
 

Alou et al., – Syrian Journal of Agricultural Research - SJAR 6(1): 288-302 March 2019   

2019 ارسم/آذار 302-288(: 1)6 المجلة السورية للبحوث الزراعية - علو وآخرون 288  
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 الملخص
العلمية  بحوثال، مركز الحسكة مدينة شمال غرب الواقعة الخمسة المقاسممحطة بحوث في نفذ البحث 
 الموسمين الزراعيينخالل في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية بسورية،  الحسكةب الزراعية
من الشعير متحملة للجفاف باستخدام سنة ومحلية على أصناف مح( 2011/2012و 2010/2011)

تضمنت خمس مستويات للري بالرذاذ  ،التجربة بتصميم القطع المنشقةصممت . طريقة الري بالرذاذ
% 70تروى عند تدني رطوبة التربة إلى 100%(A) مستوى الري  :رئيسية: المعاملة األولىكمعامالت 

، المعاملة A)% من )75 ( تعطى بنسبةBمستوى الري ) :ية% من السعة الحقلية، المعاملة الثان90من
 بنسبة( تعطى D) مستوى الري  :، المعاملة الرابعةA)% من )50 ( تعطى بنسبةC)مستوى الري  :الثالثة
( بعل يعتمد على مياه األمطار، وأربعة معامالت E) مستوى الري  :، المعاملة الخامسةA)% من )25

، وبمعدل أسودعربي و  ،9فراتو  ،7فراتو  ،3هي: فراتمن الشعير و  ثانوية كأصناف محسنة ومعتمدة
عدم تمكن الشاهد البعل من الوصول إلى  الدراسةأظهرت نتائج  ثالث مكررات لكل مستوى وصنف.

بعد مرحلة تيجة تدني معدل الهطول المطري ما ن ، وذلكالزراعة يموسمالحبوب خالل  إنتاجمرحلة 
التي  الحبية غلةفي المعنويًا على بقية األصناف المدروسة  3فراتنف كما تبّين تفوق الص اإلشطاء.
 3338مقابل  فقط، كتاركغ/هـ 34 معاملة الشاهد البعل غلة ت. وقد بلغكتاركغ/هـ 2177 بلغت
 .(% من السعة الحقلية90 % من70) %100المتفوقة معنويًا  األولىللمعاملة المائية  كتاركغ/هـ

 على معنوياً تفوقًا  أسودعربي و  ،7فراتو ، 3فرات األصناف الثالثة: تأظهر القش فقد  بالنسبة لغلة
 1787 معاملة الشاهد غلة تبلغ كمابينما كانت الفروق ظاهرية بينهما مجتمعة.  9الصنف فرات

ين المحسنين تفوق الصنفو . المتفوقة معنوياً  األولى للمعاملة المائية كتاركغ/هـ 5852مقابل  كتاركغ/هـ
، وقد بلغ وزن األلف على التوالي غ(34و ،34.9)وزن األلف حبة ـ بالنسبة لصفة معنوياً  3راتوف 7فرات

لم يكن هناك  .المتفوقة معنوياً األولى غ للمعاملة المائية  41.3غ مقابل  23.3 حبة لمعاملة الشاهد
%( في كفاءة 75%( على المعاملة المائية األقل منها )100) فروق معنوية للمعاملة المائية األعلى

حبية مع زيادة تقديم  يةإنتاج إعطاءمما يعني عدم استجابة محصول الشعير في  3استخدام المياه كغ/م
 .على بقية األصناف المدروسةمعنوياً  3الصنف فرات وتفوق ، المياه

، الــري التكميلــي المخفــ ، ري بــالرذاذمحصــول الشــعير، أصــناف محســنة ومحليــة،  :ةمفتاحيااالكلمااات ال
 .الغلة
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 :مةالمقد

 ,Chandler and Bartels)المحاصيل  إنتاج معوقاتهو أحد  )العجز المائي على المحتوى المائي( والجفافإن نقص المياه 
 European Plant Science)النباتات  إنتاجمن أهم العوامل البيئية التي تحد من  ، ويعتبر اإلجهاد المائي واحداً (2003

