 4600 4050 405 304 انًعذل
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ًرائط ؼاصل الثرّز للثاق   ّالرٖ ذا٘س الٔ عدم ّظْد فوسّ  هعٌْٗوح تو٘ي هعاهلوح الوسٕ ّهعواهلرٖ  3ٗث٘ي ظدّ      

% ّهعاهلووح الرفسعوواخ فووٖ هعاهلووح 75% 111ّالووسٕ الٌوواقص عٌوود هسؼلووح الرفسعوواخ ّذكووْٗي القسًوواخ فووٖ هعاهلووح 

اه خ الوسٕ الٌوواقص خو   هساؼوول الٌوووْ %4 بذ ً ؼوظ علوؤ الوسغن هووي اً فواض كو٘وواخ الووا  الوعووافح فوٖ هعوو61

الوركْزج اًفوا" اال اًِوا اًرعود ؼاصو " هقازتوا" لؽاصول هعاهلوح الوسٕ الكاهول ّغ٘وس ه رلو  عٌوَ هعٌْٗوا" ّظوا خ 

(4 كووا ٗ ؼوظ هوي الٌروائط 1111( ّعواذٖ ّبخوسّى )1111ًرائط هعاهلح السٕ الكاهل هقازتح لٌروائط كول هوي ؼعو٘ي )

لروٖ الرصُ٘ووس ّذكوْٗي الثورّز ّلعو٘وو  هعواه خ الاوود الووائٖ هو  هعاهلووح الوسٕ الكاهوول اً فواض ؼاصول الثوورّز توسؼ

اى عودد السٗواخ  3%( ُّرا ٗيكد ؼعاظ٘ح ُاذ٘ي الوسؼلر٘ي فٖ اًراض ؼاصل الثواق  4 كووا ٗ ؼوظ هوي العودّ  111)

الو رلفوح عٌود هعاهلوح زٗح عٌد السٕ الٌواقص لوساؼول الٌووْ  11زٗح لٌ٘ فط الٔ  11ّصل عٌد هعاهلح السٕ الكاهل 

زٗاخ فٖ هعواه خ الوسٕ الٌواقص  11زٗح فٖ هعاهلح السٕ الكاهل لرٌ فط الٔ  11%4 تٌ٘وا تلغد عدد السٗاخ 111

%4 بى ُرا االخرصا  اّ ذقل٘ل كو٘اخ ه٘اٍ السٕ الوعرعولح ٗعول علٔ اخرصا  االظرِ م الووائٖ 61ّ 75عٌد هعاهلرٖ 

 % هي الععح الؽقل٘ح، علٔ الرْال614ّٖ 75هلح % فٖ هعا19% 11ّالفعلٖ هقازب الٔ 

ّظْد ذأش٘س هعٌوْٕ لوعواه خ الوسٕ فوٖ كفوا ج اظورعوا  الو٘واٍ الؽقلو4ٖ إذ ظوعلد هعاهلوح اظورٌفاذ  3ٗث٘ي العدّ       

كغن/م 1459% هي الععح الؽقل٘ح بعلٔ كفا ج ه٘اٍ 75
3
ّٗعْد العثة فٖ ذل  اى ذلو  الوعاهلوح كاًود هصال٘وح هوي ؼ٘وس  

ِا للثرّز فع " عي كو٘ح الو٘اٍ الروٖ اظورِلكد فوٖ ذلو  الوعاهلوح االهوس الورٕ بدٓ الؤ ازذفوا  كفوا ج اظورعوالِا اًراظ

 للو٘ا4ٍ

بى هعواه خ الاود الووائٖ بشوسخ هعٌْٗواً فوٖ خفوط ازذفوا  الٌثواخ ّعودد الرفسعواخ لكول ًثواخ  4كوا ٗثو٘ي العودّ     

 11 ; 15ّ 5اصل الكلٖ ّفٖ هرْظ ِوا ّتلغود ًعوثح االً فواضّعدد القسًاخ لكل ًثاخ ّالؽاصل الثاْٗلْظٖ ّالؽ

%، علٔ الرْال4ٖ بدٓ الاود الووائٖ الؤ خفوط هؽروْٓ 61ّ 75% فٖ هعاهلرٖ 19ّ 3 ;  48ّ 15;  15ّ 8 ; 31ّ

الوا  الٌعثٖ الرٕ ٗؽدد اًقعام ّذْظ  ال  ٗا4 اذ ٗؽدز اً فاض ظسٗ  فٖ هقوداز االهرصواع عٌودها ٗقول ظِود الووا  

( ّاى ذْظو  ّاًقعوام ال  ٗوا ٗروأشساى تالاود الووائٖ ّاى ذْظو  1977ّاخوسّى،  Herkelrathتواز ) 1ستح عي فٖ الر

ال ل٘ووح اكصووس ذووامشسام هووي اًقعوواهِا الظوو٘وا فووٖ هٌ قووح القوووح الٌاه٘ووح ّٗوويدٕ الوؤ خفووط هيشووساخ الٌوووْ فعوو " عووي بى 

فووٖ اهرصوواع الفعووفْز تصٗووادج الاوود  اهرصوواع االًْٗوواخ ّالوغوورٗاخ ٗووسذثػ تالاوود السغووْتٖ، إذ لووْؼظ اً فوواض

