
 كشكول واخرون                                                              (1013) , 425-414(: 4) 5 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

414 
ISSN 2072-3875 

 

 (.Oryza sativa L)تأثير مدة الري في نمو وحاصل صنفين من الرز 

  

 حيدر رزاق كشكول           رشيد خضير الجبوري                احمد شهاب المشهداني

 كلية الزراعة /جامعة الكوفة       كلية الزراعة /جامعة بابل            الهيئة العامة للبحوث الزراعية

 

 الخالصة :

نفذت تجربة حقلية في محطةة ببحة ا رزةري فةي رزب ةل ا رز  بهةة زللياةة رزه مةة زلرحةيا رزل رويةة  ة   مي ة           

بلدف د ر ة تأثير مدد رزري في نبي وح صل صنفين مةن رزةري وفةر ترتيةل رحزةيرن رزبن ةقة ب  ة هب   ت ةبي  2012

(يةي  رلزةين رزرئيةةية فةي حةين 10،  7،  4ري )بث ثة مكر رت شةلل  مةدد رزةRCBD)رزقط و ت رزه يرئية رزك ملة) 

يةي  وتة  تطريةر مهة م ت  20( رحزيرن رزث نيية ر ة هبل  رريقةة رز ة    وبهبةر 2شلل  رحصن ف )ي  بين ،م ل ا 

وبظلرت رزن  ئج Gauge meter  0يي  من رزل روة في رزحقل رزدرئبي وت  قي س كبية رزبي ه بة هب   17رزري بهد

رن /هك    في حةين بوطة  مةدة رزةري كةل 4.78يي  في مهظ  صف ت رزنبي ورزح صل إذ بوط  4كل تفيق مدة رزري 

رن/هك ة   فةي 4.41في كبيةة رزح صةل إذ بوطة   2رن/هك    وتفيق رز نف م ل ا 3.53يي  رقل رزقي  وبلل   10

حة  رزةري كةل ت2رن/هك ة   فيبة  تفيقة  تيزيفةة رز ةنف م ةل ا 3.92حين بوط  رز ةنف ي  ةبين رقةل ح صةل بلة  

يةي  وفةي 7يبكن رل  ن  ج رنه ب إلمك ن ر  لدر  ف ررت رزري زل ية  0رن /هك   5.17يي  بإوط ئل  رول  ح صل بل 4

وهةذر هةي رزلةدف مةن بي    يف يكين هن ك تأثير  لري ولة  صةف ت رزنبةي ورزح صةل  7ح زة ر  لدر  ف ررت بكثر من 

 SRI (System of Rice Intesification.)رزد ر ة رزح زية رزبنفذة في نظ    

 

Effect of Irrigation on growth and yield of Two cultivar of rice 

 (Oryza sativa L.) 

 

Mashhadani Ahmed S.al& Haider R.Kashkool&Rashid K.al-Jubouri       

     

Abstract : 

   A field experiment was carried out at the Rice Research station in Al-Mishkab of the 

Public Authority for Agricultural Research during the 2012 season, in order to study 

effect of irrigation on growth and yield of two cultivar of rice used design was split plot 

RCBD with three replicates operated extended irrigation (4,7,10) days the main plots 

while the cultivars (yasmine, Mashkab 2) occupied the sub plots Use it the way Alstal 

and aged 20 days were applied irrigation treatments after 17 days of Agriculture in the 

field permanent was measured amount of water Gauge meter was the high water during 

irrigation 10 -8 cm and the results showed superiority for irrigation every 4 days in most 

recipes growth and winning as it 

gave 4.78 tons / ha, while given for irrigation every 10 days less than the values and 

amounted to 3.53 tons / ha and cultivar surpassed Mchkab 2 in the amount of winning as 

it gave 4.41 tons / ha while gave the yield Yasmin 3.92 tons/ha outperformed a 

combination product Mchkab 2 under irrigation every 4 days by giving it the highest sum 

 البحث مستل من رسالة الماجستير للباحث االول



 كشكول واخرون                                                              (1013) , 425-414(: 4) 5 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

414 
ISSN 2072-3875 

amounted to 5.17 tons / ha can be concluded that it is possible to use irrigation intervals 

up to 7 days in the case of the use of periods of more than 7 days there will be a negative 

impact on the characteristics of growth and winning and this is the aim of the present 

study carried out in the system SRI (System of Rice Intesification).                                                                                                    

                                     

 :المقدمة  

يهةةد مح ةةي  رزةةري رحةةد مح صةةيل رزحرةةيا رزبلبةةة فةةي رزهةةررق و يةةأتي ب زد مةةة رزث زثةةة مةةن حيةة  رزبةةة حة         

بن .رزبل ووة بهد رزحنطة ورز هير بن رزبةة حة رز ةي  تةل ا بة زري فةي رزهةررق بيةر ث ب ةة وت ليةر حةةل وفةرة رزبية ه 

رزب ء وهذه رزكبية هي ث ا بضه ف م  تح  مةه بقيةة رزنر تة ت  ز ر من5000)-3000بن  ج كيلي ورحد من رزري ي طلل )

( إزةة  بن هنةة ك Courtois ،2002و Lafitteبشةة   ) Bouman) ،2007 )0%مةةن مةة ء رزهةة ز  43-34وهةةي يةةة ل  

رزهديد من رز ف ت رزبي فيزيمية ورزفةييزيمية رز ي ت ير إز  ر ة  ف رحصةن ف فةي ميك نيكيةة تحبةل رزجفة ف.  وفةي 

حقلية نفذت في محطة ببح ا رزري في رزب ل ا في مح فظة رزنجف ظلةر بن رلح ي مة ت رزب ئيةة زلةري بطريقةة د ر ة 

 100000رزلبر قد ت ل إز  
3 

هـ 0
-1

%إذر مة  تة  بمةررء رزةري مةرة كةل 50-30،رن رريقة رزري رزب قطع يبكنه تيفير

رزبيرينة رزب ئية رلح ي مة ت رزب ئيةة زلةري فةي  في حين قد  م روا 0( 1999وآ رون ،(Salihث ثة بي   بو  رهة بي  

 25000رزبنطقة رزجنيبية بحدود 
3 

هـ 0
-1

%مةن 50رنه يبكن تيفير م  مقةدر ه 2002)وآ رون،Thiyayarajanبكد) 0

ميةة ه رزةةري دون  ةةة  ة فةةي رزح صةةل  ةة   تهةةري  رزنر تةة ت رزةة  ف ةةررت مةةن رزرريبةةة ورزجفةة ف فةةي مررحةةل وبريةةة 

