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 ص لخالم

القمح   لصنف إنتاجية القمح وعناصر الغلةفي  إلى إظهار تأثير الري التكميلي هذه الدراسة هدفت 

قرية جنديرس وهي من مناطق   –حيث تم تنفيذ البحث في منطقة عفرين  ،(9)بحوث  الصلب 

م. صممت التجربة وفق تصميم القطاعات العشوائية  2021- 2020االستقرار األولى للموسم الزراعي 

 بثالث مكررات، ووزعت القطع التجريبية عشوائيا ضمن المكرر الواحد. RCBD الكاملة

في مرحلة اإلزهار والتسنبل  9أن تطبيق رية تكميلية واحدة على صنف القمح بحوث   النتائج أظهرت 

  0.408بزيادة قدرها  % أي10.14أدت إلى زيادة في االنتاجية بنسبة   (مم  222) ساعات  5بمعدل 

 .2كغ/م 

  15في مرحلة اإلزهار والتسنبل وبعد  9تبين أن تطبيق ريتين تكميليتين على صنف القمح بحوث كما 

 . 2كغ/م  0.560 بزيادة قدرها % أي51.35يوما من األولى أدت إلى زيادة في االنتاجية بنسبة  

  رية تمكيلية واحدة في مرحلة اإلزهار والتسنبل بمعدل 9أن إعطاء صنف القمح بحوث أيضا تبين كما 

يوم من الرية التكميلية األولى أدت إلى زيادة  15ساعات بعد  4ساعات ثم رية تكميلية ثانية  5

 بالمقارنة مع رية تكميلية واحدة فقط. %37.4االنتاجية بنسبة  

أن هناك زيادة معنوية في كل من المؤشرات التالية: متوسط   T3 تبين عند تطبيق ريتين تكميليتين

ة الرئيسة مع السفا/سم، ومتوسط طول طول السنبلة الرئيسة بدون السفا/سم، ومتوسط طول السنبل

، ومتوسط  2الورقة العلمية/سم، ومتوسط عرض الورقة العلمية/سم، ومتوسط مساحة الورقة العلمية/سم

عدد االشطاءات المثمرة/ النبات، ومتوسط عدد الحبوب/ السنبلة الرئيسة، ومتوسط عدد الحبوب/  

متوسط وزن الحبوب/النبات/غ، ومتوسط وزن  النبات، ومتوسط وزن الحبوب/ السنبلة الرئيسة/غ، و 



 

 

/غ، ومتوسط الغلة من وحدة المساحة كغ/ه، وذلك 2م1حبة/غ، ومتوسط وزن الحبوب/ 1000

 .T1والشاهد )ري مطري(  T2بالمقارنة مع الرية التكميلية األولى 

ليرة تركية، وعند تطبيق رية   16860بلغ   T3تبين أن المردود االقتصادي عند تطبيق ريتين تكميليتين  

ليرة   8947)الشاهد( T1ليرة تركية، في حين بلغ عند الري المطري  9868بلغ   T2تكميلية واحدة 

 تركية. 

في تجاوز كل العوامل الخطرة المتعلقة بقلة األمطار   مهم جدا  الري التكميلي تطبيق   أن تبين لناكما 

والتي تحف بالزراعة والسيما في المراحل الحرجة في حياة النبات وعدم انتظام سقوط األمطار 

المطرية.
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 الفصل األول 

 :المقدمة 1.1

  .الزراعية في العالم وأكثرها أهمية المحاصيلمن أقدم  (Triticum sp.) Wheatيعد محصول القمح 

وازدادت أهميته في اآلونة األخيرة، نتيجة ازدياد معدل النمو السكاني وتغير العادات االستهالكية، 

 . (2005، )العودةوتدني كفاءة النظم البيئية الزراعية اإلنتاجية ، ونمط الحياة

المصدر الرئيس للخبز ذي النوعية الجيدة الحتواء حبوبه على   ((.T. aestivum Lالطري عد القمح ي

 مادة الغلوتين المسؤولة عن تشكل الشبكة الغلوتينية، في حين يستعمل دقيق القمح القاسي 

(.Triticum durum L)  (. تعد 2004 وسوسي،والفريكة )ديب  والمعكرونة، المعجنات،في تصنيع

محاصيل الحبوب من أهم المحاصيل المزروعة في الوطن العربي بالمقارنة مع المحاصيل األخرى،  

وتشكل المساحة  هكتارا ،مليون  31.851600حيث بلغ إجمالي المساحة المزروعة بالحبوب نحو  

روعة % من إجمالي المساحة المز   37المزروعة بمحصول القمح بنوعيه القاسي والطري قرابة  

  هكتار، واإلنتاج نحو/كغ 1971واإلنتاجية قرابة   هكتارا (،مليون  11.636030) والتي تبلغ بالحبوب 

وتقدر المساحة الكلية المزروعة بمحصول   (.2011 الزراعية،العربية للتنمية  )المنظمةمليون طنا   23

  هكتار،/كغ 2537مقدارها  بإنتاجية  هكتارا ،مليون  1.521038القمح في القطر العربي السوري بنحو 

 . (2012 الزراعية،اإلحصائية  )المجموعةمليون طنا    3.858321واإلنتاج قرابة  

 Abioticحيائية إتتحدد إنتاجية محصول القمح تحت ظروف الزراعة المطرية باإلجهادات الال 

stresses ،حيائية اإلجهادات اإل المرتفعة(،والحرارة  والملوحة، )الجفافBiotic stresses   

 باإلضافة إلى عوامل إدارة األرض والمحصول  الضارة(،واألعشاب  والحشرات،) األمراض ، 

 . ة(يالزراع) الممارسات 
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 انخفاض معدل الهطول المطري نسبيا   ب تتميز مناطق زراعة القمح الرئيسة في القطر العربي السوري 

ية نهاية شهر شباط ( ، ويقل معدل الهطول المطري  خالل فصل الشتاء ) تشرين الثاني ولغا  وتقلباته

درجات الحرارة باالرتفاع مع بداية فصل الربيع ) آذار ( وحتى مع بدء ويمكن أن تنحبس األمطار كليا  

نهاية دورة حياة محصول القمح ) منتصف حزيران (، ما يؤدي إلى تعرض نباتات القمح إلى اإلجهاد 

لمرتفعة خالل منتصف موسم النمو ، وتزداد شدته مع تقدم مراحل النمو ، المائي المتزامن مع الحرارة ا

الخصبة ، ومن ثم عدد الحبوب   السنيبالت ما يؤثر سلبا  في عدد السنابل المتشكلة في النبات ، وعدد 

المتشكلة في السنبلة الواحدة ، ويؤدي استمرار تعرض النباتات للجفاف والحرارة المرتفعة إلى استنفاد 

وى التربة المائي خالل مرحلة امتالء الحبوب، األمر الذي يؤثر سلبا  في درجة امتالء الحبوب محت

، ومن ثم متوسط وزن األلف حبة ، فتتراجع غلة المحصول الحبية نتيجة تراجع مكونات الغلة  ونوعيتها

 . الحبية

 Maximurnبأنها الفرق بين غلة المحصول القصوى   Yield gapتعرف الفجوة اإلنتاجية 

attainable yield،  والغلة الفعلية في الحقول عند المزارعينFarm- level yield  ويمكن بلوغ .

الغلة الحبية الكامنة القصوى عند مستوى المحطات البحثية المتحكم بها بشكل كبير، من خالل تجاوز  

مع مراعاة تطبيق أفضل عوامل إدارة األرض  واالقتصادية، ة،والحيوي الفيزيائية، المعوقات جميع 

 .والمحصول ضمن بيئة معينة وخالل فترة زمنية محددة

حيث  األرض،لجميع سكان كوكب  غذائي مهممحصول  يعتبر القمح من أكثر المحاصيل عالمية فهو 

من   جت تنالغذائية التي  المنتجات وعلى  القمح،مليار مواطن على هذا الكوكب على حبوب  7يعتمد 

فإن القمح   لذلك ،إنتاج القمح مساحات واسعة من األراضي الصالحة لزراعته ويتطلب  القمح،خالل 

من أكثر  وتعد الدول التالية  الكوكب،يغطي أكبر مساحة من أي محصول زراعي أخر على سطح هذا 
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كندا  –أستراليا  –فرنسا   –روسيا   –الواليات المتحدة األمريكية   –الهند  -)الصين  للقمح:الدول إنتاجا  

 أوكرانيا(. –تركيا   -ألمانيا  -باكستان  -

أما القمح القاسي فيزرع أساسا  في شمالي    العالمية،يزرع قمح الخبز العادي في معظم المساحات  

ويطلق عليه اسم قمح المعكرونة لجودته وتالؤمه مع   المتوسط،وض البحر ووسط أمريكا ومنطقة ح

 (USDA, 2019). الصناعةهذه 

أهميته الغذائية في طليعة المحاصيل اإلستراتيجية، وأهم محصول لألمن الغذائي   ويعد القمح بحکم

% من سکان العالم ويوفر حوالي 35من على المستوى العالمي، فهو يشکل مصدرا  غذائيا  ألکثر  

والوند وسعدة  2014وفالح  جبيل ) االنسان يستهلكها% من البروتين والسعرات الحرارية التي 20

2016) (Tadesse et al., 2019).   وتستخدم حبوب القمح کمادة أولية في العديد من الصناعات

ويمکن استخدام القش الناتج عن   السميد، المعكرونة،، البسكويت الغذائية مثل الخبز، المعجنات، 

ونظرا  للتزايد  ، (Tadesse et al., 2019) (2012لمحاسنة ،)ا محصول القمح علفا  للحيوانات 

مطلوبة  % سنويا    1,6زيادة في اإلنتاج العالمي قدرها   تحقيق الحاجة إلى فإنالکبير بعدد السکان 

 و  (Tadesse et al., 2019) المحصوللتغطية االحتياجات المتزايدة على هذا 

 (Ljubicic et al., 2016 ; Al-Ghzawi et al., 2018) 

عن سبل جديدة لزيادة االنتاج منه من خالل االستعانة بمصادر وراثية جديدة في   البحث  يستلزممما 

والعمليات برامج التحسين الوراثي للقمح من جهة وتطبيق أساليب البحث العلمي في برامج زراعته 

 . (Al-Ghzawi et al., 2018)( 2016وآخرون، )حسن  الزراعية المرافقة إلنتاجه
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 األهمية االقتصادية للقمح:   2.1.1

 ال ينافسها في هذا المجال إال الذرة العالم،الغذاء الرئيسي لكثير من شعوب  حبوب القمحتعتبر 

يزرع القمح في أكثر بالد  األرض.حيث تتقاسم هذه الحبوب غذاء البشر على وجه  واألرز، الصفراء

فمنها ما  جدا ،والقمح له أنواع متعددة  مرتين.العالم مرة واحدة في السنة وفي بعض البلدان يزرع 

مئات الماليين من الناس   ويعتمد  المعكرونة.يصلح لعمل الخبز ومنه ما يصلح لعمل المعجنات أو 

ويتم طحن هذه الحبوب  القمح.بات في جميع أنحاء العالم على األغذية التي تصنع من حبوب ن

  والسباجتي والمعكرونة، الرقيق،يدخل في صنع الخبز والكعك والبسكويت  للحصول على الدقيق الذي

  .وتعتبر بذور القمح من أكثر البذور طلبا  في األسواق العالمية الشهية، والكثير من األطعمة 

فهو كثير   العالم،المحاصيل أهمية في  من أكثر (Triticum durum) ويعتبر القمح الصلب 

في صنع  األساس وهو ،) 1992Cheftel et Cheftel) والحيواناالستخدام في غذاء اإلنسان 

األغذية التي تصنع من   ىماليين من الناس عل  عتمد وي ،الغذائية في جميع أنحاء العالم المعجنات 

  ,Feillet). 2000)نبات القمح 

من أكبر الدول المنتجة   ،FAO) 2010)مليون طن  626ب   2010قدر اإلنتاج العالمي للقمح سنة 

ألمانيا   أستراليا، كندا، روسيا، فرنسا، المتحدة،الواليات  الهند، الصين،للقمح الصلب في العالم 

  ,Anonyme). 2010)التوالي  علىوباكستان  

االنسان بزراعتها وتحسينها منذ آالف السنين وحتى يومنا  يعتبر القمح من أقدم المحاصيل التي قام 

 يحتل المرتبة الثانية من حيت اإلنتاج العالمي للحبوب بعد الذرة إذ  (Wolde et al., 2019) اهذ 

وقد بلغت المساحة المحصودة  العالم،، والمرتبة األولى من حيث المساحات المزروعة في الصفراء

 ، نمليون ط 730,55حوالي  واإلنتاج، هكتارمليون  215,33نحو   2018عالميا في عام  
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من أکثر الدول المنتجة حاليا ، کندا وأستراليا األمريكية وتعد الصين، الهند، روسيا، والواليات المتحدة  

  (USDA, 2019) .له

مليون هكتار أنتجت   220م حوالي   2012المساحة المنزرعة من القمح في العالم في عام  وبلغت 

اإلنتاج العالمي من القمح في السنوات األخيرة زيادة  كميةحيث زادت  الحبوب،مليون طن من  744

% أو أكثر من كمية القمح المنتجة بالعالم تنتج في الدول الواقعة شمال خط   90وأن حوالي  كبيرة،

ولقد ازداد متوسط  االستواء.منه تنتج في الدول الواقعة جنوب خط %   10وأقل من  االستواء،

محاولة دول العالم  علىوهذا يدل  األخيرة،محصول الهكتار في جميع دول العالم تقريبا في السنوات 

 (.2018)مسعود،  تحقيق االكتفاء الذاتي من القمح

 

 لقمح كما يلي:  ويمكن أن نلخص األهمية االقتصادية ل

وحضارة    )الفراعنة(الحضارات القديمة مثل الحضارة المصرية  الزراعة فيالقمح أساس  شكل -1

 النهرين. ما بين  وحضارة وآشـوربابل  وحضارتيبالد الرافدين 

 لإلنسان.يمثل الغذاء الرئيسي  -2

 . Eوالفيتامينات وال سيما فيتامين الكربوهيدرات والبروتينيات النباتية بغناه   -3

 .% من اإلنتاج العالمي للحبوب   28يمثل حوالي  -4

 والدافئة.المعتدلة الباردة  المناطقسيادته على مساحات شاسعة تمتد بين  -5

 . والفطائر وصناعة الخبز المعجنات صناعات مثل ال كثير مندخوله في  -6

 خاصة لدى الدول المنتجة والمصدرة. المالية،يعتبر مصدرا هاما للثروة من خالل عائداته  -7

بعض الدول إياه مثل الواليات المتحدة االميركية كسالح ضغط موجه ضد الدول   استخدام -8

 األخضر(.  )السالحالكبرى والصغرى 
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 ح بشكل أساسيكثير من دول العالم من استهالك الذرة واألرز إلى استهالك القم تحول -9

 (.2018)مسعود، 

 

 التصنيف النباتي للقمح:  3.1.1

منسوبة إلى أشكال نباتاتها التي   Gramineaeإلى العائلة النجيلية  .Triticum L)) القمح ينتمي

هو موضح  كما  إلى أبرز أجناسها في تسميتها الجديدة منسوبة  Poaceesأو البواسية تشبه النجيل، 

 :  (1في الجدول )

 ( الوضع التصنيفي لنبات القمح 1الجدول )

  Plant Kingdom المملكة: مملكة النباتات 

 Embranchment: Magnoliophyta الشعبة: شعبة النباتات الزهرية  

 SOUS/ Embranchment: Angiospermes تحت شعبة: مغطاة البذور 

 Triticeae القبيلة: القمحاوية  

 Class: Monocotyledones صف: أحادي الفلقة  

 Order: Glumiflorales رتبة: القنبعيات  

 Famille: Poacees, Gramineae الفصيلة أو العائلة: النجيلية  

 Genus: Triticum جنس: القمح 

 .Species: Triticum durum L نوع: القمح الصلب  

 .Triticum aestivum L القمح الطري  
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 استخدامات القمح: 4.1.1

األرضية  لسكان الكرة  energy % من أغذية الطاقة  20تشكل حبوب القمح نحو   :لإلنسانغذاء  -1

العجين   الذي يجعل (gluten) الغلوتين بروتينغيرها من األغذية النباتية باحتوائها على    عنإذ تتميز  

تتباين بشدة أهمية حبوب    ناضج.خبز متخمر  وإعطاءوالذي يسمح للعجينة المتخمرة باالنتفاخ  مرنا،

%    30ففي أوربا وروسيا توفر أكثر من   الجغرافية،في غذاء اإلنسان حسب المنطقة  ونسبتهاالقمح 

 (.2018% )مسعود،   20وفي بعض األقاليم تشكل أقل من   الطاقة،من أغذية 

ألنه يدخل في   المتوسطر يعد القمح القاسي من أكثر أنواع القمح شيوعا  في دول حوض البح -2

حيث يدخل في صناعة الخبز   الريفية،معظم منتجات الغذاء المستهلكة محليا  وخاصة في المناطق 

وذلك بما يالئم األغذية التقليدية الشائعة   أخرى،المرقد والمعكرونة والبرغل والكعك والفريكة ومنتجات 

لطري فتبدو أهميته في إنتاج الخبز بأنواعه  أما القمح ا األوسط.سواء في شمالي إفريقيا أو الشرق 

والحبوب  القمح،كسرات القمح و رقائق النخالة والبسكويت ورقائق والمعجنات و المختلفة والحلويات 

 (. 2018)مسعود،  الكاملوجريش القمح  الملفوف،والقمح  الماء(منبتة بالنقع في  )حبوب 

أن   نموهايمكن لنباتات القمح إذا شحت األمطار في الزراعات البعلية فتوقف   :للماشيةعلف  -3

ويمكن استخدام الحبوب في عالئق الدواجن  أخضر أو دريس للحيوانات.تحش مبكرا  وتقدم علفا  

ولكن ذلك نادر الحدوث الرتفاع أسعار حبوب القمح   ،ومخلفاته في تركيب العالئق العلفية واألبقار،

في تغذية الحيوانات على   (straw) ويستخدم تبن القمح كعلف مالئ اإلنسان.ا في غذاء واستخدامه

 (.2018واسع، )مسعود، نطاق 
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 :استعماالت أخرى  -4

للحبوب أهمية في الصناعة ألهداف متعددة لعل أهمها استخراج النشاء، مع إمكانية استخدام قش   

القمح في صناعة أوراق الجرائد والكرتون وإنتاج الكحول بتخميره والمواد الالصقة من نشائه والتي  

وفي   كما يستعمل الكحول الذي ينتج من القمح وقودا الرقائقي،تستخدم في لصق طبقات الخشب 

 تصنيع مطاط صناعي ومنتجات أخرى.  