Organization. 2005)، اختالل التوازن بين كمية المياه المتاحة في التربة، وكمية المياه المطلوبة من هاد المائي نتيجة اإلج ويحدث
(. Araus, 2002) قبل النبات، ويختلف ذلك باختالف أطوار النبات الفينولوجية، والظروف المناخية السائدة خالل موسم الزراعة

بسبب التباين في كمية األمطار، وسوء توزعها خالل موسم  والتذبذب من موسم آلخر الزراعي في الوطن العربي بالتدني نتاجيتصف اإل
النمو بما يتناسب واالحتياجات المائية للمحصول خالل مراحل النمو المختلفة، وخاصًة المراحل الحرجة من دورة حياة المحصول 

حة خالل موسم النمو، فأن أي تراجع ت مع كمية المياه المتا(. تتناسب معدالت نمو النباتا1994)اإلزهار، وامتالء الحبوب( )شحادة، 
ويرتبط نجاح الزراعات البعلية لمحاصيل الحبوب بمدى كفاية  (Hay, 1999).في كمية المياه المتاحة سيوثر مباشرًة في نمو النبات 

الئحة  بعة ضمنير المرتبة الرايحتل محصول الشعاالحتياجات المائية عن طريق الهطول المطري أو المخزون المائي للتربة. 
% من 30المحاصيل الحبية في العالم ويأتي من حيث األهمية االقتصادية بعد القمح، والذرة الصفراء، حيث يغطي كل منها ما يقارب 

ه عالميًا إنتاج% من 85ويعد بشكل عام محصواًل غذائيًا وعلفيًا معًا. ويستعمل نحو  (FAO, 2004)الحبوب الكلي في العالم  إنتاج
(. Baum et al., 2004ن تستعمل نباتاته كعلف أخضر للحيوانات، وتستعمل في تصنيع السيالج )أ كعلف للحيوانات. ويمكن

ن الشعير على الدقيق الذي يستعمل في ويمكن الحصول م (Fischbeck, 2002).( Maltوتستعمل حبوبه في صناعة المولت )
%. كما أنه يحتل المرتبة الثانية بعد القمح من حيث 25-20أو مع دقيق الشيلم بنسبة  ،صناعة الخبز بعد خلطة مع دقيق القمح

%(، 34.7) %(، والثالثة29.2) األهمية االقتصادية في القطر العربي السوري، ويزرع بشكل رئيس في مناطق االستقرار الثانية
هكتارًا ،  1. 307 . 371روعة بمحصول الشعير بنحو وتقدر المساحة اإلجمالية المز  (.(Watanab, 1998%( 29.6والرابعة ) 

(. 2006. المجموعة االحصائية , كغ/هكتار ) وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي 920 يةنتاجطنًا واإل 1. 202. 402بنحو  نتاجواإل
ب اصيل الحبو ويعد من مح( Grando and Ceccarelli, 1991) ة دى واسعًا من الظروف البيئيينمو محصول الشعير ضمن م

غلة  إعطاءفي بيئة حوض المتوسط، حيث تنجح زراعته في المناطق األكثر جفافًا، التي يفشل فيها محصول القمح في  األكثر انتشاراً 
غلة حبية  إعطاءو المتوسط الجافة من النمو والتطور  األبي حبية مجزية، تتمكن أصناف الشعير المزروعة في بيئات حوض البحر 

(، حيث تتمكن النباتات من تجنب اإلزهارالسريع خالل المراحل المبكرة من حياة النبات )قبل النمو امتالكها المقدرة على جيدة، بسبب 
  اإلجهاد المائي والحرارة المرتفعة خالل المراحل المتقدمة الحرجة من حياة النبات. ويساعد ذلك في تحسين كفاءة استعمال الماء

(Water use Efficiency (WUE) من خالل زيادة كمية المياه المتاحة للنباتات عن طريق تقليل معدل فقد الماء بالتبخر، حيث ،
 1995يساعد النمو المبكر والسريع في تغطية سطح التربة بشكل كامل، وتقليل مساحة األرض المعرضة بشكل مباشر ألشعة الشمس )