 .مل لفة

يي  من وبلية رز ة ل  بن مررحةل  40-30إز  إن نر ت ت رزري حة  ة زفقد رزب ء بهد  ( Rrtc)،2001بوضح           

نبي رزري زية  م ة وية في د مة حة  ي ل  زنقص رزب ء فةي رز ربةة ،رذ بينة  رزد ر ة ت بن هنة ك ف ةررت حرمةة ل 

ه رزف ةررت هةي ف ةرة تكةيين رزجةذو  وهةذwada ،(1992و Hiraoka يبكن زنر ت رزةري رن يةة لني فيلة  وةن رزبة ء)

رزذين ذكةرور رن بكثةر ف ةرة  1997)و)رزنج  ،1987)ونبي رزر د رت وتكيين رزدرزي ت وم ء تأكيد )رزيينس وآ رون ،

حرمة يح  ج فيل  نر ت رزري زيميد رزب ء هي     ف ةرة نبةي رزرة د رت وف ةرة ن ةيء وتكةيين رزدرزيةة ورز لهيةر وةدر 

رز طريقة ت رزهبليةة زةري حقةي  Fanji ((1977فيبة  حةدد  0ل يح ة ج رزة  كبيةة كريةرة مةن رزبة ءه تين رزف رتين ف نةه 

رزري في رزي ب ن بحةل مررحل رزنبي رزبل لفة ،رذ يح فظ ول  وميد ررقة من رزب ء في مرحلة تكيين رزجةذو  ،وونةد 

زهلية  ،حية  يقطةع رزبة ء وةن رزحقةل مرحلة رز فرو ت يك في بيميد  ريبة في رز ربة زل ية ركرر ودد من رز فروة ت ر

ووند د ي  رزنر ت ت ري  رزنضةج يةة بر 0تب م  ويه د  ي  رزحقي  ودة مررت في مرحلة تكيين رزدرزي ت ورز لهير 

  .في رزحف ظ ول   ريبة رز ربة ووند ري  رزنضج رز    يقطع رزب ء ون رزحقل تب م  

بية   وتيصةل إزة  10بية   ورزةري كةل 5ي رزلبةر ورزةري كةل (ث ا ف ةررت  ي هة(2004ر  لد  رزهية وي           

يي  يي دة في تهبةر رزجةذو  ب ز ربةة 10يي  و5ن  ئج  م جهة في ربلل رز ف ت رزبد و ة حي  حقق  ف ررت رزري 

 EI-Refaeeفةي د ر ةة ب ةرا قة   بلة  . وكبية ح م  رزرروزين فةي رحو رق ويية دة فةي كفة ءة رل ة ل ك رزبة ئي

يةةي  بةةدون  ي  ةة   كةةل  15،20،25ورضةة  نر تةة ت رزةةري زبةةدد مل لفةةة مةةن رإلملةة د رزبةة ئي  (فةةي م ةةر2011)

مرحلةةة مةةن مررحةةل رزنبةةي ب زبق  نةةة مةةع رزلبةةر رزبةةة بر لحةةظ رنلفةة   صةةف ت رزنبةةي ورزح صةةل مةةع ييةة دة مةةدة 

فةيق  ةطح  ة   10إن رريقة رزلبر في  ي مح ي  رزري في رزهررق ت طلل إبقة ء ررقةة مةن رزبة ء بهبةر 0رلمل د

 70000رز ربةةة  ةة   مي ةة  رزنبةةي وهةةذه رزطريقةةة مةةن رزةةري  تةةة للل كبيةة ت كريةةرة مةةن رزبيةة ه تقةةد  ا 
3 

هةةـ 0
-1
  (

ITO،1965 )0 إن  0وهي كبي ت كريرة ي هل تيفيره  في  ي مح ةي  رزةري فةي وقة  شةحة رزبية ه فةي رزهةررق

وزكةي ية بكن رزبةلر ا مةن  فةع 0ر رزكيكةل تقنين ر  هب   زب ء هي بمةر هة   زضةب ن حية ة بفضةل ز نةة ن ولة  هةذ

رلن  مية ب   هب   رقل كبية من رزبي ه وتقليل كلف رلن  ج ورزبح فظة ول  رز ربة ونيوية رزرياةة رز ةلرية وهةذه تللةر 

 SRI(Systemرزح مة رز  تجديد نظ  رزل روة رز قليدية رز  نظ  ي روية حديثةة مثةل نظة   تكثيةف زبح ةي  رزةري 

of Rice Intensificatian  ورحةد رل ة زيل رزبلبةة فةي هةذر رزنظة   هةي ر ة لدر  رريقةة رز ة    ب وبة   مركةرة )

ور ةة لدر  ن ةةف كبيةةة رزبيةة ه رزبةةة لدمة فةةي رزل روةةة رز قليديةةة رذ يةة   رزبح فظةةة ولةة   ريبةةة رز ربةةة دون ببرهةة  
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إز  حةدوا ت ةقر فيلة  مبة  يةؤدي  زضب ن ركثر تيفر زألوكةجين في رز ربة رذ يؤدي تجفيف رز ربة بين ف رة وب را

إز  وصي  رحوكةجين إز  رزجذو  وت جيهل  ول  رزنبي ورزرح  ول  رزب ء بن ء ولة  مة  تقةد  مة ءت هةذه رزد ر ةة 

زبهرفة تأثير رزبقنن ت رزب ئية ز نفين مه بدين في رز ف ت رزحقلية ورزح صل ومكين ته مةن رمةل رزبةة هبة فةي  فةع 

 .ب   لدر  رقل قد  من تك زيف رلن  ج ورقل كبية من رزبي ه  إن  مية رزدون  في رزهررق

 

 : المواد وطرائق البحث 

 2012نفذت تجربة حقلية في حقي  محطة ببح ا رزري في رزب ل ا رز  بهة زللياة رزه مةة زلرحةيا رزل رويةة زبي ة     

شةلل  ف ةررت رزةري كةل  0 ثةة مكةر رت ب   هب   تجربة رحزيرن رزبن قة وفر ت بي  رزقط و ت رزه ةيرئية رزك ملةة بث

حضةرت رز ربةة مةن  0(رحزيرن رزث نييةة 2(يي  رحزيرن رزرئيةية في حين شلل  رحصن ف )ي  بين ،م ل ا 4،7،10)

حللة  رز ربةة و مرةين ردنة ه بهة  صةف تل   0 4×3حي  رزحررثة ورز نهي  ورز هديل وقةب  إز  بزيرن ببهة د رزلةين رزيرحةد 

 ( 1لي ئية في مدو  )رزكيبي ئية ورزفي

 