يعد القمح كذلك مصدرا لمواد معينة تستعمل لتحسين القيمة الغذائية أو طعم األغذية، إذ تضاف أجنة  

القمح الغنية بالفيتامينات، وزيت بذرة القمح إلى بعض حبوب اإلفطار. كما يستخدم حمض الجلوتاميك  

إال أنه يظهر   جذابة،وهو ملح ذو نكهة خفيفة  الصوديوم،ية من القمح في عمل جلوتامات أحاد  الناتج

، تجفف سيقان نباتات القمح لعمل قش يمكن أن يجدل إلى سالل وقبعات كما  .نكهة األغذية األخرى 

وفي الصناعة تستخدم األغلفة الخارجية لحبوب القمح  .وتصنع منه ألواح للصناديق أو يستعمل سمادا  

 (. 2018)مسعود،  في تلميع المعدن والزجاج

 

 : مراحل تطور زراعة القمح  5.1.1

  15000بين نهري دجلة والفرات قبل حوالي  والعراقيعتبر القمح نبات بري ظهر أوال  في بالد الشام 

وكان يصنع   ،واستعمل في بداية زراعته لصناعة الخبز الميالد(.قبل  6800)على أقل تقدير و سنة 

ومع مرور   ،ىليطهثم يوضع على النار  الماء،الخبز بخلط حبات القمح المطحونة بشكل بسيط مع 

كان اإلنسان قديما  يقوم بطحن حبات القمح بوضعها بين   الخبز،الزمن تطورت طريقة صناعة 

ومع مرور الوقت  "،األحجار وطحنه يدويا  من أو خالل حيوان يقوم بإدارته آلة تسمي بـ " آلة الرحي 
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العلم ودخول التكنولوجيا في حياة اإلنسان أصبح هناك مطاحن خاصة لطحن حبوب القمح   وتطور

 (.2018)مسعود،  اآلليةبداية ظهور المطاحن  وكان ذلك الخبز، دقيقا  لصناعة  تعطي

بالد تحديدا  في و هي المنطقة العربية بالقمح ويقول علماء العصر الحديث بأن أول منطقة زرعت 

والحضارة الرومانية   الفرعونية،كالحضارة  العظمىالشام والعراق في فترات ظهور الحضارات 

ونتيجة لذلك لم يعد  ،لطعامهمأنتج المزارعون من الحبوب أكثر مما احتاجوه  والفارسية. واإلغريقية،

وقديما  كان يباع    .فانطلقوا إلتقان مهارات أخرى  بأنفسهم  كثير من الناس في حاجة ألن ينتجوا غذائهم

لذا كان يحرص المزارعين على إنتاج محصول زراعي ممتاز  ،أجود أنواع حبوب القمح لألمراء والتجار

أفضل نباتات القمح عندهم الستخدامها تقاوي  وربما كان المزارعون األوائل ينتقون الحبوب من   ومربح.

من القمح على مدى عصور   ومرغوبةوبهذه الطريقة نقلت صفات معينة  التالي.لزراعة المحصول 

 القمح.وقد ترتب على مثل هذه الممارسات حدوث تطور تدريجي في تحسين سالالت وأنواع  زراعته.

تنتج كميات كبيرة من الحبوب تستطيع   القمح،دة من وخالل القرن العشرين استنبط العلماء أصنافا  جدي

ونتيجة   القمح،مقاومة البرودة واألمراض والحشرات وغيرها من العوامل األخرى التي تهدد محصول  

 (.2018)مسعود،  كبيرةلذلك ارتفع إنتاج القمح بدرجة 

 

 والعالم  ومناطق االنتشار الجغرافي في الوطن العربيللقمح الموطن األصلي  6.1.1

  واألدنى،األوسط  الشرق تشير معظم الدراسات إلى أن الموطن األصلي للقمح المزروع اليوم هو  

يشبه األنواع    Triticum dicoccum (Emmer wheat)    اعتمادا  على أن القمح ثنائي الحبة

 افيلوففمن جهة أخرى أكد العالم  وفلسطين.المنتشرة بريا  حتى اليوم في جبال سورية 

(Vavilov,1926 )   أغلب النباتات المزروعة لها أصل متشعب، ويشيرأن (Vavilov, 1951 ) 

قد نشأ في أواسط آسيا والشرق األدنى، أما القمح    T.aestivum) الطري  إلى أن قمح الخبز ) القمح
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سنة ق.م، في حين   7000فنشأ في الحبشة، ويرجع بعضهم بداية زراعته إلى   T.durum القاسي

اآلراء أن زراعة القمح ظهرت ألول مرة في أراضي الخليل في نهاية العصر الجليدي تقول بعض 

قصة سيدنا يوسف   تبينحيث  ،ثم انتقلت إلى سورية في العصر الحجري  ،سنة ق.م 1900حوالي 

سنة ق.م االشراف على القمح في سنوات القحط   1700عليه السالم في عصر الهكسوس حوالي 

 . لصوامع بغية حفظ القمحتأسيس لوطريقة الحفظ و 

ويزرع بالقرب من   جنوبا ، 40و  27و شماال    60و  30تمتد زراعة القمح في العالم بين خطي عرض  

خط االستواء في المناطق المرتفعة أو في الفصول الباردة. أما على مستوى الوطن العربي فتعتبر  

 .للقمحمصر والمغرب والجزائر والسعودية من أهم الدول انتاجا  سورية و 

 

 القيمة الغذائية للقمح: 7.1.1

  والبروتين ت كربوهيدرا%   71.7 لنشاءإن حبوب القمح الكاملة غنية بالمواد الغذائية التي تشمل ا

     و B2و B1) B ومجموعة فيتامينات  E وتحتوي نخالته على فيتامينات  خام،% بروتين  12.3

B6 وB12)  كما تحتوي أيضا  على معادن أساسية مثل الحديد  والثيامين،والنياسين والريبوفالفين

الخالي من النخالة   )السويداء(ويفتقر الدقيق األبيض  دهن.%  1.8و  ماء،%  12.5و والفسفور، 

 wheat إلى الفيتامينات والمعادن التي توجد في النخالةفقط الذي يحتوي على الغلوتين والنشاء 

bran وعلى هذا فإن تناول الخبز األسمر المصنوع من   .الغالف القوي الذي يكسو الحبة وهي

القوة والنشاط  يعطي كما  والبالغرا، األعصاب( )التهاب الحبوب بكاملها يقي من مرض البري بري 

  لبذور القمحكما تحتوي الطبقة الخارجية  ،فيه Bو E ويساعد على تحسين اإلخصاب لوجود فيتامين

 والكالسيومفور الذي يغذي الدماغ واألعصاب واألجهزة التناسلية ويقويها، إضافة إلى الحديد على الفس

وتحسين  الذي يساعد على بناء العظام وتقوية األسنان، وعناصر مغذية أخرى تفيد في تقوية الشعر 
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طب البديل، يعتبر القمح عالجا  مهما في ال الهاضمة. الغدة الدرقية وتكوين األنسجة والعصارات  أداء

، كما  B12فبراعم القمح تستخدم عالجا  لألشخاص الذين يعانون من نقص الفيتامينات وأهمها فيتامين

الذي يساعد على تخثر الدم وتنظيم   E على فيتامين  فيحوي أما زيت القمح   لألكسدة،تعتبر دواء مضاد 

واحتوائه على الفيتامينات األخرى التي تحافظ على نضارة البشرة وكثافة   الدموية،وتنشيط الدورة 

كما أن حبوب القمح تستخدم لألشخاص الذين يعانون من فقر الدم الحتواء حبوبه على   الشعر،

 (:2هو موضح بالجدول رقم )كما  (. 2018)مسعود،  الحديد عنصر 

 

 غ من القمح 100التركيبة الغذائية ل : متوسط (2) جدول                 

ر العناصر ن رربروتي  ن ررحديدررركالسيومرربيدريلرغلوتي  ن يومررمنغني  ن رمغين

غ  الوزن   غ   10.5  ملغ 4 ملغ140 10.5غ ملغ  40  1.5 غ 9.6

ررربوتاسيومرررفوسفوررررالعناصر ن ررريبوفالفي  ن رزنكرررثيامي 

ملغ  ملغ450 ملغ300 ملغ 3 الوزن   ملغ  0.2 0.4 
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 الدراسة المرجعية:  2.1

 تأثير الجفاف في نمو المحاصيل:  1.2.1

العجز  حيث أن المحصول وتطوردور فعال في تحديد نمو  ولهيعتبر الماء عامل بيئي هام جدا 

  (Jaleel et al., 2007). المحاصيلمردود   نقص هام في   المائي يلعب دور

ا التي   والجفاف بشكل أساسي تعد تقلبات الطقس من بين مخاطر اإلنتاج الزراعي األكثر وضوح 

بسبب غلبة الممارسات الزراعية البعلية بدال  من الممارسات الزراعية المروية   المزارعون،يواجهها 

(Shiferaw et al., 2014) وغالب ا   معيشتهم،يعتمد معظم المزارعين على الزراعة البعلية في  ، حيث

ما يعانون من تقلبات مخاطر الجفاف في شكل فترات جفاف منتظمة خالل الفترات الحرجة لنمو  

من الغذاء واألعالف )منظمة األغذية  %   95المحاصيل. في الواقع توفر الزراعة البعلية حوالي 

 في المائة من السكان  70م في سبل عيش أكثر من ( وتساهFAO، 2010 والزراعة

.(Hellmuth, M. E., Moorhead, A., Thomson, M. C., & Williams, J. 2007)  
ا كبير ا  لذلك إذا لم يتم التعامل معه بشكل صحيح فقد يؤدي إلى لماليين المزارعين يمثل الجفاف تهديد 

 جر المزارعين أو إبقائهم في مصيدة الفقر.  

يؤثر الجفاف بشكل مباشر على   ، حيث فاف آثار مباشرة وغير مباشرة على معيشة المزارعين للج

هذه  تحدث و  ،التحتيةوبنيتهم  وأصولهم،  وصحتهم، وحياتهم، الماشية،للمحاصيل وتربية إنتاجهم 

وعائالتهم فقط من  ال يعاني المزارعون حيث  ، مباشرة عندما يدمر الجفاف أصول المزارعينال التأثيرات 

الجوع ولكن إذا كانوا يمتلكون ماشية فسيضطرون إلى بيعها أو استهالكها من أجل البقاء على قيد 

عندما يحل الموسم الزراعي التالي يكونون   بعد ذلك .(Dercon and Hoddinott, 2005الحياة )

شكل تقلص القدرة  يمكن أن تستمر هذه اآلثار لسنوات فيو  أقل قدرة على الزراعة بشكل فعال

 (. Sen. A. 1981اإلنتاجية وضعف سبل العيش )
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ألن ذلك يدفعهم إلى   ،جعل المزارعين يتجنبون المخاطر بشدةتإن خطر الجفاف أو نوبة الجفاف  

االستثمار في االبتكارات الزراعية التي يمكن أن تعزز غلة مزارعهم، ألن هذه االستثمارات قد  تجنب 

باإلضافة إلى ذلك ال يرغب الدائنون األصغر في إقراض  ،تتحول إلى خسائر في حالة الجفاف

المزارعين إذا كان الجفاف قد يؤدي إلى حاالت تخلف عن السداد على نطاق واسع حتى لو كان من  

 .الممكن سداد القروض بسهولة في معظم السنوات 

ا   ا نادر ا بشكل متزايد، ليس فقط في المناطق القاحلة والمعرضة للجفاف ولكن أيض  أصبحت المياه مورد 

 غزير ا و معتدلة حيث كان هطول األمطار تقليدي ا الفي المناطق األكثر رطوبة و 

Santos Pereira et al.,2012) ،2012,Daccache et al.).  

ظاهرة مناخية تعتبر من الكوارث الطبيعية التي تسبب أكبر الخسائر بالعالم  ُيعرَّف الجفاف عادة  بأنه 

تحدث بسبب نقص المياه أو انعدامها سواء  كانت ناتجة  و  وتؤثر على عدد كبير من الناس في كل عام

أو سوء توزيعها لفترة من الزمن )فترة   من انحباس أو نقص كمية األمطار عن معدالتها بشكل ملموس

طويلة أو أكثر من الجو الجاف الذي يسبب انحباسا لهطول األمطار أو تكون األمطار أقل من فصلية 

 أنواع رئيسية من حاالت الجفاف:  أربعةيمكن التمييز بين  ، حيث معدالتها(

األمطار للموسم المطري أقل من وهو أن تكون كمية  :الجويةالجفاف من وجهة نظر األرصاد  -1 

 األحوال الجوية التي أثرت على المنطقة وأدت إلى نقص في هطول األمطار. بسبب  المعدل العام

ال تلبي االحتياجات النباتية أو تكون نسبة   وهو نقص في كمية األمطار، إذ  :الجفاف الزراعي -2

 .الهاطلةالتبخر والنتح أكبر من نسبة الماء 

تكون  هطول األمطار   نقص كمية المياه الن فترة وهو :المائي( )أوهيدرولوجي الجفاف ال -3

منسوب المياه في البحيرات واألنهار وأماكن تخزين المياه عن الحد الطبيعي ولفترة   ينخفض  قصيرة
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وبالتالي فإن نقص كمية المياه يؤثر على   وتكون نسبة التبخر أعلى من نسبة الهطول، زمنية معينة

 مصادر المياه لالحتياجات البشرية وتصبح مصادر المياه غير كافية لتلبية االحتياجات السكانية. 

ويحدث عندما يكون الطلب على السلع أكثر من العرض  :الجفاف االقتصادي واالجتماعي -4

  كنتيجة لنقص موارد المياه التي أدت إلى نقص الحبوب واألعالف والغذاء كنتيجة لتغيرات األحوال

 ,Wilhite and Glantz)الجوية، حيث تكون المياه غير كافية لتلبية احتياجات اإلنسان والبيئة 

1985.) 

من المتوقع أن يزداد خطر الجفاف وندرة المياه في المستقبل في المناطق الجافة حالي ا بسبب مجموعة  

القطاع الزراعي  ن حيث أ ،((IPCC, 2014من العوامل بما في ذلك تغير المناخ والنمو السكاني 

حساس بشكل خاص للجفاف وندرة المياه بسبب اعتماده على المياه إلى جانب عوامل أخرى مرتبطة  

 (.  Knox et al, 2010بالطقس )

٪ من عمليات  70حيث تمثل   البلدان،الزراعة هي المستخدم الرئيسي للمياه العذبة في العديد من 

 .(Calzadilla, A., Rehdanz, K., Tol, R.S.J., 2010)سحب المياه العالمية 

في المناطق القاحلة وشبه القاحلة حيث ال تهطل األمطار بشكل كاف لدعم نمو  يتم معظم الري  إن

يكون التباين بين السنوات في استخدام الري صغير ا نسبي ا حيث يوفر ، و المحاصيل في هذه المناطق 

حاصيل للحفاظ على نمو المحاصيل. في حين أن مثل هذه المناطق  الري غالبية متطلبات المياه للم

وكفاءة المياه   الري،كانت تميل إلى أن تكون محور التركيز لمعظم األبحاث حول تقييم الطلب على 

 Hillel, 2006 ،Oweis,1997،  2006 Deng et al. ،2006 Prasad et)والتقييم االقتصادي 

al.). 
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(، ISPC, 2015جافة ) أراضيعلى أنها   األراضي الزراعية٪ من مساحة 41تم تصنيف حوالي 

يسقط  والتي  ملم من األمطار السنوية 500- 300 بكمية هطول مطري حيث يتميز نظام الزراعة  

 (. Hyman et al. 2008معظمها في الشتاء والربيع ) 

غير منتظمة،   تكون غالبا ،فقط إن قلة هطول األمطار والتي ال تكفي إلنتاج العديد من المحاصيل 

يعتمد السكان المحليون على هذه   ومع ذلك ،في المناطق الجافة استقرار الزراعةأمام  ا  كبير  ا  تشكل تحدي 

 .لعالميسكن األراضي الجافة أكثر من ملياري شخص حول ا حيث  األراضي إلنتاج الغذاء

ا لإلنتاج الزراعي فإن المشكلة األساسية تكمن في تحديد أكثر و  نظر ا ألن الماء هو العامل األكثر تقييد 

الوسائل فعالية لتخزين هطول األمطار الطبيعي في التربة وكيفية االحتفاظ بهذه المياه إلى أن تحتاجها  

كمطر أو ثلوج قبل أن يستخدمها  يمكن بسهولة فقدان المياه المتلقاة و النباتات في األراضي الجافة، 

المحاصيل هي دون المستوى  النمو لنباتات كميات األمطار وتوزيعها خالل موسم إن المحصول. 

  ،ملم 500-300 المقدر عادة يتجاوز التبخر النتح للمحاصيل هطول األمطار الموسميو  المطلوب،

لمحاصيل وتسبب  الطبيعي ل  النموتضغط على  جفافويؤدي عدم انتظام هطول األمطار إلى فترات 

يقل  حيث  (،WANAبشكل أساسي في منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا )و خسائر كبيرة في الغلة. 

 (.Oweis and Hachum, 2012)  انتاجيتهأي ثلث  هكتار،طن  2متوسط غلة القمح عن  

 

 الري التكميلي وأنظمة الزراعة البعلية:  2.2.1

 تعريف الري التكميلي: 3.2.1

الجفاف من حيث قلة األمطار الموسمية أو  واعدة للتغلب على  طريقة( SIيعتبر الري التكميلي )

ُيعرَّف الري التكميلي بأنه إضافة كميات محدودة من  و  التباين في توزيع كمية الهطول المطرية السنوية،
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عندما يفشل هطول األمطار في   االنتاجلى المحاصيل البعلية بشكل أساسي لتحسين واستقرار المياه إ

 (.Oweis and Hachum, 2012توفير الرطوبة الكافية لنمو النبات الطبيعي )

تمت خالل السنوات األخيرة حول تأثير الري  التيفي البيئات الجافة أظهرت العديد من الدراسات 

ومن جهة   ،الذي يحسن في الظروف المائية للتربة المردود، أن الري التكميلي هو ذلكالتكميلي في 

 أفضلمن أجل الحصول على مردود  النبات للماء أخرى يعمل على رفع فعالية استعمال

(2007 (Deng et al.,. 