Lopez- Castaneda et al.,). لى نسبة وحدات نمو النبات إلى وحدات التبخر. وقد تم التعبير عنها إ وتشير كفاءة استخدام المياه
ونظرًا لقلة الموارد المائية، وازدياد هشاشة  (.Jensen et al., 2004)المادة الجافة لكل وحدة من المياه المستخدمة  إنتاجكوحدات 

ن موسم آلخر. وارتفاع تكاليف استصالح وإعادة تأهيل م النظم البيئية الزراعية الجافة بسبب قلة معدالت الهطول المطري، وتذبذبها
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األراضي المتملحة، واستفحال ظاهرة االحتباس الحراري العالي نتيجة االرتفاع المطرد، وما ينجم عنها من ازدياد ملحوظ في درجات 
ة المحدودة  والتي تهدف إلى الوصول ئيحرارة الغالف الجوي، تعد تقنية الري التكميلي كإحدى مبادئ اإلدارة المتكاملة للموارد الما

ألعلى كفاءة ممكنة لمياه الري، وذلك بإضافة كميات قليلة من المياه إلى المحاصيل في الزراعة بشكل تكميلي لمياه األمطار خالل 
أنه في مناطق  (. فقد وجد2003مستقر واقتصادي )عويس،  إنتاج إعطاءأوقات ال يوفر فيها الهطل المطري رطوبة كافية يؤدي إلى 

 2ها من الحبوب عن إنتاجملم/سنة والتي اليزيد متوسط  400 – 300ية التي يتراوح فيها معدل األمطار بين الزراعة المطرية التقليد
 200 – 50م كميات مياه تتراوح بين بتطبيق الري التكميلي باستخدا كتارطن/هـ 4القمح إلى أكثر من  إنتاجيمكن زيادة  كتارطن/هـ
% عندما 10إلى  100( في سورية من نتاج)زاد في استقرار اإل يةنتاج(. حيث انخف  عامل تباين اإل1997)أكساد،  في الموسمملم 

المتر  إنتاج (. فحيث أن1998ى دخاًل مستقرًا للمزارعين )وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي، أعطتم تطبيق الري التكميلي، وهذا ما 
 0.34اليزيد عن  كتارطن/هـ 1.2 نتاجملم ومعدل اإل 350األمطار راعة المطرية بفرض أن معدل هطول المكعب من المياه تحت الز 
كغ قمح بفرض أن زيادة  1.8المتر المكعب من المياه التي تستعمل في الري التكميلي يصل إلى حوالي  إنتاجكغ قمح، في حين أن 

وبالرغم من أن السالالت المحلية تعد  (.1996ري تكميلي )صومي، ملم  150ناتجة عن إضافة  كتارطن/هـ 2.8تعادل  نتاجاإل
( حيث يفضل Grando et al., 2001الزراعي لمقدرتها العالية على التكيف مع ظروف اإلجهاد القاسية ) نتاجالعمود الفقري في اإل

 مة مع الظروف البيئة والمناخية لكل منطقة،اعتماد األصناف الجديدة والمحسنة والمتالئكذلك فان ، المزارعون االستمرار في زراعتها
إلى حد كبير، وذلك بتفاعله مع تطبيق الزراعة الحديثة بما تتضمنه من طرق ري وأساليب متطورة  نتاجإنما يؤدي إلى إمكانية زيادة اإل
 لإلدارة الصحيحة للموارد المائية.

 استقرارية على المخف  ل إظهار التأثيرات االيجابية للري التكميلييأتي هذا البحث في إطار اإلجابة على عدة تساؤالت ملحة في مجا 
من الشعير لعدة مستويات من  متحملة للجفاف أصناف محسنة ومحليةتقييم استجابة  ويهدف البحث إلى .الشعيرمحصول  يةإنتاج

  .ي المطبقع نظام الر بتفاعله م  نتاجاإل استقراريهفي  أداء وتحديد صنف الشعير األفضل الري التكميلي المخف 
 :هوطرائقالبحث مواد 

 الموقع: -1
كم شمال  8على بعد ، (2011/2012 - 2010/2011) الزراعي ينخالل الموسم ،الري بالمقاسم الخمسة أجريت الدراسة في محطة 