 ( : الصفات الكيمياوية والفيزيائية لتربة حقل التجربة1جدول )

 

    Ph للتربة Ec  مليموز /سم  للتربة        N%      P%         K%     نسجه  التربة 

 طينية  غرينية    0.52    8.34 0.42  15.4    9.7   

  الزراعة جامعة بابل قبل الزراعة  حللت التربة في مختبرات قسم التربة كلية 

  

 ة وة 24وبهةد رز نقيةع تة  كبةر رزحرةيا ب لطي لة  بأكية س مةن رزجةيت وزبةدة 19/6/2012نقه  رزرذو  ب ة  ي           

ببهة د  بةرر  حرةيا زكةل ررةر 150رودت ب بهةة بررة ق زكةل صةنف بيرقةع 0زلر  إنر تل  )ظلي  رزجذير ورزروي ة (

   ت  تحضير تررا ن و  ملربل من ح فة رزنلر )بير م زح( ت  ملة  رحررة ق بة ز ررا  3×28× 58رزطرر رزر   يكي 

رزنةة و  ثةة  ترريةةل رحررةة ق زل يةةة رإلشةةر ا بهةةد ذزةةل تةة  نثةةر رزرةةذو  رزبه ةةرة ثةة  بمريةة  وبليةةة رز نضةةيد حيةة  وضةةه  

رحررة ق رزبرصةيفة فةيق رحرر ق ورحد فيق رح ر ويف ل ررر بير مل وا بين رحرر ق رزبل ووة  ث  بطي  هذه 

بهضل  ميدر بكيس منف ص منقع ب زب ء زلحف ظ ولة   ريبةة درئبةة زلرةذو  وبقية  كةذزل زبةدة  بةةة بية   ثة  نقلة  رزة  

 0(   وزةذي رن ةأ ب هديلةه بيمةيد رزبة ء 5×5ك نة  مةة حة رزب ة ل ) 0ر   رزب  ل زح ي  ول  نبي بفضل زل ة  ت

بة    فيةف زبنةع حةدوا إضةرر  ب زرة د رت مةن قرةل رزطيةي  وبشةهة وبطية  بق0وضه  رحررة ق مجة و ة زرهضةل  

كة ن رزةةقي زلب ة ل ييمية  مةرتين مةع بةل  رزبة ء وبقة ء رزب ة ل  رةل 0بهد ث ثة بي    فةع رزلطة ء  0رز بس رزبر شرة 

كة ن  0بقي  رحرر ق في رزب ة ل إزة  حةين ي رو لة  ب زحقةل رزةدرئبي  0زلبة ودة ول  نبي مذو  رز   ت في رحرر ق 

 ( 2ري  رزنر ت وودد بو رقه وند نقله من رزب  ل إز  رزحقل رزدرئبي كب  مرين في مدو   )

 

 ( يوضح طول النبات وعدد أوراقه عند نقلها للحقل2جدول )

 

 المتوسط 2مشخاب   ياسمين عمر الشتالت          

 طول           عدد 

 سم   األوراق  النبات

 طول            عدد

 سم    األوراقالنبات 

 عدد           طول 

 النبات سم     األوراق

 2.2           16.7 2.5           18.0 2.0         15.4 يوم 20

  

كل  /دون   قرل رزل روة وت  إض فة  ب د يي ي  بدفه ين رحوز  بهد رز ة    100بيرقع NPKت  إض فة رزةب د رزبركل  

( وك نة  مةة ف ت رز ة    2006كلة  /دونة  )ن ةرة إ شة دية،  35ن رزدفهة رحوز  بيرقةع به رة بي   ورزث نية بهد شلر م

 .   25   وبين رز فيف 20   حي  ك ن  رزبة فة بين رزنر ت ت 25×20
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وتب  رزبر شرة بةقي رزحقل بين يي  وب ر وند نقل رز   ت إز  رزحقةل رزبةة دي   9/7/2012ت  نقل رز   ت  ب   ي  

قيةة   0بية    10)، 7،  4ك ن رزري حةل مهة م ت رزةري كةل) 2012/ 25/7لذر رزبهد  إز  يي    ور  بر رزري ب

(يقةيس بيحةدرت رزب ةر رزبكهةل دقةة Gauge meterكبيةة رزبية ه رزدر لةة رزة  رزلةين رز جربةي ب  ة هب   وةدرد مية ه )

 0.001رزقررءة زلذر رزهدرد ك ن  
 3

ن ملة قن ة رزةقي وتبر مية ه رزةري ييضع هذر رزبقي س في ك ف رزلين رز جريري م

ون ررير هذر رزبقي س فقط رز  رزلين رز جريري يح يي هذر رزهدرد ول  قفل كةروي حية  ية   إبة ق رزبقية س ومنةع 

( ة  حةةر  كبيةة 8-10مرو  رزبي ه رز  رزلين وند وصي  ر تف ا رزب ء رز  رزبة يا رزبطليا وك ن ي ررون بةين )

 من     رزبه دزة رز  زية رزبي ه رزدر لة في كل  يه 

Q n= Q2 - Q1 ………(1)                                          

:كبية رزبي ه رزدر لة رز  رزلين رز جريري في رزرية رزيرحدة ) Qnحي  تبثل 
3
) 

            Q1  قررءة رزهدرد قرل رزةقي: 

             Q2  قررءة رزهدرد بهد رزةقي: 

 

)  رزنبي مي       رزبة هبلة رزبي ه إمب زي 
3

 (1988رزحديثي) و رزطيف  رز  زية رزبه دزة من /هك   ( حةر 

Q tot = Σ Qi ..………(2)                                         

مي   رزنبي       رزبة هبلة إمب زي رزبي هQ tot حي  تبثل  
3

 /هـ

Σ Qi زنبي  :مجبيا كبي ت رزبي ه رزبة هبلة ريلة مي   ر
3

 /هـ    

 (3وك ن  كبية رزبي ه رزبة للكة في رزبه م ت رزث ثة كب  ميضح في مدو  )  

 

 ( يوضح عدد الريات وكميات المياه المستهلكة3جدول  )

 

المياه المستهلكة )م عدد الريات مدة الري        
 3

 /دونم( 

 3195.0            26      يوم 4الري كل         

 2768.6            15      يوم7ري كل ال        

 2591.3            11      يوم10الري كل        

 

ونةةدم  وصةةل  رزنر تةة ت إزةة  مرحلةةة رزنضةةج رزفةةةييزيمي قطةةع ونلةة  رزةةري وذزةةل ب حةةي  زةةين رزةةدرزي ت إزةة  رحصةةفر   

 ورم  ء رزحريا ومف فل  ث  رزح  د.