 التأثيرات اإليجابية للري التكميلي:  4.2.1

استخدام الموارد المائية وتحقيق االستدامة فيها بواسطة االدارة الجيدة للمياه   كفاءةزيادة  - 1

 .والمحافظة عليها من النضوب 

واالمن   الذاتيبما يؤدى الى تقليص الفجوة الغذائية وتحقيق االكتفاء  الزراعيزيادة االنتاج  - 2

 .الغذائي

 ودور الجذور  النباتيك يرجع الى دور الغطاء تثبيت التربة وزيادة مقاومتها لالنجراف بالرياح وذل  - 3

 .تجميع حبيبات التربة في

زراعة المناطق الصحراوية حيث تعمل الزراعة الى زيادة محتوى   باستمرارمكافحة التصحر وذلك 4 - 

الى زيادة خصوبة التربة   يؤدىالتربة من المادة العضوية الناتجة من بقايا المحاصيل االمر الذى 

  ط الكائنات الحية الدقيقة وتحول الصحارى الى مناطق زراعية خصبة.وزيادة نشا

 

االحتياج المائي للقمح: 5.2.1  

ومرحلة   الحرارة ودرجة الهطول المطري  كمية باختالف لمحصول القمح المائية االحتياجات  تختلف

  مرحلتي في األعظمي االحتياجويكون  قليلة، المائية تكون االحتياجات  بات ناإل  مرحلة ففي النمو،
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  الهكتار يحتاج عام  وبشكل. الحرارة درجات  ارتفاع  عند   أكبر االحتياجات   تكون   كما. التسنبلاإلزهار و 

توزع حسب برنامج ري المحصول.  (3م  5500إلى  5000) بين القمح من الواحد   

 :(Rockström, et al.2007 هي ) أنواع القمح ولري    

(  7-5عدد الريات )  حيث يبلغ والخامسة والرابعة الثالثة االستقرار مناطق في يطبق: الكامل  الري . أ

يوما من الزراعة.  20رية، وال بد من إعطاء رية إنبات في حال انحباس األمطار لمدة تتجاوز   

( رية  4- 3)الريات من    عدد   ويتراوح.  والثانية  األولى   االستقرار  منطقتي  في  يطبق:  التكميلي  الري .  ب 

 الهطول   بدون   هـ/  3 م 4000  حلب   محافظة  في   للقمح  المائي  االحتياج  إن  علماباستثناء رية االنبات،  

 .ملم 330 بالمتوسط المقدر المطري 

يكون المصدر الرئيسي للرطوبة هو  الري التقليدي  ه فيألن ،الري التكميلي هو عكس الري التقليدي

يعتمد الري التكميلي على هطول األمطار كمصدر و مياه الري التي يتم التحكم فيها بشكل كامل، 

يعتبر الري التكميلي استجابة فعالة للتخفيف من اآلثار الضارة  لمياه الري للمحاصيل، كما رئيسي 

. خالل فترات الجفاف وتحسين االنتاجية المحاصيل البعليةعلى إلجهاد رطوبة التربة   

ضروري للحصول على نوعية حبوب ذات جودة عالية باإلضافة الى  فإن الري التكميلي  وكذلك

 (.Morris et al., 2014)اإلنتاجية 

 

   :(Oweis and Hachum, 2003) أهمية الري التكميلي في الزراعة البعلية 6.2.1

ال يقتصر الري التكميلي على زيادة الغلة فحسب بل يعمل على استقرارها، ففي سوريا ال يتجاوز  

متوسط   ارتفعومع تطبيق الري التكميلي  ،هكتار/طن) 1.25) البعليةالقمح في الظروف  غلةمتوسط 

 %) 100 (وقد انخفض معامل التباين في اإلنتاج أيضا  من هكتار./طن) 3 (الغلة الحبية ليصل إلى
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عند تطبيق الري التكميلي، ويمثل هذا االستقرار أهمية بالغة على    % 10في المحاصيل البعلية إلى 

 .اعتبار أنه مصدر الدخل الرئيسي للمزارعين

إذ بلغ ء، في ظروف الهطول المطري المتدني والمرتفع على حد سوا في االنتاجية الزيادة تحقيقويمكن  

بية للقمح في ظروف هطل مطري متدني، ومتوسط، ومرتفع في منطقة تل  في الغلة الح الزيادةمتوسط 

  180 باستخدام كميات ري تكميلي بلغت نحو%  30و  % 150و % 400في سوريا إلى نحو  احدي

 .ملم على التتابع 75و  125و

ملم في مناطق ذات هطل مطري سنوي   75وبصورة عامة تتراوح الكمية المثلى للري التكميلي من 

ملم من مياه األمطار، فعندما يكون   250في مناطق تحظى ب  ملم 250إلى  ملم  500يصل إلى 

عالية  التي يعطي توفيرها استجابة   ،مياه الري التكميليالهطول المطري متدنيا  تكون الحاجة أكبر إلى 

في الغلة ملحوظة حتى عندما   الزيادةفي حين تكون  ،محصول إلى الري التكميلي بصورة أفضللل

كما تكون االستجابة أكبر عندما يكون توزيع مياه الهطول   م،مل  500 يرتفع الهطول المطري إلى حدود 

 .المطري رديئا  

د موعد مسبق للري التكميلي بسبب صعوبة التنبؤ بالهطول المطري وخالفا  للري التقليدي ال يمكن تحدي

، السنوي  الذي يشكل مصدر المياه الرئيس للمحاصيل البعلية والتي تتباين من حيث الكمية والتوزيع

بمياه الري التكميلي تكون عند انخفاض رطوبة التربة   المحصولوعلى اعتبار أن أفضل فترة لتزويد 

فإنه يمكن تحديد الوقت  /والتسنبلوالذي يترافق مع فترات النمو الحرجة /االزهار  إلى المستوى الحرج

 . األفضل للري من خالل قياس رطوبة التربة على فترات وبشكل منتظم

ما يحدث نقص في رطوبة التربة في المناطق البعلية خالل المراحل األكثر حساسية لنمو   غالب ا

األمر الذي ينعكس على إنتاجية ضعيفة للمحاصيل   الحبوب( وامتالء والتسنبل  المحاصيل )اإلزهار

خاصة خالل مراحل نمو المحاصيل   المتبع الري التكميليالبعلية وكذلك نوعية الحبوب فيها، لذلك فإن 
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  غلةلوحظت زيادات كبيرة في ونوعية الحبوب، حيث إلى تحسين غلة المحاصيل يؤدي  الحرجة

(.  Oweis and Hachum, 2003كميات صغيرة نسبي ا من المياه ) عند استخدام ةالمحاصيل البعلي 

والزيادة االستجابة أكبر  تكون ،  حيث الحاجة لمزيد من المياه ،ا  منخفض عندما يكون هطول األمطار 

 Oweis and) ملم 500الغلة ملحوظة حتى عندما يصل معدل هطول األمطار إلى  في

Hachum, 2012 .) 

إنتاجية الحبوب في الزراعات يبلغ  ، حيث ٪ من مساحة الحبوب بعلية69فإن  الصعيد العالميعلى 

٪ من الغلة المروية 65طن / هكتار، وهو ما يمثل حوالي   2.2حوالي   البعلية )المطرية( بالمتوسط

 طن / هكتار(.  3.5)

، ة البعلية في البلدان المتقدمةالبعلية جزئيا  إلى هيمنة الزراع في الزراعات  ترجع أهمية إنتاج الحبوب 

متوسط غلة الحبوب   ،في البلدان المتقدمة بعلية أراضي الحبوب ٪ من مساحة 80 حيث أن أكثر من

ذو  يعتبر الري  ،غلة الحبوب المروية في البلدان النامية ويعادلالبعلية في البلدان المتقدمة مرتفع 

البعلية في البلدان  في الزراعة تبلغ الغلة حيث   لنامية،في إنتاج الحبوب في البلدان اأهمية نسبية كبيرة 

  ةالمحتمل الغلةوهو أقل بمرتين إلى أربعة أضعاف من  هكتار،طن /  1.5-1.0النامية حوالي  

 .(.Rockström et al. 2008 ،2007 Wani et al)ا في األراضي المروية الممكن تحقيقه 

 (، وهي:  Oweis 1997)في الظروف البعلية هناك ثالث طرق أساسية لتعزيز اإلنتاج الزراعي 

  .زيادة االستخدام الفعال لهطول األمطار من خالل تحسين إدارة المياه( 1)

 . ( زيادة غلة المحاصيل في المناطق البعلية من خالل البحوث الزراعية2)

في زيادة كفاءة استخدام  ا  رئيسيا  ( دور SI) Supplementary Irrigation ( يلعب الري التكميلي3) 

 .في الزراعات البعليةالمياه وإنتاجية المحاصيل 
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تقنية بسيطة ولكنها عالية الفعالية تسمح للمزارعين بزراعة وإدارة المحاصيل   أيضاالري التكميلي يعتبر 

طورت إيكاردا وشركاؤها ، حيث ن يكونوا تحت رحمة األمطار غير المتوقعةفي الوقت األمثل، دون أ

حزم الري التكميلي وتحسينها لمختلف المحاصيل وأنظمة المحاصيل في إثيوبيا وإيران واألردن ولبنان  

من حيث الغلة  يوفر الري التكميلي فوائد متعددة ، حيث وباكستان والمغرب وسوريا وتونس وتركيا

كمية الحبوب  كما تعمل على زيادة ، نتاج وتجنب فشل نجاح زراعة المحصول الحبيواستقرار اإل 

 مياه الري التكميلي. أو الكتلة الحيوية المنتجة لكل وحدة من  3المستخدمة كغ/م 

المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة )إيكاردا( ومؤسسات   فيأظهرت نتائج البحوث 

  غلةكبيرة في  ة، زياد تطبيقات الري التكميلي لدى المزارعينوكذلك  ة،الجافأخرى في المناطق 

عند كميات الهطول المطرية المنخفضة   SI  الري التكميلينظام  المحاصيل البعلية استجابة لتطبيق

 (. Oweis and Hachum, 2006) والمرتفعة في المناطق المختلفة

إنتاج وحدة المساحة من القمح، حيث بلغ متوسط إنتاج  يؤدي استخدام نظام الري التكميلي إلى زيادة 

كغ،   2689كغ، بينما بلغ في الزراعة البعلية حوالي  5062الهكتار الواحد تحت هذا النظام حوالي 

كغ/ هـ، في حين ال   5339إلى  التكميلي بطريقة الري الرذاذي وترتفع اإلنتاجية لدى تطبيق الري 

 .السطحي التقليدي التكميلي بطريقة الري  استخدام الري كغ/ هـ، لدى  4896تتجاوز حوالي 

غلة القمح من   ت زاد  (،ملم 236)معدل هطول األمطار السنوي  1998/ 1997 تجربة تمت عامفي 

  التكميلي ملم فقط من مياه الري  68طن / هكتار عن طريق استخدام  4.61طن / هكتار إلى   2.16

 . أقصى النتائجنيسان وأيار م في  لم 150  - 100حقق تطبيق الري التكميلي حيث  في الربيع

حيث تم تطبيق  إلى جانب القمح تستجيب المحاصيل الحقلية األخرى بشكل إيجابي للري التكميلي.  

٪ من  100و  66و  33العديد من الطرز الوراثية للشعير على مستويات مختلفة   الري التكميلي على

مناخ البحر األبيض المتوسط مع هطول  مناطقعجز رطوبة التربة في منطقة جذور المحاصيل في 
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  0.26 للطرز الوراثية للشعيرمتوسط محصول الحبوب  حيث بلغ ،ملم  186  بلغإجمالي لألمطار 

  ،SI٪ (66) عند   طن / هكتار 4.25 وSI ٪  (33) عند  طن / هكتار 1.89و  (،بعالطن/ هكتار )

  ،Rihane-3، 0.22للطراز الوراثيكانت أعلى إنتاجية و (. SI٪ 100)  عند  طن / هكتار 5.17و

تم الحصول على هذه  حيث األربعة على التوالي.  المعامالت طن / هكتار لهذه  6.72و  ،4.75 ،2.7

 ,Oweis and Hachum) الجاف 2006خالل موسم   المطبقالنتائج في ظل الري التكميلي 

2006.) 

والتي تمت ضمن ظروف الري التكميلي أن إيقاف الري في أي مرحلة  أثبتت العديد من الدراسات كما 

التسنبل و/أو اإلزهار   ،(Booting) االنتفاخشطاء، الخصوص مرحلة اإل وعلىمن مراحل تطور القمح 

 ,.Sharaan et al) عناصر الغلةمعنوي في المردود الحبي و  سوف تؤدي حتما إلى انخفاض 

2000). 

امتالء  ومرحلة  وجود السنبلة داخل الورقة العلميةأن كل من مرحلة  ((Eid et al., 1994بينت نتائج

  وجلياالنخفاض في المردود يكون واضح  أنو  ،المائيهي المراحل األكثر حساسية لإلجهاد  الحبوب 

 .مرحلة التسنبل شطاء أوعندما يتم إيقاف الري التكميلي إما في مرحلة اإل

وتحت ظروف اإلجهاد المائي من   وعناصر الغلةتسمح االختالفات الوراثية لألصناف في المردود 

المختلفة   والتطورالمائي عند مراحل النمو  اإلجهاد  تجاهانتخاب أصناف متحملة أو أقل حساسية 

  (Menshawy et al., 2006) .للنبات 

من الري التكميلي للقمح المزروع مبكر ا إلى زيادة محصول الحبوب بأكثر من   ملم 50أدى استخدام 

طن / هكتار   3.2طن / هكتار إلى متوسط محصول الزراعة البعلية البالغ   2مضيف ا أكثر من   ٪،60

(Ilbeyi et al., 2006 .) من المياه المستهلكة   3/ م  حبوب كجم  4.4بلغت اإلنتاجية المائية  كما
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من المياه في ظل الممارسات  3/ م  حبوب كجم   2- 1للقمح من   (WP)  إنتاجية المياهو مقارنة بقيم 

  (.Tavakoli et al., 2010) التقليدية

في   قمار الصناعيةأو صور األ الموضوعةالمستمدة من الخرائط و من خالل دمج المعلومات الموجودة 

المياه وإعادة تخصيصها للري التكميلي في سوريا   وفرة( لحساب GISنظام المعلومات الجغرافية ) 

Pauw et al., 2006)    De )  ملم على   360في منطقة يبلغ معدل هطول األمطار السنوي بها

  ملم 154بينما يبلغ   ملم، 1056يبلغ صافي متطلبات المياه للمحاصيل للقطن حيث  الطويل،المدى 

هكتارات من القمح )تحت   7يمكن للمرء أن يزرع   للقمح فقط. هذا يعني ببساطة أنه في هذه المنطقة

الري  ظروف هكتار من القطن )تحت  1الري التكميلي( باستخدام نفس المياه الالزمة لزراعة  ظروف 

هناك الكثير من الجهود والمدخالت الفنية واالقتصادية التي تحتاج إلى النظر في   ع ذلكالكامل(. وم

 .جدواها

له تأثير أكبر على   الري التكميليفي شمال العراق إلى أن  للري التكميليوفق ا  االنتاجيةتشير بيانات 

إنتاجية   SI ميليمعدالت الري التك أصناف القمح الطري مقارنة بأصناف القمح القاسي. كما زادت 

في حين تراوحت الزيادة في محصول أصناف القمح القاسي   ،%100أصناف القمح الطري بأكثر من 

 . (ESCWA, 2003)  %  81و %   58بين 

 

 تحديات تبني ممارسة الري التكميلي  7.2.1

 : وهي (Nangia and Oweis, 2016) حسب  التحديات الفيزيائية الحيوية للتبني

تتميز التربة الرملية بقدرة  حيث  ،التربة هو عامل حاسم رئيسي عند إدخال الري التكميلي بنية .1

مقارنة  للطبقات السفلية ومعدالت عالية من تسرب المياه  بالمياه،منخفضة على االحتفاظ  
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يجب أن تكون سعة نظام الري ومعدل  و  ،بالتربة ذات المستويات العالية من المحتوى الطيني

 .رشح الماء لألسفلاوية أو أقل من معدل التصريف مس

تحتاج بعض المحاصيل إلى  حيث  يعتبر المحصول عامال  مهم ا آخر في تحديد عمق الري  .2

وكم هو   النمو،إن معرفة مقدار متوسط هطول األمطار في موسم  ،المياه أكثر من غيرها

هي وكم هو العجز الذي يجب تلبيته باستخدام الري التكميلي  للمحصول،االحتياج من المياه 

 . معلومات مهمة عند التخطيط لتوافر موارد المياه لمشروع الري التكميلي

إذا كانت األرض غير مستوية، فال  ، ففي موقع الري هي معيار مهم آخر طبيعة األرض  .3

في مثل و ، الحقل  أجزاءمن  جزءيمكن أن يتدفق الماء بمعدل ثابت وال يمكن أن يصل إلى كل 

كلتا الطريقتين مكلفتين نسبي ا وتحتاجان إلى  و  التنقيط،أو  بالري الرذاذييوصى   هذه الحاالت 

 طاقة للعمل، فإن تكاليف التركيب والصيانة المنخفضة تعتبر عامال  رئيسيا  في اعتماد المزارع

في  االستخدام من أنظمة الري بالتنقيطأو المتحركة أرخص في الثابتة تعتبر أنظمة الرش و 

 المحاصيل الكثيفة. 

ال يهدف الري التكميلي إلى تلبية الطلب حيث  عمق الري التكميلي وتوقيته هو قرار مهم  .4

وكذلك   ،جرعة يمكن أن تزيد الغلة بشكل كبيرالحتياجات المحاصيل للمياه وإنما هي  الكامل 

من األفضل تطبيق جرعات صغيرة من الري و . الجفافتنقذ المحصول من الفشل خالل عام 

الجرعات الصغيرة   وذلك ألن / رية تكميلية2- 1/ التكميلي بدال  من تطبيقه في جميع العمليات 

أو   رشح للمياه للطبقات السفلىتعطي المحصول فرصة الستخدام كل الماء وعدم ترك أي 

 ،ق المزيد من الجرعات الجريان السطحي. ومع ذلك هناك تكاليف إضافية متضمنة في تطبي

لذلك يجب تحقيق توازن بين عدد المرات وكمية الماء التي تستخدمها في كل جرعة. لكن ليس  
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بناء قدرات المزارعين  و من السهل إجراء مثل هذه الحسابات واتخاذ القرارات دون معرفة كافية 

 هو التحدي المطلوب للتغلب على هذه العقبة. 

 

 : (Oweis and Hachum, 2006) الري التكميلياألثر االقتصادي الستخدام  8.2.1

، حيث بينت التجارب أن األمطار من كافية كمية تهطل عندما فقط أراضيهم عادة  المزارعون  يزرع

  250و  200انخفاض في المحصول يتراوح بين التأخر في سقوط األمطار في بداية الموسم أدى إلى 

  نظام حيث باستخدام. SI الري التكميلي نظام  باستخداميمكن تحقيق البذر المبكر و كجم / هكتار. 