عن مستوى م  300شرق خط غرينتش وبارتفاع  40.75شمال خط االستواء وخط طول  36.5غرب مدينة الحسكة، على خط عرض 
م لم 272مع معدل لهطول مطري سنوي يبلغ  ويغلب عليها المناخ المتوسطي سطح البحر. والواقعة في منطقة االستقرار الثالثة والتي 

مم خالل السنوات متدنية الهطول المطري والتي غالبًا ما تخفق فيها المحاصيل في الحصول على  150لسنوات المطيرة و دون في ا
ليموز/سم مما يشير إلى أن المياه لم 3,5در مياه الري هو )مياه جوفية(، وتبلغ متوسط الملوحة اإلجمالية لها . وإن مصاقتصادي إنتاج

وتنتشر في موقع المحطة األتربة البنية الشهباء أو البنية الصفراء )السينامونيك( والتي تعتبر من األتربة ذات  ليست بالنوعية الجيدة.
% في األعماق السفلية، كما سجلت البيانات 56السطحية إلى  األعماق% في 50نسبة الطين ما بين  تراوححيث تالقوام المتوسط 

لعظمى، سرعة الرياح على درجات الحرارة الصغرى والعظمى، الرطوبة النسبية الصغرى واالمناخية اليومية خالل الموسم لكل من 
 .م، كمية األمطار وعدد ساعات السطوع الشمسي 2ارتفاع 
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:تصميم التجربة-2  

المعاملة بالرذاذ كمعامالت رئيسية: خمس مستويات للري  تضمنت ،(1 الشكل)مرة واحدة لصممت التجربة بتصميم القطع المنشقة 
مستوى الري  :لسعة الحقلية، المعاملة الثانية% من ا90% من70% تروى عند تدني رطوبة التربة إلى 100(A) مستوى الري  :األولى
(Bتعط )من )75بةى بنس %(Aالمعاملة الثالثة ، :( مستوى الريCتعطى بنسبة ) من )50 %(Aالمعاملة الرابعة ،: (مستوى الريD )

 أصنافمن  ثانويةمعامالت ( بعل يعتمد على مياه األمطار، وأربعة E) مستوى الري   :، المعاملة الخامسةA)من )% 25 تعطى بنسبة
ويكون بذلك  وصنف. ري  لكل مستوى  مكرراتوبمعدل ثالث (، أسود)عربي  (،9)فرات (،7ات)فر  (،3هي: )فرات معتمدة من الشعير

( 4×3) للصنف الواحدة التجريبة مساحة القطعة×  3عدد المكررات  ( ×4 األصنافعدد  )[× 5مساحة التجربة= عدد معامالت الري 
= م12×م12بأبعاد  م(21نصف قطر رش )نوع )بيرت( ب أربع مرشات كل معاملة ري تتكون منو . 2م720  =144×5= ]2م

أنابيب لكل معاملة  ةل ثالثدبمعزرعت أنابيب النترون بروب  بار عند التشغيل. 3تعمل تحت ضغط )مساحة المعاملة المائية( 2م144
 التربة خالل موسم النمو. رطوبةمن أجل متابعة تغيرات ( م عن المرش 6،4،2)ري على بعد 
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 اد البحث:مو -3
قبل إدارة بحوث المحاصيل بالهيئة العامة تم زراعة أربعة أصناف محسنة ومحلية متحملة للجفاف من محصول الشعير معتمدة من 

( في الموعد المناسب لزراعة الشعير في المنطقة خالل النصف أسودعربي  ،9، فرات7، فرات3وث العلمية الزراعية وهي: )فراتللبح
سم وعلى  25البعد بين السطر واآلخر  ،على سطورنوع ) وينتر شتايكر(اآللية التجارب ن شهر تشرين الثاني باستخدام بذارة الثاني م

ألسمدة الالزمة استنادًا إلى التحليل تم استخدام معدالت ا لكافة األصناف.كتار كغ/هـ 120وبمعدل  سم تقريباً  4-3عمق بحدود 
كامل الكمية من السماد الفوسفوري والبوتاسي إلى التربة قبل  توالتوصيات السمادية بذلك، حيث قدم الكيميائي للتربة قبل الزراعة