                                 

                                                     ليل اإلحصائي :التح

( ب  ةة لدر  تجةة  ا رحزةةيرن 2003)ب ةةير، SPSSحللةة  رزري نةة ت إح ةة ئي  ب  ةة لدر  برنةة مج رز حليةةل رإلح ةة ئي   

زبهة م ت ( بث ثةة مكةر رت ز حديةد م ة د  رز رة ين بةين رRCBDرزبن قة وفر ت ةبي  رزقط وة ت رزه ةيرئية رزك ملةة )

( ز حديةةةد رزفةةةروق بةةةين م ي ةةةط ت رزبهةةة م ت وولةةة  مةةةة يا LSDرزبد و ةةةة ، وب  ةةة لدر  رقةةةل فةةةرق مهنةةةيي )

 .0.05مهنيية

 

 : النتائج والمناقشة

  : ارتفاع النبات-1

 ة  فةي  70.26يي  في ر تف ا رزنرة ت رذ بوطة  بولة  رزقةي  بللة  4( تفيق ف رة رزري كل 4بظلرت ن  ئج مدو )   

   و بب  يهلا رزةرل إز  إن نر ت ت رزري تكةين حة  ةة  60.68يي  رقل رزقي  بلل   10ف رةرزري كل  حين بوط 

زنقص رزب ء في مبيع مررحل رزنبي مب  ينهكس ول  رزنبةي رزلضةري ورزنبةي رزلهةري ويرةدرء ب لنلفة   كلبة  قلة  

زلليةة مةن رزبة ء رزنةةري ورزةذي يحةةدد كبيةة رزبية ه كبة  إن نقةص رزرريبةة فةي رزبنطقةة رزجذ يةة  يةةةرل قلةة مح ةيا ر

(.  وهذه رزن يجة ت فر مع م  تيصل زيه كةل مةن )رزلة زري 2000وآ رون،  Borrellر  ط زة رزة ق ورتة ا رزي قة  )

( من رن ر تف ا رزنر ت يةنلف  2011وآ رون،Azarpour  2005ور رون،Khakwaniو1998ورزنج  ،1998،

 .بلي دة مدة رزري
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 ة  69.54فةي ر تفة ا رزنرة ت رذ بوطة  رولة  رزقةي   بللة  2 ( تفةيق رز ةنف م ةل ا 4دو  )ي حةظ مةن رزجة      

ويهةةلا  ةةرل هةةذر رل ةة  ف فةةي رل تفةة ا  إزةة  رل   فةة ت رزي رثيةةة  بةةين هةةذين رز ةةنفين وهةةذه رزن يجةةة ت فةةر 

 0(2010ورزب لدرني، 2008ورزه  بي،  1998و رزهية وي،Jaballa،1995وSinha،1980مع)

(وميد تأثير مهنيي زل ف ول رزثن ئي بين ف ررت رزري و رحصن ف في م ي ط ر تف ا رزنرة ت إذ 4ن مدو  )ي ضح م  

   في حين بوطة  رز يزيفةة رز ةنف  73.85بي   بول  رزقي  بل   4تح  رزري كل   2بوط  تيزيفة رز نف م ل ا 

تر ين رحصن ف في رز أثر بف ررت رزةري    ويهلا رزةرل إز   56.24يي  رقل رزقي  بلل  10ي  بين تح  رزري كل 

مةن رحصةن ف رزب حبلةة زلهطةن فة ن تةأثره كة ن قلةي  بف ةررت رزةري مق  نةة مةع رز ةنف 2وبب  إن رز ةنف م ةل ا

   .ي  بين

                    

عدد الداليات م-2
2
  

طةةة  رولةةة   رزقةةةي  يةةةي  فةةةي وةةةدد رزةةةدرزي ت رذ رو 4( تفةةةيق ف ةةةرة رزةةةري كةةةل 4ي ضةةةح مةةةن ن ةةة ئج مةةةدو  )          

درزيةة/ 286.5بلل 
2
درزيةة/  217.0يةي  رقةل رزقةي  بللة  10فةي حةين روطة  ف ةرة رزةري كةل  

2
ويبكةن إن يهةلا  ةرل 

رنلف   ودد رزفروا رزفه زة وند تلريد ودد رحية   بةين  يةه وب ةرا  إزة  تقليةل رزرةررو  رزن ميةة ولة  وقةد رزةة ق تحة  

ديبة ورزحديثة ز كيين ول  رزبيرد رزلذرئية رز ي يجلله  رزة ق رزرئيةةي تحة   طح رز ربة وشدة رزبن فةة بين رزفروا رزق

 طح رز ربة تح  ظروف رز د رزب ئي وب زر  م تكين هذه رزبيرد بير ك فية ز لرية م طلر ت كل هذه رزفةروا زلرقة ء ولة  

ةة  رل رن يجةة وةد  ح ةيزه قيد رزحي ة وركب   نبيه  مب  يؤدي إز  ميت قةة  منلة  ورنلفة   ودده ووةد  فه زيةة رزق

 AnuelوRojasو   1998رزلةةةةة زري، ولةةةةة  رزهن صةةةةةر رزلذرئيةةةةةة بكبيةةةةة ت ك فيةةةةةة ورن هةةةةةذه رزن يجةةةةةة ت يرفةةةةةر مةةةةةع)

(رزةذين ذكةرو رن Reedy ،1985و Veeraghavulaو 1984وآ رون،Jianyو 1993و ر رون،Quangalو1992،

وحدة رزبة حة    نقص رزب ء يقلل من ودد رز فرو ت رزفه زة رزح ملة زلدرزي ت في
2
 . 

 280.6فةةي م ي ةةط وةةدد رزةةدرزي ت رذ روطةة  رولةة  رزقةةي   بللةة   2(تفةةيق رز ةةنف م ةةل ا 4ي ةةير مةةدو  )         

درزية/ 
 2

وهةذه رزن يجةة 0وقد يهلا رزةرل إزة  ر ة  ف رحصةن ف فةي رزق بليةة رز فريهيةة ورزقةد ة ولة  رن ة ج رزةدرزي ت 

(رزةذين 2010ورزب ةلدرني، 2004و 1998ورزهيةة وي،  2000زطة ئي،و ر2002و رزهرةيدي، 2002)مةةير،ت فر مع 

وميد فروق مهنيية في ودد رزدرزي ت / رش  ور رز  
2
 .حصن ف مل لفة من رزري 

يي  في م ي ط ودد رزةدرزي ت  7تح  رزري كل 2(تفيق تيزيفة رز نف م ل ا 4وي ضح من رزجدو  ) 
 2
رذ روطة   

درزية/  308.0رول  رزقي   بلل  
2

يةي  رقةل رزقةي  وبللة   10حين بوط  تيزيفةة رز ةنف ي  ةبين تحة  رزةري كةل في 

درزية/  206.0
2
 . 