تحديد تاريخ البذر للمحاصيل البعلية بشكل أساسي دون الحاجة إلى انتظار بداية  يمكن  الري التكميلي

ومحصول أفضل، ونضج مبكر   أطول،ينتج عن هذا موسم نمو ، حيث هطول األمطار الموسمية

 يل على الهروب من الجفاف النهائي. يساعد المحاص 

ازدادت مساحة القمح تحت الري التكميلي في شمال وغرب سوريا حيث يزيد معدل هطول األمطار  

بزيادة   (،2000هكتار )عام  418000( إلى 1980هكتار )عام   74000مم من  300السنوي عن 

)بما في ذلك لري التكميلي  ا٪. متوسط الدخل السنوي المقدر في تكلفة اإلنتاج بسبب 470قدرها 

دوالر ا أمريكي ا للهكتار. متوسط الزيادة  150بالمقارنة مع البعلية يساوي  و التكاليف الثابتة والمتغيرة( 

  ،دوالر أمريكي للهكتار 300للقمح يساوي الري التكميلي المقدرة في صافي الربح بين الزراعة البعلية و 

نوي المقدر لكل هكتار إلى الفرق المقدر في التكاليف السنوية تبلغ نسبة الزيادة في صافي الربح السو 

 . ٪، وهي نسبة عالية200 والزراعة وفق نظام الري التكميليالبعلية الزراعة بين 

في وحدة المساحة باستخدام الري التكميلي ال يعمل بمفرده وإنما لكن الزيادة في إنتاج المحاصيل 

ونظام   المناسب  مثل األسمدة وتاريخ البذر واختيار الصنف مع عوامل المدخالت األخرى بالتفاعل 

 .( Oweis and Hachum, 2009) الري وما إلى ذلك
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 الفصل الثاني                               

 :مبررات البحث 1.2

تعتمد زراعة القمح في سورية على الهطول المطري أو الري الكامل تبعا للمنطقة والحالة المادية  

أسلوب الري التكميلي يعد أحد وسائل تقانات الري الحديثة والذي يسهم وبنسبة كبيرة في للمزارع وأن 

وخفض التكاليف بشكل كبير بالمقارنة  الهطول المطري  رفع معدل إنتاجية محصول القمح بالمقارنة مع

ية كما  والحد من مخاطر قلة األمطار وعدم توزيعها المنتظم وتأثير ذلك على االنتاج  مع الري الكامل

 استقرار اإلنتاج الحبي. يعمل على 

 

 البحث: أهداف 2.2

 تحديد أثر الري التكميلي في إنتاجية القمح. •

 تأثير الري التكميلي على عناصر الغلة المؤثرة في اإلنتاجية.  •

لتحقيق كمية محددة من   عدد الساعات  – الريات تحديد مستويات الري التكميلي / عدد  •

 .رية / 3المياه/م 

 تحديد األثر االقتصادي للري التكميلي.  •

 :مواد البحث وطرائقه 3.2

 المؤشرات الفينولوجية:   1.3.2

 % من النباتات فوق سطح التربة. 50االنبات: عند انبات  نسبة  -

 % من النباتات. 50االشطاء: عند اشطاء تاريخ  -

 % من النباتات. 50التسنبل: عند تسنبل موعد  -
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 النضج التام: عند النضج الكامل واصفرار الورقة العلمية.موعد  -

% من النباتات فوق سطح األرض حتى النضج  50وهو عدد األيام من انبات طول فترة النمو:  -

 (:3التام كما هو مبين في الجدول )

 االنبات وحتى النضج التام من  9المخطط الزمني لنمو صنف القمح بحوث ( 3جدول رقم )  

 مالحظات   التاريخ المرحلة  القراءات م

   03.12.2020 موعد الزراعة   موعد الزراعة   1

 اإلنبات   2
   12.12.2020 % 50عند 

   21.12.2020 االنبات الكامل  

 االشطاء   3
   13.02.2021 % 50عند 

   20.02.2021 االشطاء الكامل  

   09.04.2021 االزهار والتسنبل   تحيد مرحلة االزهار والتسنبل   4

   10.04.2021 االزهار والتسنبل   الرية التكميلية األولى   5

 

   18.04.2021 االزهار والتسنبل   حساب مساحة الورقة العلمية   6
 

 

   30.04.2021 االزهار والتسنبل   الرية التكميلية الثانية    7
 

 

 02.05.2021 االزهار والتسنبل   رصد األمراض والحشرات   8

تم مالحظة ما يلي:  

السونة  حشرة . 1

. التبقع السبتوري  2

. دبور الحنطة  3

المنشاري / لكن  

تأثير  أي ليس له 

على المحصول ألنهم  

دون العتبة  

 االقتصادية  

 

    25.04.2021 الطور اللبني   تحديد طور النضج   9

   07.05.2021 النضج الشمعي   تحديد طور النضج   10
 

 

   13.06.2021 النضج التام   تحديد طور النضج   11
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 مؤشرات تكاليف الري التكميلي  2.3.2
 ثمن شبكة الري بالتنقيط. . 1

 . ثمن مياه الري. 2

 . تكاليف استخدام وقود محرك الضخ.3

   جنديرس –عفرين   –: حلب الموقع البيئي 3.3.2

معتدل صيفا  وبارد شتاء  واألمطار غزيرة نسبيا  وتتساقط فيها   تعتبر منطقة عفرين ذات مناخ متوسطي
لهذا تعتبر منطقة خصبة ونموذجية للزراعات المتوسطية، فالمناخ المتوسطي ووجود الوديان  ،الثلوج

والسهول والجبال وخصوبة التربة ووفرة المياه في منطقة عفرين جعلها مناسبة لكل الزراعات  
حبوب: قمح، عدس، شعير... والخضار بأنواعها والقطن والشوندر السكري المتوسطية، حيث تزرع ال

 . والحمضيات والتفاحيات والعنب والفواكه األخرى 
عفرين بموقع جغرافي ممتاز يمنحها تنوع تضاريسي وزراعي كبير، فجميع العوامل منطقة  تتمتع  

مياهها واعتدال مناخها، فيتواجد فيها التربة  المتوفرة فيها من خصوبة التربة وتنوعها وغناها ووفرة 
س وقراها(، والتربة الطينية الحمراء  ر الطينية الحمراء الثقيلة العالية الخصوبة )تنتشر في منطقة جندي

س(، والتربة الصفراء بنوعيها الخفيف والثقيل )ناحية بلبلة(، والتربة ير الخفيفة )بعض قرى عفرين وجند 
مما تمنحها مكانة زراعية مميزة على   (،ية من المقاطعة كناحيتي راجو وشيهالرملية )المناطق الجبل

 . المنطقة مستوى 
: المراكز العلمية ومحطات االرصاد والمكاتب الزراعية التابعة للجالس المحلية في عفرين  المصدر 

 وجنديرس.
 

 . ملم 450: معدل األمطار السنوية  4.3.2
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 لمنطقة البحث        والهطول المطري  معدل درجات الحرارة -المناخية البيانات (: 4جدول )

 جنديرس  -لـمنطقة عفرين  والهطول المطري معدل درجات الحرارة -البيانات المناخية 

 القرية   المنطقة   المحافظة  

 2021 2020 السنة 

المعدل  

 السنوي 
 الشهر 

تشرين  

  الثاني

كانون 

 الأول

كانون 

 الثاني
 حزيران أيار  نيسان  آذار  شباط 

رجنديرسررعفرينرحلبر

معدل 

درجات 

الحرارة  

 العظمى

16 11 17 18 20 23 30 29 23 

معدل 

درجات 

الحرارة  

 الدنيا 

8 4 9 11 13 16 21 24 16 

الهطول 

المطري 

 مم  /

93 107 66 12 28 28 0 0 334 

 المصدر: المراكز العلمية ومحطات االرصاد والمكاتب الزراعية التابعة للجالس المحلية      

 ( 9بحوث ) صنف القمح القاسي : المادة التجريبية 5.3.2

اعتمد في   القمح القاسي،أصناف نف من ص
 -حلب  -محافظات )ادلب  الزراعة المروية في

الحسكة(، يمتاز بغلته   -الزور دير -الرقة
 في الزراعة المروية،  العالية

 مواصفات شكلية جيدة، مقاوم ذو 
 إلى متوسط المقاومة لمرض الصدأ 

 ( 1الشكل ) (،4الجدول ) .األصفر
 

 
 ( 1الشكل رقم )                                                                                             
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 9مواصفات الصنف بحوث (: أهم 5جدول )

 

 الهيئة العامة للبحوث الزراعية   –المصدر: دليل القمح الحقلي                    

 العمليات الزراعية:  6.3.2

سم، ثم اجراء فالحة ثانية   30- 25م التخلص من بقايا المحصول السابق بإجراء فالحة عميقة  ت

حسب كغ للدونم الواحد"  25"سم مباشرة بعد إضافة األسمدة الالزمة  20-15متوسطة العمق 

 قبل زراعة األرض مباشرة.  التوصيات من مراكز البحوث العلمية في سورية للصنف المذكور

سم بين الخط واألخر وذلك وفق القطاعات  15/ على سطور بمسافة   9تمت الزراعة للصنف / بحوث 

 : وفق اآلتي 2م  3 العشوائية الكاملة بثالث مكررات علما أن مساحة القطعة التجريبية الواحدة هي

 . م3طول القطعة التجريبية   -

 م.1عرض القطعة التجريبية   -

 . /6عدد الخطوط في القطعة التجريبية / -

 سم/. 15المسافة بين الخط واآلخر /  -

 كغ/هكتار.  200علما أن كمية البذار في وحدة المساحة   ،غرام 20هي    2م1كمية البذار في  -

 .2م 1المسافة بين القطاعات  -

 . 2م3المساحة الكلية لكل قطعة تجريبية  -
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 وفق الحالتين التاليتين:بالتنقيط تم تطبيق الري التكميلي 

 .T2ورمز لها /  ساعات  5رية تكميلية واحدة في مرحلة اإلزهار والتسنبل /   -1

 : T3ورمز لها   ريتان تكميليتان -2

 . / ساعات  5األولى في مرحلة اإلزهار والتسنبل /  –أ 

 ./ساعات  4يوما منها /   15الثانية بعد   -ب         

 .T1ورمز لها  صفر رية / مياه األمطار فقط / -3

المسافة بين الخطوط هي   مم، 16قطر  GRأنابيب  باستخدامشبكة الري بالتنقيط  تمديد   تم •

/  4حيث تصريف النقاطة الواحدة هي / ،سم 20والمسافة بين النقاطة واألخرى هي  سم  10

 . ليتر/ساعة

 .ساعات متواصلة وذلك لستة مكررات  5خالل   3م  4في الرية التكميلية األولى تم استهالك  •

من   3م   3.2يوما من الرية التكميلية األولى تم استهالك   15في الرية التكميلية الثانية وبعد  •

 والمحدد لها رية تكميلية ثانية. للقطع التجريبية الثالث ساعات متواصلة وذلك  4الماء خالل 

 

 تصميم التجربة: 7.3.2

بثالث مكررات وتم توزيع  ( R C B Dالقطاعات العشوائية الكاملة )تصميم مت الزراعة وفق ت

 :6الجدول  المعامالت عشوائيا على القطاعات وفق المخطط التالي 
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 توزيع معامالت الري التكميلي والمطري على المكررات  ( 6جدول رقم )             

 الطولر
المكرررر
راألولر

ر  
رالمكرررالثانن

المكرررر
رالثالثر

رمر3
/رريةرر1/ر

رتكميليةر
/رريةرر2/ررررررررر

رتكميليةررر
شاهدر)ريرر
رمطري(ر

ر
رر0.5ممررخدمةر/ر
رر  مير

 رر

رمر3
شاهدر)ريرر
رمطري(ر

/رريةرر1/ر

رتكميليةرر
/رريةرر2/رررر

رتكميليةررر

 

ر

 
رر0.5ممررخدمةر/ر
رر  مير

 رر

رمر3
/رريةرر2/ررررررر

رتكميليةررر
شاهدر)ريرر
رمطري(ر

ر/رريةرتكميليةرر1/ر

 

ر

 رمر1رمر1رمر1 العرضرر

 

 م. 2020/ 12/ 03: تمت عملية الزراعة بتاريخ موعد الزراعة 8.3.2

 التحليل اإلحصائي: 9.3.2

وتم مقارنة المتوسطات حسب اختبار دنكن متعدد  SPSSم تحليل النتائج إحصائيا باستخدام برنامج ت

 . الحدود 

( بين الصفات لتحديد عالقات االرتباط بين المؤشرات rارتباط بيرسون )كما تم دراسة معامل 

قوة درجة  مع بعضها البعض وبينها وبين الغلة من وحدة المساحة كغ/ه. وتم تحديد المدروسة 

 االرتباط الطردي على النحو التالي: 

 تام   1+ •

 طردي قوي  0.99  – 0.70 •

 طردي متوسط  0.69 –  0.5 •
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 طردي ضعيف  0.49  – 0.01 •

 ط  ال يوجد ارتبا 0 •

التعبير عن  كما أن االرتباط الطردي ينطبق على االرتباط العكسي مع وضع اشارة سالبة. وتم 

 االرتباط بين المؤشرات المدروسة والغلة من وحدة المساحة كغ/ه بخطوط بيانية. 
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 الفصل الثالث 

 النتائج  1.3

 ما يلي:وفق  النضج التاممن لحظة االنبات حتى   القراءات الحقليةتسجيل تم  

 معامل االرتباط بين المؤشرات المدروسة  1.1.3

(، وكلما كانت قيمة معامل  rيحدد معامل االرتباط طبيعة العالقة بين متغيرين أو عدمها ويرمز له )

نتائج دراسة معامل حيث بينت ، الصفتين/ دل ذلك على عالقة قوية بين 1االرتباط أقرب إلى ال/

 : االرتباط وفق طريقة العالم بيرسون ما يلي

 طول السنبلة الرئيسية بدون السفا/ سم:  1.1.1.3

مع كل من   ا  قوي ا  قد ارتبط إيجابيا وكان االرتباط طردي طول السنبلة الرئيسية بدون السفا/ سمبين أن ت

شطاءات المثمرة/ النبات، وعدد الحبوب/  طول الورقة العلمية/ سم، ومساحة الورقة العلمية، وعدد اال

حبة/ غ،   1000ووزن  ،  السنبلة الرئيسية، وعدد الحبوب/ النبات، ووزن الحبوب/ السنبلة الرئيسية/ غ

  على التوالي rحيث بلغ معامل االرتباط / غ، والغلة من وحدة المساحة كغ/ه، 2م 1ووزن الحبوب/ 

وكان  (، 0.92(، ) 0.92، )(0.97(، )0.93)(، 0.94(، )0.99(، )0.99(، )0.97(، )0.97)

الورقة العلمية/ سم،   ، وعرض طول السنبلة الرئيسية بدون السفا/ سم بين  ا  ومعنوي ا  قوي ا  االرتباط طردي

وكان االرتباط  (، 0.99(، )0.99على التوالي ) rحيث بلغ معامل االرتباط ووزن الحبوب/ النبات/ غ 

، وطول السنبلة الرئيسية مع السفا/ سم، حيث  ئيسية بدون السفا/ سمطول السنبلة الر  بين  ا  تام ا  طردي

 (.7كما هو موضح بالجدول ) r  (1)بلغ معامل االرتباط 

والغلة من   طول السنبلة الرئيسية بدون السفا/ سمكما يمكن توضيح عالقة االرتباط الطردية القوية بين 

 (.2كغ/ه في الشكل ) وحدة المساحة
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 كغ/ه  والغلة من وحدة المساحةسية بدون السفا/ سم ئياالرتباط بين طول السنبلة الر ( 2شكل )

 

 طول السنبلة الرئيسية مع السفا/ سم:   2.1.1.3

مع كل من   ا  قوي ا  قد ارتبط إيجابيا وكان االرتباط طردي السفا/ سم معطول السنبلة الرئيسية بين أن ت

طول الورقة العلمية/ سم، ومساحة الورقة العلمية، وعدد االشطاءات المثمرة/ النبات، وعدد الحبوب/  

حبة/ غ،   1000ووزن  ،  السنبلة الرئيسية، وعدد الحبوب/ النبات، ووزن الحبوب/ السنبلة الرئيسية/ غ

  على التوالي rاالرتباط  حيث بلغ معامل/ غ، والغلة من وحدة المساحة كغ/ه، 2م 1ووزن الحبوب/ 

وكان  (، 0.93، ) (0.93(، )0.97(، )0.94(، )0.95(، )0.99(، )0.99(، )0.97(، )0.97)
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الورقة العلمية/ سم،  ، وعرض السفا/ سم معطول السنبلة الرئيسية  بين  ا  ومعنوي ا  قوي ا  االرتباط طردي

وكان  (، 0.99(، )0.99على التوالي )  rحيث بلغ معامل االرتباط ووزن الحبوب/ النبات/ غ،  

، وطول السنبلة الرئيسية بدون السفا/ سم،  السفا/ سم معطول السنبلة الرئيسية  بين  ا  تام ا  االرتباط طردي

 (.7كما هو موضح بالجدول ) r  (1)حيث بلغ معامل االرتباط 

والغلة من   طول السنبلة الرئيسية بدون السفا/ سمكما يمكن توضيح عالقة االرتباط الطردية القوية بين 

 (.3كغ/ه في الشكل ) وحدة المساحة

 

 
 كغ/ه  والغلة من وحدة المساحةالسفا/ سم  مع الرئيسية( االرتباط بين طول السنبلة 3شكل )     
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 طول الورقة العلمية/ سم:   3.1.1.3

مع كل من طول السنبلة   ا  قوي ا  قد ارتبط إيجابيا وكان االرتباط طردي سم /الورقة العلمية طول بين أن ت

الرئيسية بدون السفا/ سم، وطول السنبلة الرئيسية مع السفا/ سم، وعرض الورقة العلمية، وعدد 

السنبلة الرئيسية، وعدد الحبوب/ النبات، ووزن الحبوب/  االشطاءات المثمرة/ النبات، وعدد الحبوب/ 

/ غ، 2م1حبة/ غ، ووزن الحبوب/  1000ووزن ، ووزن الحبوب/ النبات/ غ، السنبلة الرئيسية/ غ

(، 0.97(، )0.97) على التوالي rحيث بلغ معامل االرتباط والغلة من وحدة المساحة كغ/ه، 

وكان  ( 0.82(، ) 0.82(، )0.97، )(0.96(، )0.84(، )0.85(، )0.94(، )0.94(، )0.98)

حيث بلغ  ، 2الورقة العلمية/ سم ، ومساحةسم  /الورقة العلميةطول  بين  ا  ومعنوي ا  قوي ا  االرتباط طردي

 (.7كما هو موضح بالجدول )r (0.99  ،)معامل االرتباط 

والغلة من وحدة  سم /الورقة العلميةطول كما يمكن توضيح عالقة االرتباط الطردية القوية بين 