السماد اآلزوتي بمعدل  إضافةكما تم وحدة صافية،  K2O5 كتاركغ/هـ 20وحدة صافية و P2O5 كتاركغ/هـ 70الزراعة بمعدل: 
المعطيات  واستخدمت و النصف المتبقي عند مرحلة األشطاء،  وحدة صافية أضيفت نصف الكمية قبل الزراعة N كتاركغ/هـ 100

وجهاز  () النتح التبخري األعظمي ET0في الحسابات النظرية لقيم  محطة األرصاد الجوية الموجودة في موقع البحث المناخية في
 .الموسمكامل لالتربة  نترون بروب وأوغر يدوي ألخذ قراءات رطوبة

 :طرق البحث-4
  :المناخيةالظروف  ا1ا4
الحظ أن كمية الهطول المطري خالل موسمي زراعة المحصول ي حيث ( وسطي المعطيات المناخية لفترة تنفيذ التجربة1)الجدول يبين 

بلغت كمية جيدة خالل األشهر األولى من حياة المحصول في حين كانت منخفضة في أشهر و  ،( ملم139.3) كانت قليلة ولم تتجاوز
( ملم ألشهر آذار ونيسان وأيار، قابلتها قيم عالية من التبخر نتيجة زيادة في 15.4،15.7،4.9) لغت على التوالياالحتياج والتي ب

   ريات تكميلية لتعوي  النقص في الرطوبة. إعطاءخل في االستهالك المائي وارتفاع درجات الحرارة، مما استدعى إلى التد
 في محطة المقاسم الخمسة بالحسكة 2011/2012 و 2010/2011اعيين المعطيات المناخية للموسمين الزر .1جدول ال

 العناصر المناخية
 المجموع  األشهر

  المعدل أيار نيسان آذار شباط  2ك  1ك

 139.3 4.9 15.7 15.4 29.7 30.5 43.1 معدل الهطول المطري / ملم

 13.9 24.6 17.6 13.8 9.4 8.6 9.5 معدل درجة الحرارة / م  

اح م/ ثاعة الريمعدل سر  1.1 1.6 1.4 1.4 1.1 1.8 1.4 

التربة: قراءاتا 2ا4   
( سم ولكل عمق على حدا 105-0تمت دراسة المواصفات الفيزيائية والكيميائية المميزة لتربة موقع تنفيذ البحث، وذلك لألعماق ) 

% في األعماق السطحية 50ح نسبة الطين ما بين سم بين العمق واآلخر، وتعتبر من األتربة ذات القوام المتوسط، تتراو  15بفاصل 
( 33.9 -31.3ما بين) ، وتتراوح السعة الحقلية وزناً 3غ/سم 1.22إلى  1.18لية، والكثافة الظاهرية من % في األعماق السف56إلى 

، كما أنها ال تعاني 7.9 -7.69(. كما تشير المعطيات بأن درجة حموضة التربة تميل نحو القاعدية حيث تراوحت ما بين 2 )الجدول
ديسيمنز/م، محتوى التربة من اآلزوت قليل والفوسفور  3.17لى حواليإوصل سم حيث  15-0من مشاكل الملوحة، فيما عدا العمق 

( سم 30-0جيد في الطبقات السطحية ومنخف  في الطبقات السفلية ، أما بالنسبة للبوتاس فمحتوى التربة عالي في العمق ) 
  .سفل، المادة العضوية قليل في األسفلومنخف  في األ
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 .2011/2012و 2010/2011يائي والفيزيائي لتربة موقع البحث للموسمين الزراعيين نتائج التحليل الكيم .2جدول ل

 :قراءات الري  .3ا4
مساكب ذات مستويات مائية مختلفة  من خالل بترطيب التربةالزراعة  في بداية موسمة جهاز التشتت النتروني طراز تروكسيلر تم معاير 

الحقلية، تربة جافة بدون أية إضافة مائية(، وبعد مرور  % من السعة25% من السعة الحقلية، عند 50)عند حدود السعة الحقلية، عند 
نتروني )نترون قراءات الرطوبة الحجمية بالمسبر وقراءة العد بجهاز التشتت الساعة من إضافة الماء للمساكب األربعة تم أخذ  48