                       

وزن المادة الجافة  غم /م-3
2 

: 

بة   943.5ييمأ في م ي ط  رزيين رزج ف رذ روط  رول  رزقي  بللة  4 ( تفيق ف رة رزري كل 4ي حظ من مدو  )   

بة /  825.5يي  رقةل رزقةي  بللة  10 في حين بوط  ف رة رزري
2
وقةد يهةلا  ةرل رنلفة   رزبة دة رزج فةة فةي مه ملةة  

يةةي  إزة  رنلفةة   رزجلةةد رزبة ئي زل ربةةة رزةةذي وبةل ولةة  تةةة  ا رزهبلية ت رزحيييةةة فةةي رزنرة ت مبةة  بدا إزةة   10رزةري 

رنلف   مكين ت رزب دة رزج فة كل من ر تف ا رزنر ت وودد رزدرزي ت  
2
زن يجةة مةع مة  تيصةل زيةه كةل مةن وت فر هةذه ر 0

Khakwani)،و 1998ورزنجةة  ،1998ورزلةةة زري ، 2005ور ةةرونAzarpour،فةةي رن ييةةة دة مةةةدة 2011وآ ةةةرون )

  .رزري بدت رز  رنلف   رزب دة رزج فة 

بة /  899.6فةي م ي ةط رزبة دة رزج فةة رذ روطة  بولة  رزقةي   بللة 2(رزة  تفةيق رز ةنف م ةل ا 4ي ير مةدو  )   
2
 

قد بوط  بول  رزقي  فةي مكينة ت رزبة دة رزج فةة ر تفة ا زلنرة ت ووةدد رزةدرزي ت 2ةرل إز  إن رز نف م ل ا ويهلا رز

 
2

 .وب ز  زي يي دة وين رزب دة رزج فة

يي  في م ي ط وين رزبة دة رزج فةة رذ روطة  4تح  رزري كل  2( تفيق تيزيفة رز نف م ل ا 4ي حظ من مدو  )   

بة /  946بول  رزقةي  بللة  
2
 819يةي   رقةل رزقةي  بللة  10فةي حةين بوطة  تيزيفةة رز ةنف ي  ةبين تحة  رزةري كةل  
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بةة / 
2
ويبكةةن إن يهةةلا رزةةةرل إن هةةذه رز يزيفةةة قةةد بوطةة  رقةةل رزقةةي  فةةي مكينةة ت رزبةة دة رزج فةةة ر تفةة ا زلنرةة ت ووةةدد  

  .رزدرزي ت في وحدة رزبة حة 

        

 : حبة غم1000وزن  4-

حرةة ولة  رزةرب  1000(ود  وميد تأثير مهنيي زف ررت رزري فةي م ي ةط وين 4بظلرت رزن  ئج رزبرينة في مدو  )  

ب  فةي حةين بوطة  ف ةرة 19.94حرة إذ بوط  بول  رزقي  بلل  1000يي  في م ي ط وين 4من تفيق ف رة رزري كل 

و)رزب ةلدرني ( McCauley) ، 1990 ي فةر مةعب  زكن ز  ت ل رزبهنييةة وهةذر 19.57يي  رقل رزقي  بلل  7رزري كل 

،2003). 

بة  ويهةيد  22.46حرةة رذ روطة  بولة  رزقةي  بلة  1000(رز  تفيق رز ةنف ي  ةبين فةي م ي ةط وين 4ي ير مدو  ) 

رزةرل إز  إن رحصن ف ت ر ين في رةي  مةدة رمة  ء رزحرةة وكفة ءة رزب ةل فةي رن قة   نةيرتج رز بثيةل رزضةيئي إن هةذه 

، NasirوErfaniو2000ورزطةةةة ئي، 2004و1998فةةةةر مةةةةع مةةةة  ومةةةةده بةةةة حثين آ ةةةةرون )رزهيةةةةة وي،رزن يجةةةةة ت ير

   .( 2010ورزب لدرني، 2008و2003ورزه  بي، 2000

حرةة رذ روطة  بولة  رزقةي  1000يةي  فةي م ي ةط وين 7( تفيق تيزيفة رز نف ي  بين تح  رزري كةل 4ي ير مدو  )

 .ب   16.90يي  رقل رزقي  بلل  10تح  رزري كل  2 ا ب  في حين بوط  تيزيفة رز نف م ل 22.85بلل  

 

  : عدد الحبوب دالية-5

يةي   فةي م ي ةط وةدد رزحرةيا فةي رزدرزيةة رذ روطة  بولة  رزقةي  بللة  4(تفيق ف رة رزةري كةل 4ي ضح من مدو  ) 

رزحرةيا حرةة ويهةلا رزةةرل إزة  بن وةدد  89.34يي  رقةل رزقةي  بللة  10حرة في حين روط  ف رة رزري كل  94.9

درزية ي أثر بد مةة كريةرة بةنقص رزبة ء  ة   مرحل ةي رزنبةي رزلضةري ورزنبةي رز كة ثري وببة  بن رزةري مةن رزنر تة ت 

رزبحرة زلب ء زذر ف نه ي أثر بف ررت رزري وبب  بن ودد رزحريا قي رزدرزية هي من رزبكين ت رزرئيةية زح صل رزري زةذر 

(  و McCauley) ،1990رةةةةيا وت فةةةةر رزن يجةةةةة مةةةةع  يةةةةنهكس تأثيرهةةةة  ب ةةةةي ة مر شةةةةرة ولةةةة  ح صةةةةل رزح

Fukai)وLilley،1994 2003،( و)رزب لدرني). 

حرة وقةد  96.48في م ي ط ودد رزحريا درزية رذ روط  بول  رزقي  بل   2(رز  تفيق رز نف م ل ا 4ي ير مدو  )  

 1998( و) رزهيةةة وي1998يهةةلا رزةةةرل رزةة  بن هةةذه رز ةةفة تةةرترط ب ز ي يةة  وهةةذه رزن يجةةة ت فةةر مةةع )رزهريةةدي،

( حي  ومدور بن رز رركيل رزي رثية ت رة ين فةي وةدد رزحرةيا 2010(و)رزب لدرني ،2008، 2003(  و) رزه  بي2004،

 زلدرزية.        