 (.4كغ/ه في الشكل )  المساحة

 
 كغ/ه  والغلة من وحدة المساحةسم  / الورقة العلمية( االرتباط بين طول 4شكل )            
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 عرض الورقة العلمية/ سم:    4.1.1.3

مع كل من طول الورقة  ا  قوي ا  قد ارتبط إيجابيا وكان االرتباط طردي سم /الورقة العلمية بين أن عرض ت

، وعدد االشطاءات المثمرة/ النبات، وعدد الحبوب/ السنبلة  2العلمية/ سم، ومساحة الورقة العلمية/ سم

لنبات/ غ،  ، ووزن الحبوب/ االرئيسية، وعدد الحبوب/ النبات، ووزن الحبوب/ السنبلة الرئيسية/ غ

حيث بلغ معامل  / غ، والغلة من وحدة المساحة كغ/ه، 2م 1حبة/ غ، ووزن الحبوب/  1000ووزن  

(،  0.99(، )0.91(، )0.92(، )0.98(، ) 0.98(، )0.98(، )0.98) على التوالي  rاالرتباط 

،  سم /العلميةالورقة  عرض  بين ا  ومعنوي ا  قوي ا  وكان االرتباط طردي(، 0.99(، )0.99، )(0.95)

حيث بلغ معامل  وطول السنبلة الرئيسية بدون السفا/ سم، وطول السنبلة الرئيسية مع السفا/ سم، 

 (.7كما هو موضح بالجدول )(، 0.99(، )0.99على التوالي )  rاالرتباط 

والغلة من وحدة   سم /الورقة العلمية عرض كما يمكن توضيح عالقة االرتباط الطردية القوية بين  

 (.5كغ/ه في الشكل )  احةالمس

 
 كغ/ه  والغلة من وحدة المساحةسم  /الورقة العلمية عرض ( االرتباط بين  5شكل )
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 : 2مساحة الورقة العلمية/ سم  5.1.1.3

مع كل من طول   ا  قوي  ا  قد ارتبطت إيجابيا وكان االرتباط طردي 2سم /الورقة العلمية بين أن مساحةت

السنبلة الرئيسية بدون السفا/ سم، وطول السنبلة الرئيسية مع السفا/ سم، وعرض الورقة العلمية، وعدد 

االشطاءات المثمرة/ النبات، وعدد الحبوب/ السنبلة الرئيسية، وعدد الحبوب/ النبات، ووزن الحبوب/  

/ غ، 2م1حبة/ غ، ووزن الحبوب/  1000ووزن ، ووزن الحبوب/ النبات/ غ، السنبلة الرئيسية/ غ

(، 0.96(، )0.97) على التوالي rحيث بلغ معامل االرتباط والغلة من وحدة المساحة كغ/ه، 

وكان  ( 0.82(، ) 0.82(، )0.88(، )0.95)(، 0.82(، )0.83(، )0.93(، )0.93(، )0.98)

حيث بلغ  ورقة العلمية/ سم، ال ، وطول2سم  /الورقة العلمية مساحة بين  ا  ومعنوي ا  قوي ا  االرتباط طردي

 (.7كما هو موضح بالجدول )r (0.99  ،)معامل االرتباط 

والغلة من وحدة  سم /الورقة العلميةطول كما يمكن توضيح عالقة االرتباط الطردية القوية بين 

 (.6كغ/ه في الشكل )  المساحة

 
 كغ/ه  والغلة من وحدة المساحة  2سم /الورقة العلمية مساحة( االرتباط بين 6شكل )       
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 عدد االشطاءات المثمرة/ النبات:    6.1.1.3

مع كل من طول   ا  قوي  ا  قد ارتبط إيجابيا وكان االرتباط طردي عدد االشطاءات المثمرة/ النبات بين أن ت

السنبلة الرئيسية بدون السفا/ سم، وطول السنبلة الرئيسية مع السفا/ سم، وطول الورقة العلمية/ سم،  

، وعدد الحبوب/ النبات، ووزن الحبوب/ 2وعرض الورقة العلمية/ سم، ومساحة الورقة العلمية/ سم 

الغلة من وحدة المساحة كغ/ه  / غ، و 2م1حبة/ غ، ووزن الحبوب/  1000السنبلة الرئيسية/ غ، ووزن  

(،  0.98(، )0.93(، )0.98(، )0.94(، )0.99(، )0.99) على التوالي  rحيث بلغ معامل االرتباط 

عدد االشطاءات   بين  معنويا  و  ا  قوي ا  وكان االرتباط طردي(، 0.96(، )0.96، )(0.99(، )0.97)

(، وكان االرتباط  0.99) rحيث بلغ معامل االرتباط ، ووزن الحبوب/ النبات/ غ، المثمرة/ النبات 

وعدد الحبوب/ السنبلة الرئيسية، حيث بلغ معامل   عدد االشطاءات المثمرة/ النبات طرديا  تاما  بين 

 (.7هو موضح بالجدول )كما  r  (1،)االرتباط 

والغلة  ،عدد االشطاءات المثمرة/ النبات بين  ويةالمعن كما يمكن توضيح عالقة االرتباط الطردية القوية

 (.7كغ/ه في الشكل ) من وحدة المساحة

 
 كغ/ه  والغلة من وحدة المساحة عدد االشطاءات المثمرة/ النبات ( االرتباط بين  7شكل )    
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 عدد الحبوب/ السنبلة الرئيسية:    7.1.1.3

قد ارتبط إيجابيا وكان االرتباط طرديا  قويا  مع كل من طول   عدد الحبوب/ السنبلة الرئيسيةبين أن ت

السنبلة الرئيسية بدون السفا/ سم، وطول السنبلة الرئيسية مع السفا/ سم، وطول الورقة العلمية/ سم،  

، وعدد الحبوب/ النبات، ووزن الحبوب/ 2وعرض الورقة العلمية/ سم، ومساحة الورقة العلمية/ سم 

/ غ، والغلة من وحدة المساحة 2م1حبة/ غ، ووزن الحبوب/  1000غ، ووزن   السنبلة الرئيسية/

(، 0.94(، )0.98(، )0.94(، )0.99(، )0.99) على التوالي  rحيث بلغ معامل االرتباط كغ/ه، 

عدد   بين معنويا  و  ا  وكان االرتباط طردي قوي(، 0.96(، )0.96، )(0.99(، )0.97(، )0.98)

على التوالي  rحيث بلغ معامل االرتباط ووزن الحبوب/ النبات/ غ،  ،الحبوب/ السنبلة الرئيسية

عدد االشطاءات المثمرة/ و  (، وكان االرتباط طرديا  تاما  بين عدد الحبوب/ السنبلة الرئيسية0.99)

 (. 7هو موضح بالجدول )كما   r (1،)، حيث بلغ معامل االرتباط النبات 

والغلة من وحدة   عدد الحبوب/ السنبلة الرئيسيةبين    الطردية القويةكما يمكن توضيح عالقة االرتباط 

 (.8كغ/ه في الشكل )  المساحة

 
 كغ/ه  والغلة من وحدة المساحة عدد الحبوب/ السنبلة الرئيسية( االرتباط بين  8شكل )        
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 عدد الحبوب/ النبات:    8.1.1.3

قد ارتبط إيجابيا وكان االرتباط طرديا  قويا  مع كل من طول السنبلة   عدد الحبوب/ النبات بين أن ت

الرئيسية بدون السفا/ سم، وطول السنبلة الرئيسية مع السفا/ سم، وطول الورقة العلمية/ سم، وعرض  

، وعدد االشطاءات المثمرة/ النبات، وعدد الحبوب/  2الورقة العلمية/ سم، ومساحة الورقة العلمية/ سم

على    rحيث بلغ معامل االرتباط حبة/ غ،  1000ة الرئيسية، ووزن الحبوب/ البنات/ غ، ووزن  السنبل

(،  0.99، )(0.96(، )0.97(، )0.97(، )0.83(، )0.92(، )0.85(، )0.94(، )0.93) التوالي

 / غ، والغلة2م 1بين كل من عدد الحبوب/ النبات، ووزن الحبوب/    معنويا  وكان االرتباط طرديا  قويا  و 

وكان االرتباط   (،0.99(، )0.99على التوالي ) rمن وحدة المساحة كغ/ه، حيث بلغ معامل االرتباط 

  rووزن الحبوب/ السنبلة الرئيسية/ غ، حيث بلغ معامل االرتباط  طرديا  تاما  بين عدد الحبوب/ النبات 

 (.7هو موضح بالجدول )كما  (،1)

والغلة من وحدة  عدد الحبوب/ النبات بين  والمعنوية  الطردية القويةكما يمكن توضيح عالقة االرتباط 

 (.9كغ/ه في الشكل )  المساحة

 
 كغ/ه  والغلة من وحدة المساحة عدد الحبوب/ النبات ( االرتباط بين 9شكل )             
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 وزن الحبوب/ السنبلة الرئيسية/ غ:    9.1.1.3

قد ارتبط إيجابيا وكان االرتباط طرديا  قويا  مع كل من طول   الرئيسية/غوزن الحبوب/ السنبلة بين أن ت

السنبلة الرئيسية بدون السفا/ سم، وطول السنبلة الرئيسية مع السفا/ سم، وطول الورقة العلمية/ سم،  

، وعدد االشطاءات المثمرة/ النبات، وعدد 2وعرض الورقة العلمية/ سم، ومساحة الورقة العلمية/ سم 

حيث بلغ معامل حبة/ غ،  1000وب/ السنبلة الرئيسية، ووزن الحبوب/ البنات/ غ، ووزن الحب

(،  0.97(، )0.97(، )0.82(، )0.91(، ) 0.84(، )0.94(، )0.93) على التوالي  rاالرتباط 

بين كل من وزن الحبوب/ السنبلة الرئيسية/ غ،  معنويا  (، وكان االرتباط طرديا  قويا  و 0.99، )(0.96)

على التوالي   r/ غ، والغلة من وحدة المساحة كغ/ه، حيث بلغ معامل االرتباط 2م 1ووزن الحبوب/ 

وكان االرتباط طرديا  تاما  بين وزن الحبوب/ السنبلة الرئيسية/ غ، وعدد الحبوب/  (،0.99(، )0.99)

 (.7هو موضح بالجدول )كما   r (1،)النبات حيث بلغ معامل االرتباط 

والغلة من   وزن الحبوب/ السنبلة الرئيسية/ غبين   كما يمكن توضيح عالقة االرتباط الطردية القوية

 (. 10كغ/ه في الشكل ) وحدة المساحة

 
 كغ/ه  والغلة من وحدة المساحة وزن الحبوب/ السنبلة الرئيسية/ غ( االرتباط بين  10شكل )   
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 وزن الحبوب/ النبات/ غ:    10.1.1.3

قد ارتبط إيجابيا وكان االرتباط طرديا  قويا  مع كل من طول السنبلة   وزن الحبوب/ النبات/ غبين أن ت

الرئيسية بدون السفا/ سم، وطول الورقة العلمية/ سم، وعرض الورقة العلمية/ سم، ومساحة الورقة 

حبة/ غ،   1000، وعدد الحبوب/ النبات، ووزن الحبوب/ السنبلة الرئيسية/ غ، ووزن  2العلمية/ سم

  على التوالي rحيث بلغ معامل االرتباط / غ، والغلة من وحدة المساحة كغ/ه، 2م 1ووزن الحبوب/ 

(، وكان  0.94، ) (0.94(، )0.98(، )0.96(، )0.96(، )0.95(، )0.99(، )0.95(، )0.99)

، وطول الورقة العلمية مع السفا/ سم، وعدد  وزن الحبوب/ النبات/ غ بين   معنويا  االرتباط طرديا  قويا  و 

على التوالي   rت المثمرة/ النبات، وعدد الحبوب/ السنبلة الرئيسية حيث بلغ معامل االرتباط االشطاءا

 (.7هو موضح بالجدول )( كما 0.99(، )0.99) (،0.99)

والغلة من وحدة  وزن الحبوب/ النبات/ غبين   كما يمكن توضيح عالقة االرتباط الطردية القوية

 (. 11كغ/ه في الشكل )  المساحة

 
 كغ/ه  والغلة من وحدة المساحة وزن الحبوب/ النبات/ غ( االرتباط بين 11كل )ش
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 حبة/ غ:  1000وزن   11.1.1.3

قد ارتبط إيجابيا وكان االرتباط طرديا  قويا  مع كل من طول السنبلة   حبة/ غ 1000وزن  بين أن ت

الرئيسية بدون السفا/ سم، وطول السنبلة الرئيسية مع السفا/ سم، وطول الورقة العلمية/ سم، وعرض  

، وعدد االشطاءات المثمرة/ النبات، وعدد الحبوب/  2الورقة العلمية/ سم، ومساحة الورقة العلمية/ سم

ة الرئيسية، وعدد الحبوب/ النبات، ووزن الحبوب/ السنبلة الرئيسية/ غ، ووزن الحبوب/ البنات/ السنبل

على    rحيث بلغ معامل االرتباط / غ، والغلة من وحدة المساحة كغ/ه، 2م 1غ، ووزن الحبوب/ 

(،  0.99، )(0.99(، )0.99(، )0.99(، )0.89(، )0.95(، )0.90(، )0.97(، )0.97) التوالي

 (.7هو موضح بالجدول )(، كما 0.98(، )0.98، )(0.99)

  والغلة من وحدة المساحة حبة/ غ 1000وزن بين   كما يمكن توضيح عالقة االرتباط الطردية القوية

 (.12كغ/ه في الشكل )

 
 كغ/ه  والغلة من وحدة المساحة حبة/ غ 1000وزن ( االرتباط بين 12شكل )
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 / غ:  2م1وزن الحبوب/   12.1.1.3

قد ارتبط إيجابيا وكان االرتباط طرديا  قويا  مع كل من طول السنبلة  /غ   2م 1وزن الحبوب/ بين أن ت

الرئيسية بدون السفا/ سم، وطول السنبلة الرئيسية مع السفا/ سم، وطول الورقة العلمية/ سم، وعرض  

االشطاءات المثمرة/ النبات، وعدد الحبوب/   ، وعدد 2الورقة العلمية/ سم، ومساحة الورقة العلمية/ سم

على    rحيث بلغ معامل االرتباط حبة/ غ،  1000السنبلة الرئيسية، ووزن الحبوب/ البنات/ غ، ووزن  

(،  0.98، )(0.95(، )0.96(، )0.96(، )0.89(، )0.99(، )0.82(، )0.93(، )0.92) التوالي

، وعدد الحبوب/ النبات، ووزن الحبوب/ /غ 2م 1الحبوب/ وزن بين   معنويا  وكان االرتباط طرديا  قويا  و 

وكان االرتباط   (،0.99(، )0.99على التوالي ) rالسنبلة الرئيسية/ غ، حيث بلغ معامل االرتباط 

  rوالغلة من وحدة المساحة كغ/ه، حيث بلغ معامل االرتباط /غ  2م 1وزن الحبوب/ طرديا  تاما  بين 

 (.7هو موضح بالجدول )كما ( 1)

  والغلة من وحدة المساحة / غ2م1وزن الحبوب/ بين  التامة كما يمكن توضيح عالقة االرتباط الطردية 

 (.13كغ/ه في الشكل )

 
 كغ/ه  والغلة من وحدة المساحة / غ2م1وزن الحبوب /( االرتباط بين 13شكل )
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 من وحدة المساحة كغ/ه:   الغلة 13.1.1.3

قد ارتبطت إيجابيا وكان االرتباط طرديا  قويا  مع كل من طول   كغ/هالغلة من وحدة المساحة بين أن ت

السنبلة الرئيسية بدون السفا/ سم، وطول السنبلة الرئيسية مع السفا/ سم، وطول الورقة العلمية/ سم،  

، وعدد االشطاءات المثمرة/ النبات، وعدد 2وعرض الورقة العلمية/ سم، ومساحة الورقة العلمية/ سم 

حيث بلغ معامل حبة/ غ،  1000لسنبلة الرئيسية، ووزن الحبوب/ البنات/ غ، ووزن الحبوب/ ا

(،  0.96(، )0.96(، )0.89(، )0.99(، ) 0.82(، )0.93(، )0.92) على التوالي  rاالرتباط 

وعدد  الغلة من وحدة المساحة كغ/هبين  معنويا  (، وكان االرتباط طرديا  قويا  و 0.98، )(0.95)

على التوالي   rووزن الحبوب/ السنبلة الرئيسية/ غ، حيث بلغ معامل االرتباط الحبوب/ النبات، 

وزن الحبوب/  وكان االرتباط طرديا  تاما  بين الغلة من وحدة المساحة كغ/ه، و  (،0.99(، )0.99)

 (. 7هو موضح بالجدول )كما r (1 )، حيث بلغ معامل االرتباط /غ 2م 1
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 االرتباط بين المؤشرات المدروسة ( معامل 7الجدول )

المؤشرات  
 المدروسة  

طول 
السنبلة 
الرئيسية  

بدون  
 السفا/ سم 

طول 
السنبلة 
الرئيسية  

مع 
السفا/  
 سم 

طول 
الورقة 
العلمية/ 

 سم 

عرض 
الورقة 
العلمية/ 

 سم 

مساحة 
الورقة 
العلمية/ 

 2سم

عدد  
االشطاءات 
المثمرة/ 
 النبات 

عدد  
الحبوب/ 
السنبلة 
 الرئيسية  

عدد  
الحبوب/ 
 النبات 

وزن 
الحبوب/ 
السنبلة 

الرئيسية/  
 غ

وزن 
الحبوب/ 
النبات/ 

 غ

وزن 
1000  
حبة / 

 غ

وزن 
الحبوب/ 

 / غ 2م1

الغلة  
من 

وحدة  
المساحة  

 كغ/هـ

طول 
بلة  السن

الرئيسية  
بدون 

 السفا/ سم

1 1.00* 0.97 .99* 0.97 0.99 0.99 0.94 0.93 1.00 0.97 0.92 0.92 

طول 
السنبلة  
الرئيسية  
مع السفا/  

 سم  

1.00* 1 0.97 .99* 0.97 0.99 0.99 0.95 0.94 .99* 0.97 0.93 0.93 

طول 
الورقة  
العلمية/  

 سم  

0.97 0.97 1 0.98 .99* 0.94 0.94 0.85 0.84 0.96 0.97 0.82 0.82 

عرض  
لورقة  ا

العلمية/  
 سم  

.99* .99* 0.98 1 0.98 0.98 0.98 0.92 0.91 0.99 0.95 0.99 0.99 

  مساحة
الورقة  
العلمية/  

 2سم

0.97 0.96 .99* 0.98 1 0.93 0.93 0.83 0.82 0.95 0.88 0.82 0.82 

عدد  
الشطاءات  ا

المثمرة/  
 النبات  

0.99 0.99 0.94 0.98 0.93 1 1.00** 0.98 0.97 .99* 0.99 0.96 0.96 

عدد  
لحبوب/  ا

السنبلة  
 الرئيسية  

0.99 0.99 0.94 0.98 0.94 1.00** 1 0.98 0.97 .99* 0.99 0.96 0.96 

عدد  
الحبوب/  
 النبات  

0.93 0.94 0.85 0.92 0.83 0.97 0.97 1 1.00** 0.96 0.99 .99* .99* 

وزن 
لحبوب/  ا

السنبلة  
الرئيسية/  

 غ

0.93 0.94 0.84 0.91 0.82 0.97 0.97 1.00** 1 0.96 0.99 .99* .99* 

وزن 
لحبوب/  ا

 النبات/ غ 
0.99 .99* 0.95 0.99 0.95 .99* .99* 0.96 0.96 1 0.98 0.94 0.94 

وزن 
1000 
 حبة / غ 

0.97 0.97 0.90 0.95 0.89 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 1 0.98 0.98 