ورسم المنحني البياني له وحددت قيم  سم( وللمستويات المائية األربعة، 15سم وبواقع قراءة كل  165-15بروب( لألعماق المدروسة ) 
يرات تمت متابعة ودراسة تغ طوبة التربة لألعماق المطلوبة للدراسة.الميل والتقاطع وأدخلت القيم إلى الجهاز ليتم بعد ذلك أخذ قياسات ر 

، وبناء على ذلك تم  (تحن -كمية التبخر) تم حساب االستهالك المائي ،رطوبة التربة من بداية موسم التجربة وحتى نهاية الموسم
 الموسم، وفق العالقات التالية:  لغلة الحبية في نهايةلوكفاءة استخدام الماء  حساب الميزان المائي

ET=[ W1+ M + P]- W2               
 ET :(:كتاره/3نتح( خالل فترتي القياس)م -االستهالك المائي )التبخر 

M: (اركته/3: معدل الري خالل فترتي القياس )م 
P :(كتاره/3: كمية األمطار الهاطلة خالل فترة القياس )م 
W2-(W1 (: كتاره/3)م المقاس مقطع التربةل: المحتوى الرطوبي الحجمي 

لدراسة  سم بجهاز النترون بروب (105-30) وللعمق ،اليدوي باألوغر  سم (15-0تتبع الرطوبة لكامل قطاع التربة من العمق) تم
 30تحديد موعد الري بناًء على قراءات التتبع الرطوبي للتربة لعمق انتشار الجذور االفتراضي . و ل القطاعضمن كام حركية الرطوبة

سم )للمرحلة الثانية من عمر المحصول( من اإلشطاء  45عمر المحصول( ولعمق انتشار الجذور االفتراضي سم )للمرحلة األولى من 
 . حتى النضج الفيزيولوجي
  % من السعة الحقلية. 90من  100المستويات المحددة لكل معاملة بالنسبة للمعاملة  لىتدني رطوبة التربة إـتم ري التجربة عند 

  .لمرحلة نمو المحصول والحد األعلى للرطوبة الحجمية المخفضة من السعة الحقلية قيم الرطوبة التي يبدأ عندها الري تبعا    .3 جدولال

الخصائص الفيزيائية 

 والكيميائية

 عمق التربة )سم(

0-15  15-30 30-45 45-60 60-75 75-90 90-105 

 1.2 1.2 1.21 1.22 1.17 1.22 1.18 (3سم/الكثافة الظاهرية )غ

 54 55 53 54 56 54 55 المسامية ) %(

 31.4 31.4 31.3 31.5 31.8 33.9 33 السعة الحقلية حجما  )%(

 16.9 16.9 16.8 17 16.4 18.2 17.7 نقطة الذبول حجما  )%(

 22 20 24 24 26 24 24 رمل )%(

 24 26 30 28 26 24 30 سلت )%(

 56 56 54 50 46 50 50 (طين )%

PH 7.78 7.69 7.75 7.8 7.79 7.82 7.98 

(EC (ds/m 3.17 2.24 1.83 1.37 1.7 2.06 1.49 

3 CaCO  )%(19.2 19.6 19.6 16.07 17.24 16.85 17.64 الكلية 

K (ppm) 420 360 410 280 310 327 207 

(ppm) Olsen- P 7.35 7.21 5.3 1.48 2.11 2.28 0.56 

 OM )%( 1.58 1.46 0.97 0.85 0.48 0.39 0.36 ية عضو مادة
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 %100المعاملة المائية    
  للرطوبة الحجمية علىالحد األ

% 

 % من السعة الحقلية 90عند 

 % الحجمية الحد األعلى للرطوبة

 الحقلية% من السعة 100 عند

العمق 

 الفعال

 )سم(

 الحد األدنى للرطوبة الحجمية المحصول مراحل نمو

% 70%   الذي يبدأ عنده الري

 % من السعة الحقلية 90من

20.8 29.7 33 15 
 ىحت الزراعةمن 

 اإلشطاء

21.1 30.1 33.45 30 
  نهاية اإلشطاء حتى

 التطاول

 النضجبداية الحبل حتى  45 32.9 29.6 20.7

 ة التالية: ق( حسب العالكتاره/3واستخدمت لحساب كمية المياه الالزمة إضافتها بـ )م
 عالقة التجريبية:وهي كمية الماء التي تلبي حاجة النبات الحقيقية من خالل ال: كمية المياه الصافية 