يي  فةي م ي ةط وةدد رزحرةيا درزيةة رذ بوطة  4 تح  رزري كل 2(تفيق تيزيفة رز نف م ل ا 4ي حظ من مدو  )  

 86.73يةي  رقةل رزقةي  بللة  10حرة في حين بوطة  تيزيفةة رز ةنف ي  ةبين تحة  رزةري كةل  100.1رول  رزقي  بلل  

ولة  تحبةل تلةل رزف ةررت 2حرة ويهلا رزةرل إزة  ترة ين رحصةن ف فةي رز ةأثر بف ةررت رزةري وق بليةة رز ةنف م ةل ا 

 .كينه من رحصن ف رزب حبلة زلهطن

 

 : حاصل الحبوب طن /هكتار-5

يةةي  فةةي م ي ةةط ح صةةل رزحرةةيا رذ روطةة  رولةة  رزقةةي   4( تفةةيق ف ةةرة رزةةري كةةل 4) بظلةةرت ن ةة ئج مةةدو        

رن/هك   رن ري  رزف رة بين  يةة  3.53يي  رقل رزقي  بلل   10رن /هك    في حين بوط  ف رة رزري كل  4.78بلل 

ري وب ز ة زي بثةرت ور را قد بثرت  لر  في مجبل رزهبلي ت رزحييية في رزنر ت ورز ي بثرت في رزنبي رزلضري ورزله

وحةةةةةين وحةةةةةين، 2000وصةةةة زح وآ ةةةةرون، 1997فةةةةي ح صةةةةل رزحرةةةةيا رزنلةةةة ئي وهةةةةذر ي فةةةةر مةةةةع) رزنجةةةة  ، 

 .( 2011وآ رون،Azarpourو2004ورزهية وي، 2002

 4.41فةي م ي ةط ح صةل رزحرةيا رذ روطة  رولة  رزقةي  بلة  2 ( رز  تفيق رز نف م ل ا 4ي ضح من مدو  )       

فةي وةدد زةدرزي ت  2ل رز  تفيق رز نف م ةل ارن/ هك    ويهلا رزةر
2
ووةدد رزحرةيا درزيةة مبة  رثةر ريج بية  ولة   

ومةةير، 2000ورزطة ئي، 1998ورزهريةدي، 2004و1998)رزهية وي،ح صل رزحريا في وحدة رزبة حة وهذر ي فر مع 
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ين فةي رزقةد ة . فةي إن رز رركيةل رزي رثيةة ت رة (2011وآ ةرون،Azarpourو2003ورزه  بي، 2002ورزهريدي، 2000

 .رزحريا  ول  بن  ج ح صل

يي  في م ي ط ح صل رزحرةيا إذ بوطة  رولة  4تح  رزري كل 2(تفيق تيزيفة رز نف م ل ا 4ي ير مدو  )       

رةن  3.36يي  رقةل رزقةي  بللة  10رن /هك   في حين بوط  تيزيفة رز نف ي  بين تح   رزري كل  5.17رزقي  بلل  

    0هذه رز يزيفة قد روط  رقل رزقي  في ودد رزدرزي ت في وحدة رزبة حة وودد رزحريا درزية  /هك   ويهلا رزةرل إز  إن

            

 : دليل الحصاد %-6  

فةي  50.66يي  في م ي ط دزيل رزح ة د إذ روطة  رولة  رزقةي  بللة  4( تفيق ف رة رزري كل 4ي ضح من مدو  )  

يةي  رزة  تفيقلة  فةي  4ويهلا  رل تفيق ف رة رزةري كةل  42.76ل يي   رقل رزقي  بل 10حين بوط  ف رة رزري كل 

و 1984وآ ةةرون،  Jianyوين رزبةة دة رزج فةةة رزكليةةة وكةةذزل تفيقلةة  فةةي ح صةةل رزحرةةيا  وهةةذه رزن يجةةة ت فةةر مةةع) 

VeeragharulaوReedy ،19851998رزل زري،و) . 

ويهةلا 49.02بوط   بولة  رزقةي  بلة  في م ي ط دزيل رزح  د إذ 2( تفيق رز نف م ل ا 4ي حظ من مدو  )   

قد تفيق ول  رز نف ي  بين في رزيين رزجة ف رزكلةي وفةي ح صةل رزحرةيا ورزةذي 2رزةرل إز  إن رز نف م ل ا

يهلا إز  ر   ف رحصن ف فةي ق بلي لة  ولة  بن ة ج رزبةيرد رزب بثلةة رو زهةد  كفة ءة رزب ةل فيلة  ولة  مةذا نةيرتج 

ل  رزحرةةةيبي ومةةةن ثةةة  فةةةي قةةةي  دزيةةةل رزح ةةة د وهةةةذه رزن يجةةةة ت فةةةر مةةةع  رز بثيةةةل رزضةةةيئي مبةةة  رثةةةر فةةةي ح صةةةل

Venkateswarlu)،و  1977وآ ةةرونJiany ،و  1988وآ ةةرونNanjareddy ،و رزهيةةة وي،  1994وآ ةةرون

  .(2010ورزب لدرني، 2004و1998

د إذ بوطة  يي  في م ي ط دزيل رزح  4تح  رزري كل 2(تفيق تيزيفة رز نف م ل ا 4ي ضح من ن  ئج مدو  )  

وقةد  41.02يةي  رقةل رزقةي  بللة  10في حين بوط  تيزيفة رز نف ي  بين تحة  رزةري كةل 54.65بول  رزقي  بلل  

  .يهيد رزةرل إز  إن هذه رز يزيفة قد بوط  رقل وين زلب دة رزج فة ورقل  ح صل حريا 

 

حبة وعدد الحبوب 1000لجافة ووزن (تأثير فترات الري في ارتفاع النبات وعدد الداليات ووزن المادة ا4جدول )

 2012دالية والحاصل ودليل الحصاد لصنفين من الرز لموسم 

 