وزن 
لحبوب/  ا

 / غ 2م1
0.92 0.93 0.82 0.99 0.89 0.96 0.96 .99* .99* 0.95 0.98 1 1.00** 

الغلة من  
وحدة  

المساحة  
 كغ/هـ

0.92 0.93 0.82 0.99 0.89 0.96 0.96 .99* .99* 0.95 0.98 1.00** 1 

 

 0.05* االرتباط معنوي عند مستوى 

 0.01** االرتباط معنوي عند مستوى 

 



 

48 
 

 :  العالقة بين الري التكميلي والمؤشرات الفنولوجية  2.1.3

 طول السنبلة الرئيسية بدون السفا/ سم:  1.2.1.3

السنبلة الرئيسية من عناصر الغلة الهامة لظهورها المبكر والذي يسمح لها بالنمو واإلخصاب والعقد 

 عالية الجودة. بشكل جيد وتتشكل عليها عدد جيد من الحبوب 

وتبين أن   ،بدون السفا  في طول السنبلة الرئيسة معنويا  أن الري التكميلي أثر تأثيرا  النتائج أظهرت 

يوما منها    15ساعة/ والثانية بعد  5األولى في مرحلة االزهار والتسنبل /رية تكميليةT3 (2  )المعاملة 

على باقي    معنويا   وتفوقت  م( س5.89)بدون السفا بلغ فيها متوسط طول السنبلة الرئيسية ساعة/  4/

في حين   ساعة/ 5( في مرحلة االزهار والتسنبل / رية تكميلية  1 ) والمعامالت الشاهد )ري مطري( 

حيث بلغ فيها متوسط   ،على الشاهد )ري مطري(  معنويا  رية تكميلية( تفوقت  1أن المعاملة الثانية ) 

كان األقل من حيث ، في حين أن معاملة الشاهد )ري مطري( م( س5.19طول السنبلة الرئيسية )

 (:8، كما هو موضح في الجدول رقم )م( س4.31متوسط طول السنبلة ) 

 تأثير المعامالت المختلفة للري التكميلي على متوسط طول السنبلة الرئيسية بدون السفا/سم  :(8جدول رقم )

 المعاملة
 الصفة  نوع المعاملة 

عدد مرات الري  
 الري عدد ساعات  مواعيد الري  التكميلي 

"طول السنبلة الرئيسية  
 بدون السفا" 

T3 /2 رية تكميلية / 
مرحلة االزهار  

 5 والتسنبل 
5.89 a 

 4 يوما منها   15بعد 

T2 /1  مرحلة االزهار   / رية تكميلية
 b 5.19 5 والتسنبل 

T1  )4.31  -  - شاهد )ري مطري c 
  0.05عند مستوى معنوية  معنويا  ( تختلف عن بعضها a,b,cالمتوسطات التي تحمل حروفا مختلفة لكل عمود )* 

 حسب اختبار دنكن متعدد الحدود.
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 (: 14وذلك موضح بيانيا بالشكل رقم )

 
 ( تأثير المعامالت المختلفة في متوسط طول السنبلة الرئيسية بدون السفا/ سم  14شكل )

 طول السنبلة الرئيسية مع السفا/ سم: 2.2.1.3

ألنها تبقى خضراء وفعالة في عملية   وذلكالسنبلة،  تكوين  اكتماليلعب السفا دور هام في عملية 

 .هاما في تأمين جو رطب للسنبلةكما أن له دورا التمثيل الضوئي لفترة زمنية أطول 

أن الري   النتائج أظهرت وهو متوسط طول السنبلة الرئيسية من قاعدة السنبلة حتى نهاية السفا، حيث 

رية تكميليةT3 (2   )وتبين أن المعاملة  ،السفا  معفي طول السنبلة الرئيسة  معنويا  التكميلي أثر تأثيرا 

بلغ فيها متوسط  ساعة/   4يوما منها /  15اعة/ والثانية بعد س 5األولى في مرحلة االزهار والتسنبل /

على باقي المعامالت الشاهد )ري   معنويا   وتفوقت  م( س15.82)مع السفا طول السنبلة الرئيسية 

  1في حين أن المعاملة الثانية ) ساعة/ 5( في مرحلة االزهار والتسنبل /رية تكميلية  1 ) ومطري( 

حيث بلغ فيها متوسط طول السنبلة الرئيسية    ،على الشاهد )ري مطري(  ا  معنويرية تكميلية( تفوقت 

، في حين أن معاملة الشاهد )ري مطري( كان األقل من حيث متوسط طول السنبلة  م( س 15.03)

 (:9، كما هو موضح في الجدول رقم )م( س 14.14)

c 4.31

b 5.19

a 5.89

رية تكميلية / 2/رية تكميلية / 1/(ري مطري)شاهد 

T1T2T3

سم/ طول السنبلة الرئيسية بدون السفا
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 متوسط طول السنبلة الرئيسية مع السفا/ سمتأثير المعامالت المختلفة للري التكميلي على  :(9جدول رقم )  

 المعاملة
 الصفة  نوع المعاملة 

عدد مرات الري  
 عدد ساعات الري  مواعيد الري  التكميلي 

  مع"طول السنبلة الرئيسية 
 السفا"

T3 /2 رية تكميلية / 
 5 مرحلة االزهار والتسنبل 

a 15.82 
 4 يوما منها   15بعد 

T2 /1  15.03 5 مرحلة االزهار والتسنبل  / رية تكميلية b 

T1  )14.14  -  - شاهد )ري مطري c 

 

  0.05عند مستوى معنوية  معنويا  ( تختلف عن بعضها a,b,cالمتوسطات التي تحمل حروفا مختلفة لكل عمود )* 

 حسب اختبار دنكن متعدد الحدود.

 (: 15وذلك موضح بيانيا بالشكل رقم )

 
 ( تأثير المعامالت المختلفة في متوسط طول السنبلة الرئيسية مع السفا/ سم  15شكل )        

 

 

 

14.14

15.03

15.82

رية تكميلية/ 2/رية تكميلية/ 1/(ري مطري)شاهد 

T1T2T3

سم/ طول السنبلة الرئيسية مع السفا
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 طول الورقة العلمية/ سم:   3.2.1.3

الهامة في القمح ويرتبط نشاطها بمساحتها وبقاءها خضراء  تعتبر الورقة العلمية من عناصر الغلة 

حتى بدء النضج، وذلك لدورها الكبير في عملية التركيب الضوئي وإمداد الحبوب في السنبلة  

 بالمدخرات الغذائية. 

  T3 (2وتبين أن المعاملة  الورقة العلمية،في طول  معنويا  أن الري التكميلي أثر تأثيرا  النتائج أظهرت 

بلغ  ساعة/  4يوما منها / 15ساعة/ والثانية بعد  5األولى في مرحلة االزهار والتسنبل /تكميلية(  رية

على باقي المعامالت الشاهد )ري   معنويا   وتفوقت  م( س25.18)ورقة العلمية فيها متوسط طول ال

  1في حين أن المعاملة الثانية ) ساعة/ 5( في مرحلة االزهار والتسنبل /رية تكميلية  1 ) ومطري( 

 الورقة العلميةحيث بلغ فيها متوسط طول    ،على الشاهد )ري مطري(  معنويا  رية تكميلية( تفوقت 

الورقة ، في حين أن معاملة الشاهد )ري مطري( كان األقل من حيث متوسط طول م( س 24.22)

 (: 10، كما هو موضح في الجدول رقم )م( س 21.48) العلمية

 تأثير المعامالت المختلفة للري التكميلي على متوسط طول الورقة العلمية/ سم  :(10رقم ) جدول  

 المعاملة
 الصفة  نوع المعاملة 

عدد مرات الري  
 "الورقة العلمية"طول  عدد ساعات الري  مواعيد الري  التكميلي 

T3 /2 رية تكميلية / 
 5 مرحلة االزهار والتسنبل 

a25.18  
 4 يوما منها   15بعد 

T2 /1  24.22 5 مرحلة االزهار والتسنبل  / رية تكميلية b 

T1  )21.48  -  - شاهد )ري مطري c 

  0.05عند مستوى معنوية  معنويا  ( تختلف عن بعضها a,b,cالمتوسطات التي تحمل حروفا مختلفة لكل عمود )* 

 حسب اختبار دنكن متعدد الحدود.
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 (: 16وذلك موضح بيانيا بالشكل رقم )

 
 ( تأثير المعامالت المختلفة في متوسط طول الورقة العلمية/ سم 16شكل )

 عرض الورقة العلمية/ سم:   4.2.1.3

  T3وتبين أن المعاملة  الورقة العلمية، عرض في   معنويا  أن الري التكميلي أثر تأثيرا  النتائج أظهرت 

ساعة/   4يوما منها / 15ساعة/ والثانية بعد   5األولى في مرحلة االزهار والتسنبل / رية تكميلية(  2)

هد )ري على باقي المعامالت الشا معنويا   وتفوقت  م( س1.92)ورقة العلمية ال عرض بلغ فيها متوسط  

  1في حين أن المعاملة الثانية ) ساعة/ 5( في مرحلة االزهار والتسنبل /رية تكميلية  1 ) ومطري( 

 الورقة العلمية عرض حيث بلغ فيها متوسط    ،على الشاهد )ري مطري(  معنويا  رية تكميلية( تفوقت 

الورقة  عرض ، في حين أن معاملة الشاهد )ري مطري( كان األقل من حيث متوسط  م( س1.84)

 (: 11، كما هو موضح في الجدول رقم )م( س1.72) العلمية

 

 

 

21.48

24.22

25.18

رية تكميلية/ 2/رية تكميلية/ 1/(ري مطري)شاهد 

T1T2T3

سم/ طول الورقة العلمية
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 سم  /الورقة العلمية عرض على متوسط   التكميليللري  المعامالت المختلفةتأثير  :(11جدول رقم )   

 المعاملة
 الصفة  نوع المعاملة 

عدد مرات الري  
 "العلميةالورقة  عرض " عدد ساعات الري  مواعيد الري  التكميلي 

T3 /2 رية تكميلية / 
 5 مرحلة االزهار والتسنبل 

a1.92  
 4 يوما منها   15بعد 

T2 /1  1.84 5 مرحلة االزهار والتسنبل  / رية تكميلية b 

T1  )1.72  -  - شاهد )ري مطري c 

  0.05عند مستوى معنوية  معنويا  ( تختلف عن بعضها a,b,cالمتوسطات التي تحمل حروفا مختلفة لكل عمود )* 

 حسب اختبار دنكن متعدد الحدود.

 (: 17وذلك موضح بيانيا بالشكل رقم )

 
 ( تأثير المعامالت المختلفة في متوسط عرض الورقة العلمية/ سم 17شكل )      

 

 

 

1.72

1.84

1.92

رية تكميلية/ 2/رية تكميلية/ 1/(ري مطري)شاهد 

T1T2T3

سم/ عرض الورقة العلمية
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 : 2مساحة الورقة العلمية/ سم  5.2.1.3

 T3وتبين أن المعاملة  الورقة العلمية، مساحةفي  معنويا  أن الري التكميلي أثر تأثيرا  النتائج أظهرت 

ساعة/  4يوما منها / 15ساعة/ والثانية بعد  5األولى في مرحلة االزهار والتسنبل / رية تكميلية(  2) 

الت الشاهد على باقي المعام  معنويا   وتفوقت  ،2م ( س 45.96)ورقة العلمية ال مساحةبلغ فيها متوسط 

في حين أن المعاملة الثانية   ساعة/ 5( في مرحلة االزهار والتسنبل /رية تكميلية  1 ) و)ري مطري( 

  الورقة العلمية مساحةحيث بلغ فيها متوسط  ،على الشاهد )ري مطري( معنويا  رية تكميلية( تفوقت  1)

الورقة   مساحة، في حين أن معاملة الشاهد )ري مطري( كان األقل من حيث متوسط 2سم( 44.58)

 (: 12، كما هو موضح في الجدول رقم )2سم ( 39.88) العلمية

 2سم /الورقة العلمية مساحةعلى متوسط  التكميليللري  المعامالت المختلفةتأثير  :(12جدول رقم )  

 المعاملة
 الصفة  نوع المعاملة 

مرات الري  عدد 
 " الورقة العلمية مساحة " عدد ساعات الري  مواعيد الري  التكميلي 

T3 /2 رية تكميلية / 
 5 مرحلة االزهار والتسنبل 

a45.96  
 4 يوما منها   15بعد 

T2 /1  44.58 5 مرحلة االزهار والتسنبل  / رية تكميلية b 

T1  )39.88  -  - شاهد )ري مطري c 

  0.05عند مستوى معنوية  معنويا  ( تختلف عن بعضها a,b,cتحمل حروفا مختلفة لكل عمود )المتوسطات التي * 

 حسب اختبار دنكن متعدد الحدود.
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 (: 18وذلك موضح بيانيا بالشكل رقم )

 
 2( تأثير المعامالت المختلفة في مساحة عرض الورقة العلمية/ سم18شكل )      

 المثمرة/ النبات:  عدد االشطاءات 6.2.1.3

عالية للقمح في ظروف الزراعة   إنتاجيةمن أهم الصفات التي تنبئ عن ات تعتبر صفة عدد اإلشطاء

بين البيئة والطراز الوراثي إال أن عدد اإلشطاء في  فقد وجد أنه بالرغم من التفاعل الکبير .المطرية

 والوند،)وسعدة النبات بقي من المکونات التي أسهمت مساهمة عظمى في ثباتية الطراز الوراثي 

وتبين   عدد االشطاءات المثمرة،في   معنويا  أن الري التكميلي أثر تأثيرا  النتائج أظهرت حيث . (2016

يوما    15ساعة/ والثانية بعد    5األولى في مرحلة االزهار والتسنبل /رية تكميليةT3 (2  )أن المعاملة 

على باقي    معنويا   وتفوقت ، (4.43)عدد االشطاءات المثمرة بلغ فيها متوسط ساعة/   4منها /

في حين   ساعة/ 5/  ( في مرحلة االزهار والتسنبلرية تكميلية  1 ) والمعامالت الشاهد )ري مطري( 

حيث بلغ فيها متوسط   ،على الشاهد )ري مطري(  معنويا  رية تكميلية( تفوقت  1أن المعاملة الثانية ) 

(، في حين أن معاملة الشاهد )ري مطري( كان األقل من حيث  3.10)عدد االشطاءات المثمرة 

 (: 13(، كما هو موضح في الجدول رقم )2.03)عدد االشطاءات المثمرة متوسط 

39.88

44.58

45.96

رية تكميلية/ 2/رية تكميلية/ 1/(ري مطري)شاهد 

T1T2T3

2سم/ الورقة العلميةمساحة
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 (: تأثير المعامالت المختلفة للري التكميلي على متوسط عدد االشطاءات المثمرة/ النبات 13جدول رقم )    

 المعاملة
 الصفة  نوع المعاملة 

عدد مرات الري  
 عدد ساعات الري  مواعيد الري  التكميلي 

عدد االشطاءات المثمرة  "
 "النبات  /

T3 /2 رية تكميلية / 
 5 مرحلة االزهار والتسنبل 

a4.43  
 4 يوما منها   15بعد 

T2 /1  3.10 5 مرحلة االزهار والتسنبل  / رية تكميلية b 

T1  )2.03  -  - شاهد )ري مطري c 

  0.05عند مستوى معنوية  معنويا  ( تختلف عن بعضها a,b,cالمتوسطات التي تحمل حروفا مختلفة لكل عمود )* 

 حسب اختبار دنكن متعدد الحدود.

 (: 19وذلك موضح بيانيا بالشكل رقم )

 
 ( تأثير المعامالت المختلفة في متوسط عدد االشطاءات المثمرة / النبات 19شكل )         

 : NG/Sعدد الحبوب / السنبلة الرئيسية  7.2.1.3

أن الري التكميلي   النتائج  أظهرت حيث األكثر أهمية،  عناصر الغلةفي السنبلة من  الحبوب يعتبر عدد 

األولى  رية تكميليةT3 (2  )وتبين أن المعاملة  عدد الحبوب / السنبلة الرئيسية،في  معنويا  أثر تأثيرا 

عدد ط بلغ فيها متوسساعة/   4يوما منها /  15ساعة/ والثانية بعد  5في مرحلة االزهار والتسنبل /

2.03

3.10

4.43

رية تكميلية/ 2/رية تكميلية/ 1/(ري مطري)شاهد 

T1T2T3

النبات/ عدد االشطاءات المثمرة 
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 ) وعلى باقي المعامالت الشاهد )ري مطري(   معنويا   وتفوقت  ،(40.93)  الحبوب / السنبلة الرئيسية

رية تكميلية(   1في حين أن المعاملة الثانية )  ساعة/ 5( في مرحلة االزهار والتسنبل /رية تكميلية  1

  السنبلة الرئيسية /عدد الحبوب حيث بلغ فيها متوسط  ،على الشاهد )ري مطري(  معنويا  تفوقت 

عدد الحبوب /  (، في حين أن معاملة الشاهد )ري مطري( كان األقل من حيث متوسط  34.57)

 (: 14(، كما هو موضح في الجدول رقم )29.37) السنبلة الرئيسية

 (: تأثير المعامالت المختلفة للري التكميلي على متوسط عدد الحبوب / السنبلة الرئيسية   14جدول رقم )  

 المعاملة
 الصفة  نوع المعاملة 

 عدد ساعات الري  مواعيد الري  عدد مرات الري التكميلي 
عدد الحبوب / السنبلة  "

 الرئيسية " 

T3 /2 رية تكميلية / 
 5 مرحلة االزهار والتسنبل 

a40.93  
 4 يوما منها   15بعد 

T2 /1  34.57 5 مرحلة االزهار والتسنبل  / رية تكميلية b 

T1  )29.37  -  - شاهد )ري مطري c 
  0.05عند مستوى معنوية  معنويا  ( تختلف عن بعضها a,b,cالمتوسطات التي تحمل حروفا مختلفة لكل عمود )* 

 حسب اختبار دنكن متعدد الحدود.