 Hsiao ،1973السغْتٖ تعثة اً فاض ظسعح ذٌافورٍ، كووا بى ًووْ ّاظور الح العورّز ذقول تاشدٗواد الاود السغوْتٖ )

ّMalcolm ،1111) 

 

 . رأثُش يعبيالد انشذ انًبئٍ فٍ ثعط صفبد انًُى وانحبصم نًحصىل انجبلالء4جذول 

 

أسرفبع انُجبد  انًعبيهخ

 )سى(

عذد 

 نزفشعبد/َجبدا

عذد 

 انمشَبد/َجبد

انحبصم 

انجبَىنىجٍ 

 )كغى/هكزبس(

حبصم انجزوس 

 )كغى/هكزبس(

100% 145 21 75 12.45 5497 

75% 138 19 69 9.89 5303 

60% 126 16 65 8.36 4600 

 

 (Epan( وانزجخش يٍ حىض انزجخش )ET0( وانًشجعٍ )ETaَزح انفعهٍ ) –انًمبسَخ ثٍُ انزجخش 

هًْر٘س الوعدلح ّؼْض الرث س(4 إذ ٗ ؼظ بزذفوا   –ًرػ الوسظعٖ )هعادلح تٌواى  –قازًح ت٘ي ق٘ن الرث س ٗث٘ي شكل ه

ًرػ الفعلٖ )لوعاهلح السٕ الكاهول  –ًرػ الوسظعٖ الوقدز تْظاغح ؼْض الرث س عي ق٘ن الرث س  –كث٘س فٖ ق٘ن الرث س 

ًوورػ  –هًٌْر٘ووس4 تلغوود قوو٘ن الرث ووس  –هعادلووح تٌووواى  ًوورػ الوسظعووٖ الوقوودزج هووي –ّهعوواه خ الاوود الوووائٖ( ّالرث ووس 

هًْر٘ووس الوعدلووح، علوؤ الرووْال4ٖ ف٘وووا كاًوود قوو٘ن  –هوون لكوول هووي ؼووْض الرث ووس ّهعادلووح تٌووواى  561ّ 861الوسظعووٖ 

% هي الععح الؽقل٘ح4 ٗرعوػ هوي ذلو  اى قو٘ن الرث وس 61ّ 75ّ 111هن عٌد  415ّ 433ّ 515ًرػ الفعلٖ  –الرث س 
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هًْر٘ووس ق٘وووا" اكصووس قستووا" هوووا  –لرث ووس بع وود ق٘وووا عال٘ووح ًعووث٘ا"، تٌ٘وووا بع وود هعادلووح تٌووواى ًوورػ هووي ؼووْض ا –

بظرؽصل ذؽد الظسّف الؽقل٘ح الى ذل  الوعادلح ذأخر تٌظوس االعرثواز دزظواخ ؼوسازج الِوْا  العوْٕ ّعودد ظواعاخ 

شوعا  الاوعوٖ، اهوا فوٖ الل٘ول ظ ْ  الاوط، ؼ٘س ذعروس عول٘ح الٌرػ هي الٌثاخ خ   ظاعاخ الٌِاز ذؽد ذوأش٘س اال

ًورػ الفعلوٖ للٌثواخ  –فرٌغلق الصغْز ُرا ٗيدٕ الٔ خفط االظرِ م الووائٖ للٌثواخ اّ ذْقفو4َ بى اً فواض قو٘ن الرث وس 

عي ق٘ن الرث س هي ؼْض الرث س ف٘عْد الٔ عْاهل عدٗدج ذيشس فَ٘ هٌِا الرستح ّقاتل٘ح هعكِا للوا  ّاالٗصال٘ح الوائ٘وح 

 (19864ّبخسّى، Williamالوائٖ ّكرل  ًْ  الٌثاخ ّغث٘عرَ الْزاش٘ح ) ذؽد  سّف الاد
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 :انًصبدس

كل٘ح  –4 ظدّلح السٕ غ٘س الكاهل لوؽصْ  الرزج الصفسا 4 بغسّؼح دكرْزاٍ 1111الؽدٗصٖ، ظ٘  عثد السشا 4 

 ظاهعح تغداد4 –الصزاعح 

الصفاخ الف٘صٗائ٘ح ّالو٘كاً٘ك٘ح للرستح  4 ذأش٘س زع الرستح علٔ ذغ٘س تعط1998الوساد، ؼع٘ي علٖ شِاب4 

 ظاهعح الثصسج 4 –كل٘ح الصزاعح  -ّع قرِا تكفا ج االظرِ م الوائٖ لٌثاخ الاع٘س4 زظالَ هاظعر٘س 

4 االظرِ م الوائٖ لوؽصْ  الاع٘س ذؽد ذأش٘س ًقص 1111الِادٕ، صثاغ شافٖ ّؼع٘ي علٖ شِاب الوساد4

 564-47( : 1)5ْٗح4 هعلح الصزاعح العساف٘ح ) عدد خاع ( زغْتح الرستح ّاظافح الو لفاخ العع

4 ذأش٘س السغ تثعط الوغرٗاخ فٖ الٌوْ ّالؽ٘اذ٘ح الصُسٗح ّالؽاصل الوثكس للثاق   1111ؼع٘ي، هِٔ عل4ٖ 

Vicia faba ظاهعح تغداد4  –كل٘ح الصزاعح  –4 زظالح هاظعر٘س 
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