 األصناف مدة الري

 ارتفاع

 النبات

 سم

 عدد

 الداليات

م
2 

 وزن

 المادة

الجافة غم/م
2 

وزن 

1000 

 حبة غم

 عدد

 الحبوب

 دالية

 الحاصل

 طن/هكتار

 دليل

 الحصاد

4 
 46.75 4.40 89.7 22.85 941 267 66.68 ياسمين

 54.65 5.17 100.1 17.07 946 306 73.85 2مشخاب 

7 
 45.15 4.01 88.9 22.25 888 232 62.56 ياسمين

 47.33 4.36 97.4 16.90 921 308 69.66 2مشخاب 

10 
 41.02 3.36 86.73 22.30 819 206 56.26 ياسمين

 44.59 3.71 91.96 16.97 832 228 65.13 2مشخاب 

 متوسط

 افاألصن

 44.41 3.92 88.44 22.46 882.6 157.7 61.82 ياسمين

 49.02 4.41 96.48 16.98 899.6 280.6 69.54 2مشخاب 

 متوسط

فترات 

 الري

 50.66 4.78 94.9 19.94 943.5 286.5 70.26 يوم4

 46.21 4.18 93.15 19.57 904.5 270.0 66.11 يوم7

 42.76 3.53 89.34 19.63 825.5 217.0 60.68 يوم10

    0.05اقل فرق معنوي عند مستوى 

 N.S 1.199 0.375 1.694 6.26 6.264 0.341 مدة الري

 0.637 0.209 2.526 0.120 5.02 5.611 0.183 األصناف

 4.592 0.559 3.146 0.607 7.92 8.993 0.515 التداخل
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                                         : المصادر  

 0رزبهلد رزهربي زل د يل0رإلصدر  رزه شر  SPSSرزررن مج رحح  ئي  020030  ب ير ،  هد يبلي

. تأثير ف ةررت رزةري وميرويةد إضة فة رزةةب د رزنة ي روميني فةي صةف ت 2002حةين، ولي   ز  ور زل وك ا حةين. 

 .33رزنبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي ورزح صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل ومكين تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه زلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةري صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنف ونرةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر 

 كليةةةةةةةةة  –  صةةةةةةةة ت رزرحةةةةةةةةيا  –رزنةةةةةةةةدوة رزهلبيةةةةةةةةة رز ل ي ةةةةةةةةية رحوزةةةةةةةة  وةةةةةةةةن ي روةةةةةةةةة رزةةةةةةةةري  

 م مهة رزق د ية. –رز ربية 

تة ئثير رزةري بة زر  فةي 020070ص زح ، ود وبر و ضير ور س مدوا و ضر ور س حبيد وبلورن حة   تيفير 

 0 2007ت رين رحو   3ودد  12مجلة رزهلي  رزل روية مجلد 0نبي ورن  مية ث ثة بصن ف من رزري 

. تةةأثير مدوزةةة رزةةري ولةة  إن  ميةةة ب بهةةة 2000مللةةف وشةةه ن صةة زح إبةةررهي . صةة زح،  وةةد وبةةر و  زةةد إبةةررهي  

 3-1بصن ف من رزحنطة وولة  كفة ءة ر ة لدر  رزبية ه. رزبةؤتبر رزهلبةي رزثة ني زلجبهيةة رزهررقيةة زلبةير د رزب ئيةة. 

 ، بلدرد. 2000شر ر/

 ف رزةري.   ة زة م مةة ير. كليةة . تأثير ميرويد رزح  د فةي ح صةل ونيويةة بهة  بصةن2000رزط ئي ، ولي ور س. 

 رزل روة. م مهة بلدرد.

 رزرحة  و رزهة زي رز هلةي  وير ة . وتطريق ته ر   ي ته رزري . 1988 .  ضير و    , رزحديثي و ربررهي  نريل , رزطيف

 . بلدرد م مهة . رزهلبي

ويةة ثة ا بصةن ف مةن . تأثير ميرويةد    بهة  رزهن صةر رزبلذيةة فةي ح صةل وني2002رزهريدي ، ش هر فدويس. 

 رزري رزبحلي.    زة م مة ير. كلية رزل روة. م مهة بلدرد. 

. تأثير ميرويةد رزل روةة فةي  ةليك وصةف ت رزنبةي وح صةل بهة  رصةن ف رزةري. 1444رزهريدي ، ورد رزحةين رحبد. 

    زة م مة ير. كلية رزل روة. م مهة بلدرد.

زهدة بصن ف من رزةري. ررروحةة دك ةي ره. كليةة رزل روةة. م مهةة  . رزثر ت رزبظلري2008رزه  بي ، صر ن د ا ورد. 

 بلدرد.

. تةةأثير رزريت  ةيي  ورزنةة ي رومين فةةي نبةي وح صةةل صةةنفيين وطةريين مةةن رزةةري.   ةة زة 2003رزه ة بي ، صةةر ن د ا. 

 م مة ير. كلية رزل روة. م مهة رلنر  .

صةف ت رزنبيورزح صةل ومكين تةه ز ةةهة ترركيةل  . تةأثير كبية ت رزرةذر  فةي بهة 1998رزهية وي ،  هد فلةيح حةةن. 

 و رثية  من رزري.    زة م مة ير. كلية رزل روة. م مهة بلدرد.

. تقةةدير بهةة  رزبهلبةة ت رزي رثيةةة وتحليةةل مه مةةل رزبةةة   فةةي رزةةري. ررروحةةة 2004رزهيةةة وي ،  ةةهد فلةةيح حةةةن. 

 دك ي ره. كلية رزل روة. م مهة بلدرد.

ر ةة ج بة ث ثةةة رصةةن ف  ي مد لةةة زف ةةررت رزةةري ومةةة يي ت رز ةةةبيد فةةي نبيهةة  2004رزهيةةة وي ،ورةةيد وحيةةد ورةةيد 

 0م مهة رزكيفة، رزهررق –كلية رز ربية زلرن ت –ررروحة دك ي ره 0ورن  مي ل  ومح يي تل  رزكيبي ئية 

ر  ورز ةةبيد . إ  ج بة مح ةي  رزةري ورحدبة   رزبررفقةة زةه زكبية ت مل لفةة مةن رزرةذ1998رزل زري، ولي   ز  حةين. 

 رزبهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدني ورزحيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيي تحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ف ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةررت  ي مل لفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة. إرروحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 م مهة بلدرد. –كلية رزل روة  –دك ي ره 

. تأثير مة يا رزن ي رومين ورريقة رزل روة في نبي ح صل ث ثة بصن ف ورودة من رزةري. 2002مةير ، و يد ك ظ . 

    زة م مة ير. كلية رزل روة. م مهة بلدرد.   

ررروحةة 0ت ثير وبر رز   ت ومة ف ت رز     في نبي وح صل به  بصن ف رزري 2010 د شل ا  رزب لدرني ،رحب

    0م مهة بلدرد0كلية رزل روة 0دك ي ره 

. تأثير رريقة رزري ورز ةبيد رزن ي روميني فةي نبةي وح صةل رزةري.   ة زة م مةة ير. 1003رزب لدرني ، رحبد شل ا. 

 كلية رزل روة. م مهة بلدرد.