 (:20وذلك موضح بيانيا بالشكل رقم ) 

 
 ( تأثير المعامالت المختلفة في متوسط عدد الحبوب / السنبلة الرئيسية 20شكل )        

29.37
34.57

40.93

رية تكميلية/ 2/رية تكميلية/ 1/(ري مطري)شاهد 

T1T2T3

السنبلة الرئيسية / عدد الحبوب 
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  عدد الحبوب / النبات: 8.2.1.3

أن الري   النتائج أظهرت وهو متوسط عدد الحبوب في كل السنابل المتكونة على النبات، حيث 

األولى  رية تكميليةT3 (2  )وتبين أن المعاملة  عدد الحبوب / النبات،في  معنويا  التكميلي أثر تأثيرا 

عدد بلغ فيها متوسط ساعة/   4يوما منها /  15ساعة/ والثانية بعد  5/ في مرحلة االزهار والتسنبل

رية   1 ) وعلى باقي المعامالت الشاهد )ري مطري(  معنويا   وتفوقت  ،(163.23) الحبوب / النبات 

رية تكميلية( تفوقت  1في حين أن المعاملة الثانية ) ساعة/ 5( في مرحلة االزهار والتسنبل /تكميلية 

(، في حين  94.40) عدد الحبوب / النبات حيث بلغ فيها متوسط   ،الشاهد )ري مطري( على  معنويا  

(، كما هو  71.80) عدد الحبوب/ النبات أن معاملة الشاهد )ري مطري( كان األقل من حيث متوسط 

 (:15موضح في الجدول رقم )

 عدد الحبوب / النبات على متوسط   التكميلي المعامالت المختلفة للري تأثير  :(15جدول رقم )     

 المعاملة
 الصفة  نوع المعاملة 

عدد مرات الري  
 عدد الحبوب / النبات  عدد ساعات الري  مواعيد الري  التكميلي 

T3 /2 رية تكميلية / 
 5 مرحلة االزهار والتسنبل 

a163.23  
 4 يوما منها   15بعد 

T2 /1  94.40 5 مرحلة االزهار والتسنبل  / رية تكميلية b 

T1  )71.80  -  - شاهد )ري مطري c 

  0.05عند مستوى معنوية  معنويا  ( تختلف عن بعضها a,b,cالمتوسطات التي تحمل حروفا مختلفة لكل عمود )* 

 حسب اختبار دنكن متعدد الحدود.

 (:  21وذلك موضح بيانيا بالشكل رقم )  
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 ( تأثير المعامالت المختلفة في متوسط عدد الحبوب / النبات 21شكل )               

 

   وزن الحبوب / السنبلة الرئيسية / غ: 9.2.1.3

وتبين أن   ،وزن الحبوب / السنبلة الرئيسية في   معنويا  أن الري التكميلي أثر تأثيرا  النتائج أظهرت 

يوما منها    15ساعة/ والثانية بعد  5األولى في مرحلة االزهار والتسنبل /رية تكميليةT3 (2  )المعاملة 

على باقي   معنويا   وتفوقت  غ  (1.83) وزن الحبوب / السنبلة الرئيسيةبلغ فيها متوسط  ساعة/  4/

في حين   ساعة/ 5( في مرحلة االزهار والتسنبل / رية تكميلية  1 ) والمعامالت الشاهد )ري مطري( 

حيث بلغ فيها متوسط   ،على الشاهد )ري مطري(  معنويا  رية تكميلية( تفوقت  1الثانية ) أن المعاملة 

، في حين أن معاملة الشاهد )ري مطري( كان األقل من  غ  (1.37) وزن الحبوب / السنبلة الرئيسية

 (: 16، كما هو موضح في الجدول رقم )غ   (1.23) وزن الحبوب / السنبلة الرئيسيةحيث متوسط 

 

 

 

 

71.80
94.40

163.23

رية تكميلية/ 2/رية تكميلية/ 1/(ري مطري)شاهد 

T1T2T3

النبات / عدد الحبوب 
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 التكميلي على متوسط وزن الحبوب / السنبلة الرئيسية  (: تأثير المعامالت المختلفة للري 16جدول رقم )  

 المعاملة
 الصفة  نوع المعاملة 

عدد مرات الري  
 عدد ساعات الري  مواعيد الري  التكميلي 

وزن الحبوب / السنبلة  
 الرئيسية 

T3 /2 رية تكميلية / 
 5 مرحلة االزهار والتسنبل 

a1.83  
 4 يوما منها   15بعد 

T2 /1  1.37 5 مرحلة االزهار والتسنبل  / رية تكميلية b 

T1  )1.23  -  - شاهد )ري مطري c 

  0.05عند مستوى معنوية  معنويا  ( تختلف عن بعضها a,b,cالمتوسطات التي تحمل حروفا مختلفة لكل عمود )* 

 حسب اختبار دنكن متعدد الحدود.

 (: 22وذلك موضح بيانيا بالشكل رقم )

 
 ( تأثير المعامالت المختلفة في متوسط وزن الحبوب / السنبلة الرئيسية / غ  22شكل )        

 

 وزن الحبوب / النبات / غ:  10.2.1.3

  T3وتبين أن المعاملة  النبات،وزن الحبوب / في   معنويا  أن الري التكميلي أثر تأثيرا  النتائج أظهرت 

ساعة/   4يوما منها / 15ساعة/ والثانية بعد   5األولى في مرحلة االزهار والتسنبل / رية تكميلية(  2)

اهد )ري على باقي المعامالت الش معنويا   وتفوقت  غ (5.47) النبات وزن الحبوب / بلغ فيها متوسط 

1.231.371.83

رية تكميلية/ 2/رية تكميلية/ 1/(ري مطري)شاهد 

T1T2T3

غ / السنبلة الرئيسية/ وزن الحبوب
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  1في حين أن المعاملة الثانية ) ساعة/ 5( في مرحلة االزهار والتسنبل /رية تكميلية  1 ) ومطري( 

  النبات وزن الحبوب / حيث بلغ فيها متوسط    ،على الشاهد )ري مطري(  معنويا  رية تكميلية( تفوقت 

وزن الحبوب / ، في حين أن معاملة الشاهد )ري مطري( كان األقل من حيث متوسط  غ (4.20)

 (:17، كما هو موضح في الجدول رقم )غ  (3.00) النبات 

 النبات وزن الحبوب / على متوسط   التكميلي المعامالت المختلفة للري تأثير  :(17جدول رقم )     

 المعاملة
 الصفة  نوع المعاملة 

الري  عدد مرات 
 التكميلي 

 النبات وزن الحبوب /  عدد ساعات الري  مواعيد الري 

T3 /2 رية تكميلية / 
 5 مرحلة االزهار والتسنبل 

a5.47  
 4 يوما منها   15بعد 

T2 /1  4.20 5 مرحلة االزهار والتسنبل  / رية تكميلية b 

T1  )3.00  -  - شاهد )ري مطري c 

  0.05عند مستوى معنوية  معنويا  ( تختلف عن بعضها a,b,cمختلفة لكل عمود )المتوسطات التي تحمل حروفا * 

 حسب اختبار دنكن متعدد الحدود.

 (:23وذلك موضح بيانيا بالشكل رقم ) 

 
 ( تأثير المعامالت المختلفة في متوسط وزن الحبوب / النبات / غ 23شكل )          

3.00
4.20

5.47

رية تكميلية/ 2/رية تكميلية/ 1/(ري مطري)شاهد 

T1T2T3

غ/ النبات / وزن الحبوب 
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 حبة/ غ:  1000وزن  11.2.1.3

  T3 (2وتبين أن المعاملة  حبة، 1000وزن في   معنويا  أن الري التكميلي أثر تأثيرا  النتائج أظهرت 

بلغ  ساعة/  4يوما منها / 15ساعة/ والثانية بعد  5/ األولى في مرحلة االزهار والتسنبلرية تكميلية( 

 ) وعلى باقي المعامالت الشاهد )ري مطري(   معنويا   وتفوقت  غ  (62) حبة 1000وزن فيها متوسط 

رية تكميلية(   1في حين أن المعاملة الثانية )  ساعة/ 5( في مرحلة االزهار والتسنبل /رية تكميلية  1

، في حين  غ (52) حبة 1000وزن  حيث بلغ فيها متوسط  ،على الشاهد )ري مطري(  معنويا  تفوقت 

، كما هو  غ  (46.67)  حبة  1000وزن أن معاملة الشاهد )ري مطري( كان األقل من حيث متوسط 

 (:18موضح في الجدول رقم )

 حبة / غ  1000وزن على متوسط   التكميلي المعامالت المختلفة للري ثير تأ :(18جدول رقم )     

 المعاملة
 الصفة  نوع المعاملة 

عدد مرات الري  
 حبة / غ  1000وزن  عدد ساعات الري  مواعيد الري  التكميلي 

T3 /2 رية تكميلية / 
 5 مرحلة االزهار والتسنبل 

a62  
 4 يوما منها   15بعد 

T2 /1  52 5 مرحلة االزهار والتسنبل  / رية تكميلية b 

T1  )46.67  -  - شاهد )ري مطري c 

  0.05عند مستوى معنوية  معنويا  ( تختلف عن بعضها a,b,cالمتوسطات التي تحمل حروفا مختلفة لكل عمود )* 

 حسب اختبار دنكن متعدد الحدود.
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 (: 24ذلك موضح بيانيا بالشكل رقم )و 

 
 حبة / غ   1000( تأثير المعامالت المختلفة في متوسط وزن  24شكل )              

 

 / غ:  2م1وزن الحبوب/  12.2.1.3

  T3 (2وتبين أن المعاملة  ،2م1الحبوب/ وزن في   معنويا  أن الري التكميلي أثر تأثيرا  النتائج أظهرت 

بلغ  ساعة/  4يوما منها / 15ساعة/ والثانية بعد  5األولى في مرحلة االزهار والتسنبل /رية تكميلية( 

على باقي المعامالت الشاهد )ري مطري(   معنويا   وتفوقت  ،غ (560) 2م 1الحبوب/ وزن فيها متوسط 

رية   1في حين أن المعاملة الثانية )  ساعة/ 5( في مرحلة االزهار والتسنبل /رية تكميلية  1 ) و

  2م 1الحبوب/ وزن حيث بلغ فيها متوسط   ،على الشاهد )ري مطري( معنويا  تكميلية( تفوقت 

الحبوب/ وزن ألقل من حيث متوسط ، في حين أن معاملة الشاهد )ري مطري( كان اغ (407.5)

 (: 19، كما هو موضح في الجدول رقم )غ (370) 2م 1

 

 

 

 

46.6752.00
62.00

رية تكميلية/ 2/رية تكميلية/ 1/(ري مطري)شاهد 

T1T2T3

غ / حبة1000وزن 
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 /غ  2م 1الحبوب/ وزن على متوسط   التكميلي المعامالت المختلفة للري تأثير   :(19جدول رقم )    

 المعاملة
 الصفة  نوع المعاملة 

عدد مرات الري  
 /غ  2م1الحبوب/ وزن  عدد ساعات الري  مواعيد الري  التكميلي 

T3 /2 رية تكميلية / 
 5 مرحلة االزهار والتسنبل 

560 a 
 4 يوما منها   15بعد 

T2 /1  407.5 5 مرحلة االزهار والتسنبل  / رية تكميلية b 

T1  )370  -  - شاهد )ري مطري c 

  0.05عند مستوى معنوية  معنويا  ( تختلف عن بعضها a,b,cالمتوسطات التي تحمل حروفا مختلفة لكل عمود )* 

 حسب اختبار دنكن متعدد الحدود.

 (:  25وذلك موضح بيانيا بالشكل رقم )

 
 / غ  2م 1( تأثير المعامالت المختلفة في متوسط وزن الحبوب / 25شكل )              

 الغلة من وحدة المساحة كغ/ه: 13.2.1.3

وتبين أن   ،الغلة من وحدة المساحة كغ/هفي  معنويا  أن الري التكميلي أثر تأثيرا  النتائج أظهرت 

يوما منها    15ساعة/ والثانية بعد  5األولى في مرحلة االزهار والتسنبل /رية تكميليةT3 (2  )المعاملة 

على باقي   معنويا   وتفوقت  ،كغ/ه (5600)الغلة من وحدة المساحة بلغ فيها متوسط ساعة/  4/

في حين   ساعة/ 5( في مرحلة االزهار والتسنبل / رية تكميلية  1 ) والمعامالت الشاهد )ري مطري( 

370407.5560

رية تكميلية/ 2/رية تكميلية/ 1/(ري مطري)شاهد 

T1T2T3

2م1/ وزن الحبوب 
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حيث بلغ فيها متوسط   ،على الشاهد )ري مطري(  معنويا  رية تكميلية( تفوقت  1أن المعاملة الثانية ) 

، في حين أن معاملة الشاهد )ري مطري( كان األقل من  كغ/ه (4075)الغلة من وحدة المساحة 

 (: 20، كما هو موضح في الجدول رقم )كغ/ه (3700) الغلة من وحدة المساحةحيث متوسط 

 الغلة من وحدة المساحة كغ/ه على متوسط  التكميلي المعامالت المختلفة للري تأثير  :(20جدول رقم )

 المعاملة
 الصفة  نوع المعاملة 

مرات الري  عدد 
 عدد ساعات الري  مواعيد الري  التكميلي 

الغلة من وحدة المساحة  
 كغ/ه 

T3 /2 رية تكميلية / 
 5 مرحلة االزهار والتسنبل 

5600 a 
 4 يوما منها   15بعد 

T2 /1  4075 5 مرحلة االزهار والتسنبل  / رية تكميلية b 

T1  )3700  -  - شاهد )ري مطري c 

  0.05عند مستوى معنوية  معنويا  ( تختلف عن بعضها a,b,cتحمل حروفا مختلفة لكل عمود )المتوسطات التي * 

 حسب اختبار دنكن متعدد الحدود.

 (:  26وذلك موضح بيانيا بالشكل رقم )

 
 الغلة من وحدة المساحة كغ/ه ( تأثير المعامالت المختلفة في متوسط 26شكل )              

3700
4075

5600

رية تكميلية/ 2/رية تكميلية/ 1/(ري مطري)شاهد 

T1T2T3

ـه/الغلة من وحدة المساحة كغ



 

66 
 

 االقتصاديةالجدوى  3.1.3

 واالنتاجية/غ في الري التكميلي:  3بين كمية الماء/م الجدوى االقتصادية للعالقة ما 1.3.1.3
بين   ت الماء المضاف تـراوحكمية ( أنَّ معامل االرتباط بين اإلنتاج و 1987وجد )شطناوي وآخرون، 

 .وتعني هذه العالقة أنَّ اإلنتاج يزداد مع زيادة المياه ليصل إلى حده األقصى 0.96  -1.0
 /ه( 3م  10ملم يعادل  1)/هـ 3م  3340ملم أي  334بلغت كمية األمطار الهاطلة في منطقة البحث 

ضمن الري  خالل موسم النمو  ماء. 3م  0.334على من األرض المزروعة  2م 1وبذلك حصل كل 
 المطري فقط.

بلغت  و ، 2م 1/كغ   0.370 كغ/ه أي 3700  بلغت االنتاجية في الزراعة تحت ظروف الري المطري 
عند  كغ/ه   5600و،  2م1كغ/ 0.408أي عند تطبيق رية تكميلية واحدة كغ/ه  4075االنتاجية 

   .2م 1كغ/  0.560تطبيق ريتين تكميليتين أي ما يعادل 
 

 الجدوى االقتصادية عند تطبيق رية تكميلية واحدة بالمقارنة مع الري المطري:   2.3.1.3

 

 ،ماء 3كغ/م   1.11المطري بمعدل الري كغ/ه في الزراعة تحت ظروف  3700بلغت االنتاجية 
أي بزيادة مقدارها عند تطبيق رية تكميلية واحدة  2كغ/م  0.408أي كغ/ه  4075وبلغت االنتاجية 

االنتاجية في الزراعة المطرية لكل  عن  ماء 3م 1/غ  733 بزيادة، مقارنة مع الري المطري % 10.14
 .ماء 3م1كغ/  1.9والتي بلغت وحدة مياه 

 
 

 الجدوى االقتصادية عند تطبيق ريتين تكميليتين بالمقارنة مع الري المطري:  3.3.1.3

 

، وبلغت كغ/ه 3700 كما نوهنا سابقا أن االنتاجية بلغت في الزراعة تحت ظروف الري المطري 
  0.560، أي %51.35تطبيق ريتين تكميليتين بنسبة زيادة وقدرها كغ/ه بعد   5600االنتاجية 

  1.79عن االنتاجية في الزراعة المطرية لكل وحدة مياه والتي بلغت  ماء 3م 1غ/  640 بزيادة، 2كغ/م 
  ماء. 3م1كغ/

 
 الجدوى االقتصادية للفارق بين تطبيق رية تكميلية واحدة بالمقارنة مع ريتين تكميليتين:  4.3.1.3

 

كغ/ه عند تطبيق   5600و كغ/ه عند تطبيق رية واحدة 4075أن االنتاجية بلغت  بينت النتائج 
  .(21. كما هو موضح بالجدول رقم )%37.4أي بزيادة قدرها  ريتين تكميليتين 
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 ماء   3في االنتاجية بين المعامالت المدروسة للري التكميلي كغ/م (: يبين الفروقات21جدول رقم ) 

 المعاملة 

 نوع المعاملة

إنتاجية الحبوب 
 كغ/ه

  

  
الزيادة في اإلنتاجية 

  استخدام الري  عند
هـ  كغ/ التكميلي

 مع الشاهد  بالمقارنة

 

عدد مرات  
الري 

 التكميلي 
 مواعيد الري 

عدد  
ساعات  

 الري 

المئوية  النسبة 
للزيادة في  

  االنتاجية كغ/ه
بالمقارنة مع 

 الشاهد 

T3 /2 رية /
 تكميلية 

مرحلة  -
اإلزهار 

 والتسنبل 
 15بعد  -

 يوما منها 

5 
 
 
4 

5600 

 
 

1525 
 
  

 
 
51.35 % 

T2 /1 رية /
 تكميلية  

مرحلة 
االزهار 
 والتسنبل

5 4075 375 
 
10.14 % 

T1   شاهد )ري
 مطري(

-  -  3700 0 
 
- 

 
 
 
 
 

 

             
 كغ/ه بين المعامالت المدروسة  الغلة من وحدة المساحة الفرق في ( يوضح 27شكل )   
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 بين المعامالت المدروسة  للري التكميلي  (: يبين الجدوى االقتصادية22جدول رقم )        

 المعاملة

 نوع المعاملة 
إنتاجية  
الحبوب  
 كغ/ه

  1سعر 
كغ/حبوب 

 تل.  /

الربح 
اإلجمالي  

 تل.  /

التكلفة اإلجمالية  
الربح  ل/ت 

 الصافي 
/  تل. 