. تةأثير ف ةةرة رزةري )رزبن وبةة( ولة  إن  ميةة رزةةري ونرةر. مجلةة إبة ء زألبحة ا رزل رويةةة. 1997، و ة   حةةين. رزنجة  

7(2 :)133-140. 
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. تةةأثير رزةةري بةة زر  وكبيةةة رزرةةذر  ولةة  نبةةي وح صةةل صةةنف رزةةري ونرةةر. مجلةةة إبةة ء 1998رزنجةة  ، و ةة   حةةةين. 

 .   20-11(: 1)8زألبح ا رزل روية. 

رزلياةةة رزه مةةة ز  شةة د  –. وير ة رزل روةةة  2006(. رزةةري ي رو ةةه ورن  مةةه فةةي رزهةةررق. 23) ن ةةرة ر شةة دية  قةة 

 ورز ه ون رزل روي. 

. إن ة ج وتحةةين رزبح صةيل رزحقليةة :رزجةلء رحو . مح صةيل رزحرةيا ومح صةيل  1443رزيينس ، ورد رزحبيد بحبد ، 

 درد ، كلية رزل روة. رزرقي  . وير ة رز هلي  رزه زي ورزرح  رزهلبي ، م مهة بل

 

Azarpour, E., F. Tarighi, M. moradi and H. R.,Bazargi,2011. Effect of different nitrogen 

fertilizer rates under lrrigation management in rice Farming warld Appli. sc Jaumal 

13(5):1248-1252,2011                                                                                                   

Borrell , A.K., G.L. Hammer and R.G. Henzel. 2000. Does maintaining green leaf area in 

sorghum improve yield under drought ? III- Dry matter production and yield. Crop 

Sci. 40 : 1037-1048  

Bouman, B., et al. 2007. Rice: feeding the billions. In: Molden, D. (ed). Comprehensive 

Assessment of Water Management in Agriculture. Water for Food, Water for Life: 

AComprehensive Assessment of Water Management in Agriculture. Earthscan, 

London and International Water Management Institute, Colombo. 

EI-Refaee.Ismail S.2011.Effect of Timing and Duratlon of water stress different growth 

stages on productly and grain quality of ehri hybrid rice cultivar: J. Agric. Res. Kafer 

El-Sheikh Univ., 37(4) 2011. 

Erfani, A.and M. Nasir. 2000. Study of morphological and physiological indices in rice 

cultivars. Rice Research Institute of Iran. Pp.24. 

Fanji, K.K.1977. Irrigation Rice. A world wide survey. International Commission on 

Irrigation and Drainage. 

Hiraoka, H. and H. N. K. Wada. 1992. “Development of direct seeding rice oryza sativa 

L. culture in the mude irrigation scheme”, Japonica Journal of Tropical Agriculture 

(Japan) , 36 (3) ; 211-229. 

ITO,H.(1965).The necessity ,the Possity and the means of rapidly increasing rice 

production in lraq . Government Press Baghdad Iraq 

Jaballa, O.R. 1995 .Response of upland rice varieties to nitrogen fertilization and 

intercropping . Ph.D.Thesis, Phillippines Univ. Los Banos Laguna(Phillippines). 114 

leaves. Thesis(Ph.D.in Agronomy). 

Jiany, P. Y. , L. D. Feing and C. X. Yao . 1984 . “A study on irrigation technical for high 

– yielding rice Zhejiang China”, Agricultural Science no. 3 ; 114-119. 

Khakwani, A.A.,S.Masaaki, Z.Muhammad,B.Safdar, N.Khalid and A.Inayatullah.2005. 

Effect of seedling age and water depth on morphological and physiological aspects of 

transplanted rice under high temperature. Jzhejiang Univ Sci 6B(5):389-395. 

Lafitte , H.R, and  B. Courtois .2002 . Interpreting cultivar x cultivar environment 

interactions for yield in upland rice. Crop Sci 42:1409-1420. 



 كشكول واخرون                                                              (1013) , 425-414(: 4) 5 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

415 
ISSN 2072-3875 

Lilley, J. M. and S. Fukai , 1994 . “Effect of timing and severity of water deficit on four 

diverse rice cultivars -3- phenobiogical development”, Crop Growth and Grain Yield 

Field Crops Res. , 37 (3) ; 225-234.   

McCauley, G. N. , 1990 . “Sprinkler vs. flood irrigation in traditional rice production 

regims of southeast Texas”, Agron J. , 82 (4) ; 677-683. 

Nanjaareddy, Y.A.,T.G. Prasad and M. Udayakumar. 1995. Constraints in 

bioproductivity of high and low LAI types of rice during wet seasons. Indian J. Plant 

Physiol. 38(2): 173-174. 

Quangal, M. , T. T. C. Ngiyen and P. Tuang , 1993 . “Rasin – cum – furrow irrigation 

technique for post-rice upland crop on heavy clay soil rice lands of Mekong Delta”, 

Foyon J. Mwendera Leuveen (Belgium) , 14-17 September 1993. Leuven (Belgium) ; 

395-407.  

Rojas, A. and A. Manuel , 1992 . “Irrigation demand in rice under flood condition and 

complementary irrigation condition”, Jornada Scientific Agropecuaria Divisa 

(Panama) , 14-16 Oct. 

RRTC. 2001. Rice Research and Training Center. Annual Report for 2001. Sakha, Kafr 

El-Sheikh, Egypt. 

Salih, R.O ;K.A.Jaddoa and K.A. Hamed (1999).Water use efficiency under intermittent 

irrigation for rice ( Oryza Sative L.)in Iraq .Internatinal conference on water 

resources management .use and policy in dry areas . 1-3 December 1999 Amman , 

Jordan  

Sharma, A. K. and J. P. Mishra , 1975 . “Water management studies in paddy”, Indian J. 

Agron. , 19 ; 60-63. 

Sinha , T.S. 1980 . Variability parameters for quantative characters in tall sensitive and 

semi- dwarf, photo period in sensitive rice cultivars in coastal saline . Indian . J . 

Agric Sci . 50(2):132-134. 

Thiyagarajan, T.M.K Senthuikumars P.S.Birdatan H. Hengsdijk, S.Ramasmy and 

V.veluetal ,2002.Crop Mangement Options for inceasing Water praductrity inrice 

J.Agric Resouce Manage,I: 169-181 

Veeraghavula, D. and S. R. Reedy , 1985 . “Efficient use of limited irrigation water in 

rice cultivation”, Agrice. Coll. Bapatle , 552 , A. P. India. 

Venkateswarlu, B., J. Suryaprakasha and A.V. Rao. 1977. Relationship between growth 

duration and yield parameters in irrigated rice (Oryza sativa L.). Indian J. Pl. Physiol. 

20(1): 69-76. 

 

 