 ه
عدد 
مرات  
الري 
 التكميلي 

مواعيد  
 الري 

عدد 
ساعات  

 الري 

تكلفة  
  المعامالت 
  الزراعية

  ل.ت /

تكلفة  
الري 

  التكميلي
 تل.  /

T3  /2  رية /
 تكميلية 

مرحلة   -
اإلزهار  
 والتسنبل  

5 

5600 5.175 28980 10200  1920 16860 
بعد   -
يومًا   15

 منها 
4 

T2  /1  رية /
 تكميلية  

مرحلة  
اإلزهار  
 والتسنبل 

5 4075 5.175 21088 10200  1020 9868 

T1 
شاهد )ري  

 8947 0  10200 19147 5.175 3700  -  - مطري(

 

تقريبا  % 66وهي تعادل /ه 3م   2220أي ما يعادل مطري ملم  222التكميلية األولى بلغت إن الرية 

ملم، والتي أدت لزيادة في االنتاجية   334المطري الفعلي في منطقة البحث والبالغ  من المعدل 

 . %10.14ومقدارها 

  3550أي ما يعادل ملم مطري  355كمية الماء االضافية  فقد بلغت  الرية التكميلية الثانيةأما تطبيق 

لزيادة في االنتاجية  من المعدل المطري في منطقة البحث والتي أدت %  106وهي تعادل  /ه3م

 .  %51.35بمقدار 
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على ( ملم مطري للحصول 911/ه أي ما يعادل )3م  9117تبين أن الهكتار الواحد قد حصل على  

ملم مطري للحصول على   556/ه أي ما يعادل 3م  5562كغ/ه، وعلى  5600انتاجية قدرها 

 كغ/ه. 4075إنتاجية وقدرها  

رية تكميلية واحدة أو ريتين تكميليتين لصنف القمح  سواء كل هذا يؤكد أن استخدام الري التكميلي 

والتي  على زيادة كبيرة في االنتاجية وال سيما عند تطبيق ريتين تكميليتين ( ينطوي 9)بحوث القاسي 

كل العوامل الخطرة المتعلقة بقلة  في تجاوز %، وأن هذا التطبيق مهم جدا 51.35بلغت نسبة الزيادة  

 والتي تحف بالزراعة المطرية. وعدم انتظام سقوطها األمطار
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 الفصل الرابع  

 المناقشة  1.4

أن الري التكميلي عمل على زيادة اإلنتاجية من وحدة المساحة بنسبة  بينت النتائج السابقة 

% في حال ريتين تكميليتين، وأن  51.34% في حال رية تكميلية واحدة و 10.14

% فقط كان عائدا   10.14انخفاض نسبة الزيادة في حال الرية التكميلية األولى والذي بلغ 

ات لم تحصل على كمية المياه الضرورية الالزمة لها بسبب معدل األمطار  إلى أن النبات 

ملم في منطقة البحث وهو أقل من المعدل السنوي    334المنخفض والذي لم يتجاوز 

يوما  من الرية التكميلية األولى    15ملم، ولكن الرية الثانية والتي أتت بعد   450المقدر بـ 

والتي تطابقت مع مرحلة العقد وتشكل وتطور الحبوب قد ساهمت بشكل كبير في زيادة  

عن اإلنتاجية في حال  % 37.4% عن الري المطري وبنسبة 51.34اإلنتاجية حتى 

 الرية التكميلية األولى. 

إن تطابق موعد الرية التكميلية الثانية مع مرحلة العقد، وتطور الحبوب وامتالءها ساهم  

 كغ/ه.  5600كغ/ه حتى  3700بشكل كبير في رفع اإلنتاجية من 
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 االستنتاجات   2.4

على توفير االحتياج    عملالري التكميلي في توفير أجواء النمو الطبيعي للنبات، ألنه  أسهم -1

 أدى، مما في أوقات النمو الحرجةعند انخفاض رطوبة التربة، و المائي أثناء انقطاع األمطار 

 .  المحصولإلى رفع انتاجية 

زهار والتسنبل  في مرحلة اإل 9على صنف القمح بحوث تكميلية واحدة  تطبيق ريةتبين أن  -2

  بزيادة 2كغ/م  0.408% أي  10.14ساعات أدت إلى زيادة في االنتاجية بنسبة  5بمعدل 

  1.15االنتاجية في الزراعة تحت ظروف الري المطري التي بلغت  عنمياه   3م/ غ 750

 مياه.  3م1كغ/

وبعد  في مرحلة اإلزهار والتسنبل 9على صنف القمح بحوث ريتين تكميليتين   تطبيقتبين أن  -3

  ،2كغ/م 0.560% أي 51.35أدت إلى زيادة في االنتاجية بنسبة   يوما من األولى  15

 عن االنتاجية في الزراعة المطرية.  مياه 3م 1غ/  640 بزيادة

 في مرحلة اإلزهار والتسنبل بمعدل واحدةيلية مرية تك 9تبين أن إعطاء صنف القمح بحوث  -4

يوم من الرية التكميلية األولى أدت إلى  15ساعات بعد  4ثم رية تكميلية ثانية  ساعات  5

 بالمقارنة مع رية تكميلية واحدة في مرحلة االزهار والتسنبل. %37.4زيادة االنتاجية بنسبة  

رية تكميلية( بلغ فيها متوسط طول السنبلة الرئيسية مع   2) T3أن المعاملة   النتائج أظهرت  -5

رية   T2(1وعلى باقي المعامالت الشاهد )ري مطري(  معنويا  وتفوقت  ،م( س 15.82السفا )

رية   T2(1ساعة/ في حين أن المعاملة الثانية  5في مرحلة االزهار والتسنبل / تكميلية(

بلغ فيها متوسط طول السنبلة الرئيسية  و على الشاهد )ري مطري(،  معنويا  تكميلية( تفوقت 

 .م( س 14.14) الشاهد وبلغت لدى ، م( س 15.03)
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الورقة العلمية   مساحةرية تكميلية( بلغ فيها متوسط  2) T3أن المعاملة   النتائج أظهرت  -6

رية   T2 (1وعلى باقي المعامالت الشاهد )ري مطري(   معنويا  وتفوقت  ،2م( س 45.96)

رية   T2(1ساعة/ في حين أن المعاملة الثانية  5/ في مرحلة االزهار والتسنبل تكميلية(

الورقة العلمية   مساحةعلى الشاهد )ري مطري(، حيث بلغ فيها متوسط  معنويا  تكميلية( تفوقت 

 . 2م ( س39.88) وبلغت لدى الشاهد ، 2م( س 44.58)

رية تكميلية( بلغ فيها متوسط عدد االشطاءات المثمرة   2) T3أن المعاملة  النتائج أظهرت   -7

في   تكميلية(رية  1) T2 وعلى باقي المعامالت الشاهد )ري مطري(   معنويا  وتفوقت  ،(4.43)

رية تكميلية( تفوقت  1) T2ساعة/ في حين أن المعاملة الثانية   5مرحلة االزهار والتسنبل / 

وبلغت (، 3.10فيها متوسط عدد االشطاءات المثمرة ) بلغو على الشاهد )ري مطري(،   معنويا  

 (.2.03)لدى الشاهد 

رية تكميلية( بلغ فيها متوسط عدد الحبوب / السنبلة   2) T3المعاملة   أن النتائج أظهرت  -8

رية   T2(1 وعلى باقي المعامالت الشاهد )ري مطري(   معنويا  وتفوقت ، (40.93الرئيسية ) 

رية   T2(1ساعة/ في حين أن المعاملة الثانية  5في مرحلة االزهار والتسنبل / تكميلية(

بلغ فيها متوسط عدد الحبوب / السنبلة  و على الشاهد )ري مطري(،  معنويا  تكميلية( تفوقت 

 (. 29.37) وبلغت لدى الشاهد (، 34.57الرئيسية ) 

ط عدد الحبوب / النبات رية تكميلية( بلغ فيها متوس 2) T3أن المعاملة   النتائج أظهرت  -9

 تكميلية(رية  1)T2 وعلى باقي المعامالت الشاهد )ري مطري(  معنويا  وتفوقت  ،(163.23)

رية تكميلية( تفوقت  1) T2ساعة/ في حين أن المعاملة الثانية  5في مرحلة االزهار والتسنبل /

وبلغت (، 94.40بلغ فيها متوسط عدد الحبوب / النبات )و على الشاهد )ري مطري(،   معنويا  

 (. 71.80) لدى الشاهد 
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رية تكميلية( بلغ فيها متوسط وزن الحبوب / السنبلة   2) T3أن المعاملة   النتائج أظهرت  -10

رية   T2(1 وعلى باقي المعامالت الشاهد )ري مطري(  معنويا   وتفوقت ، ( غ1.83الرئيسية ) 

رية   T2(1ساعة/ في حين أن المعاملة الثانية  5في مرحلة االزهار والتسنبل / تكميلية(

فيها متوسط وزن الحبوب / السنبلة   بلغو على الشاهد )ري مطري(،  معنويا  تكميلية( تفوقت 

 ( غ. 1.23) وبلغت لدى الشاهد ( غ، 1.37الرئيسية ) 

رية تكميلية( بلغ فيها متوسط وزن الحبوب / النبات  2) T3أن المعاملة   النتائج أظهرت  -11

رية   T2(1 وعلى باقي المعامالت الشاهد )ري مطري(   معنويا  وتفوقت ، ( غ5.47)

رية   T2(1ساعة/ في حين أن المعاملة الثانية  5في مرحلة االزهار والتسنبل / تكميلية(

بلغ فيها متوسط وزن الحبوب / النبات و على الشاهد )ري مطري(،  معنويا  تكميلية( تفوقت 

 ( غ. 3.00) وبلغت لدى الشاهد ( غ، 4.20)

 ،( غ62حبة )  1000رية تكميلية( بلغ فيها متوسط وزن   2) T3أن المعاملة   النتائج أظهرت  -12

في مرحلة  تكميلية(رية  1)T2 وعلى باقي المعامالت الشاهد )ري مطري(   معنويا  وتفوقت 

  معنويا  رية تكميلية( تفوقت  1)T2ساعة/ في حين أن المعاملة الثانية   5االزهار والتسنبل / 

وبلغت لدى الشاهد ( غ، 52حبة ) 1000فيها متوسط وزن  بلغو على الشاهد )ري مطري(، 

 ( غ. 46.67)

( 560) 2م 1وزن الحبوب/ رية تكميلية( بلغ فيها متوسط  2) T3لمعاملة  أن ا النتائج أظهرت  -13

في   تكميلية(رية  1)T2 وعلى باقي المعامالت الشاهد )ري مطري(  معنويا  وتفوقت  ،2م /غ

رية تكميلية( تفوقت  1) T2ساعة/ في حين أن المعاملة الثانية   5مرحلة االزهار والتسنبل / 

، 2م /( غ407.5) 2م 1وزن الحبوب/ بلغ فيها متوسط  و على الشاهد )ري مطري(،   معنويا  

 .2م /( غ370)وبلغت لدى الشاهد 
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الغلة من وحدة المساحة  رية تكميلية( بلغ فيها متوسط  2) T3أن المعاملة   النتائج أظهرت  -14

رية   T2(1 وعلى باقي المعامالت الشاهد )ري مطري(  معنويا  وتفوقت  ،هكتاركغ/ (5600)

رية   T2(1ساعة/ في حين أن المعاملة الثانية  5في مرحلة االزهار والتسنبل / تكميلية(

الغلة من وحدة المساحة  بلغ فيها متوسط و على الشاهد )ري مطري(،  معنويا  تكميلية( تفوقت 

 . هكتاركغ/( 3700) وبلغت لدى الشاهد ، هكتاركغ/( 4075)

قد ارتبطت إيجابيا وكان االرتباط طردي   الغلة من وحدة المساحة كغ/هأن  أظهرت النتائج -15

قوي مع كل من طول السنبلة الرئيسية بدون السفا/ سم، وطول السنبلة الرئيسية مع السفا/ سم،  

عدد ، و 2وطول الورقة العلمية/ سم، وعرض الورقة العلمية/ سم، ومساحة الورقة العلمية/ سم 

االشطاءات المثمرة/ النبات، وعدد الحبوب/ السنبلة الرئيسية، ووزن الحبوب/ البنات/ غ، ووزن  

(،  0.82(، )0.93(، )0.92) على التوالي rحيث بلغ معامل االرتباط حبة/ غ،  1000

(، وكان االرتباط طردي قوي 0.98، )(0.95(، )0.96(، )0.96(، )0.89(، )0.99)

وعدد الحبوب/ النبات، ووزن الحبوب/ السنبلة   الغلة من وحدة المساحة كغ/هومعنوي بين 

وكان االرتباط   (،0.99(، )0.99على التوالي )   rالرئيسية/ غ، حيث بلغ معامل االرتباط 

يث بلغ معامل ، ح /غ 2م 1وزن الحبوب/ طردي تام بين الغلة من وحدة المساحة كغ/ه، و 

 .r  (1)االرتباط 

بينت النتائج السابقة أن الري التكميلي عمل على زيادة االنتاجية من وحدة المساحة بنسبة   -16

% في حال ريتين تكميليتين، وأن انخفاض  51.34% في حال رية تكميلية واحدة و 10.14

عائدا إلى أن  % فقط كان  10.14نسبة الزيادة في حال الرية التكميلية األولى والذي بلغ 

النباتات لم تحصل على كمية المياه الضرورية الالزمة لها بسبب معدل األمطار المنخفض 

ملم،   450ملم في منطقة البحث وهو أقل من المعدل السنوي المقدر بـ  334والذي لم يتجاوز  
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مع مرحلة يوما من الرية التكميلية األولى والتي تطابقت    15ولكن الرية الثانية والتي أتت بعد 

% عن  51.34العقد وتشكل وتطور الحبوب قد ساهمت بشكل كبير في زيادة االنتاجية حتى 

 % عن االنتاجية في حال الرية التكميلية األولى. 37.4الري المطري وبنسبة  

إن تطابق موعد الرية التكميلية الثانية مع مرحلة العقد وتطور الحبوب وامتالءها ساهم   -17

 كغ/ه. 5600كغ/ه حتى   3700االنتاجية من بشكل كبير في رفع 

 

 التوصيات  3.4

وبالتحديد في مرحلة االزهار  ، (9صنف القمح )بحوث اتباع نظام الري التكميلي على  -1

وهي المراحل الحرجة في حياة  )مرحلة االمتالء وتطور البذور(  يوما منها   15وبعد والتسنبل 

 زيادة االنتاجية من وحدة المساحة. والذي أدى إلى، واألكثر حاجة للمياه النبات 

/ه والذي يعادل 3م  9117بواقع رية تكميلية(  2) 9للصنف بحوث  اتباع نظام ري تكميلي -2

 كغ/ه.  5600للحصول على انتاجية مرتفعة  خالل موسم النمو ملم مطري  778

/ه والذي يعادل 3م  5562رية تكميلية( بواقع  1) 9للصنف بحوث اتباع نظام ري تكميلي  -3

 كغ/ه.  4075  متوسطةللحصول على انتاجية خالل موسم النمو ملم مطري  556

 للمعدل المطري السنوي وموعد توقفها. تحدد كميات الري التكميلي وعددها تبعا  -4

مع  ب/ السنبلة الرئيسة/ غ وزن الحبو   –عدد الحبوب/ النبات  إن االرتباط القوي والمعنوي بين  -5

في ظروف الري التكميلي يعطينا فرصة لتطبيق االنتخاب   9االنتاجية كغ/ه للصنف بحوث 

( في الحبوب/ السنبلة الرئيسة/ غوزن   –الحبوب/ النبات المباشر لكل من مؤشري الغلة )عدد 

زيادة االنتاجية، وبالتالي االنتخاب غير المباشر لالنتاجية مما يعكس أهمية هاتين الصفتين  

 .9لالنتخاب في ظروف الري التكميلي للصنف بحوث  



 

76 
 

 المراجع 
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Abstract  
 

This research aimed to show the effect of supplemental irrigation on wheat 

productivity and yield elements in the durum wheat variety (Bahout 9), where 

the research was carried out in the Afrin area - Jindires village, which is one of 

the first settlement areas for the agricultural season 2020-2021 AD. The 

experiment was designed according to a completely randomized block RCB 

with three replications, and the experimental pieces were randomly distributed 

within one replicate. 

The results showed that the application of one supplementary irrigation to the 

wheat variety Bohouth 9 in the heading (spike) and flowering phase at a rate of 

5 hours led to an increase in productivity by 10.14%, an increase of 0.408 

kg/m2. 

It was also found that the application of two supplementary regimens to the 

wheat variety Bohouth 9 in the heading (spike) and flowering stage and after 15 

days of the first led to an increase in productivity by 51.35%, an increase of 

0.560 kg/m2. 

It was also found that giving the wheat variety Bohouth 9 one supplementary 

irrigation in the heading (spike) and flowering phase at a rate of 5 hours, then a 

second supplementary irrigation 4 hours after 15 days of the first supplementary 

irrigation led to an increase in productivity by 37.4% compared to only one 

supplementary irrigation. 



 

 
 

When applying two supplemental irrigation T3, it was found that there was a 

significant increase in each of the following indicators: the average length of the 

main spike without the saffa/cm, the average length of the main spike with the 

saffa/cm, the average length of the flag leaf/cm, the average width of the flag 

leaf/cm, and the average area of flag leaf/cm2, average number of fruiting 

shrub/plant, average number of grains/main spike, average number of 

grains/plant, average weight of grains/main spike/g, average weight of 

grains/plant/g, average weight of 1000 grains/g, average Grain weight/1 m2/g, 

and average yield per unit area kg/ha, in comparison with the first 

supplementary irrigation T2 and the control (rain irrigation) T1. 

It was found that the economic return when applying two supplemental 

irrigation T3 amounted to 16860 Turkish lira T.L, and when applying one 

supplemental irrigation T2 amounted to 9868 T.L, while it reached to rain 

irrigation T1 (control) 8947 T.L. 

We also found out that the application of supplemental irrigation is very 

important in overcoming all the dangerous factors related to the lack of rain and 

irregular rainfall, especially in the critical stages in the life of the plant that 

surround rainfed agriculture. 
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