                                   Irn =10.H.α (B2-B1)                
 حيث:

Irn( كتاره/3م: كمية المياه الصافية.) 
 . كتاره/3م: معامل التحويل إلى 10
H .)عمق الجذور الفعالة بـ )م : 
α(.3: الكثافة الظاهرية للتربة )غ/ سم 

B1 الذي يبدأ عنده الري  %()نًا : الحد األدنى للرطوبة وز . 
B2 (.100) %من السعة الحقلية90: الحد األعلى للرطوبة وزنًا عند% 
من الغلة الحبية في وحدة المياه المستهلكة، كما تقاس كفاءة  يةنتاج: يعبر عن اإلالمياه يةإنتاجكفاءة استخدام المياه أو  .4.4

منسوبًا إلى إجمالي المياه المستهلكة في وحدة المساحة، وحيث أن الماء هو المحدد استخدام المياه من خالل مقارنة مردود المحصول 
 .الزراعي نتاجفإن كفاءة استخدام المياه هي معيار تقييم أنظمة اإل يةنتاجاألول لإل
 ( من العالقة التالية: 3م تم حساب كفاءة استخدام الماء للغلة الحبية )كغ/ 

 حبيةكفاءة استخدام الماء للغلة ال
 (3م )كغ/ 

= 
 (كتاركمية الغلة الحبية )كغ/ه

 ( لنهاية الموسمكتاره/3منتح ) -كمية التبخر
 
 ا التحليل اإلحصائي:5ا4
 .LSD 5%لتحليل التباين ومقارنة المتوسطات عند أقل فرق معنوي  12Genstat V  استخدام برنامج       

 :النتائج والمناقشة
 (:اركته/3)م االستهالك المائي-1
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( يتبين وجود فروقات ملحوظة بين كافة المعامالت المائية المدروسة والمطبقة على األصناف 4من خالل تحليل نتائج الجدول )
 كتارهـ/3( م2748للمعاملة األولى و)  كتارهـ/3( م3194بلغ االستهالك المائي ) توضيحها حسب التالي:المزروعة والتي يمكن 
لمعاملة البعل على  كتاره/3( م1638للمعاملة الرابعة و) كتاره/3( م1837للمعاملة الثالثة، )  كتارهـ/3( م 1928) للمعاملة الثانية، 
عند استنفاذ رطوبة التربة إلى الحد  مخف  )السقايات( لمحصول الشعير كري تكميلي دمةالمق بلغت كمية المياه مياه األمطار فقط.

الدليل في تقديم الري للمعامالت األخرى. وقد  % والتي اعتبرت100لمعاملة األولى % من السعة الحقلية( ل90% من 70)  األدنى
 كتارهـ/3( م1251للمعاملة األولى، ) كتارهـ/3( م1668الي:) بلغت كميات مياه السقاية المقدمة للمعامالت المروية األربعة كالت

أربعة سقايات  على للمعاملة الرابعة. تم توزيع هذه الكميات كتاره/3( م418)للمعاملة الثالثة و كتارهـ/3( م833للمعاملة الثانية و) 
باإلضافة إلى مياه  مخف  القليلة المقدمة كري تكميلي. هذه الكميات بالتوالي كتاره/3م( 105، 208،، 313، 417سقاية )البمعدل 

قانشاو وآخرون، ). مستقر إنتاج إعطاءل و ، ساهمت وبشكل فعال في إنقاذ المحصول من الفشكتاره/3( م1344األمطار والتي بلغت )
  .أما معاملة البعل فقد اعتمدت على مياه األمطار فقط خالل الموسم (2007

 الدراسة يالمقدمة لمحصول الشعير  خالل موسم كتارهـ/3م االستهالك المائي الكلي والسقايات الكلية .4جدول ال

 المعاملة  المائية
االستهالك المائي  الكلي 

 كتارهـ/3م

سقايات كلية 

 كتارهـ/3م

 أمطار

 كتارهـ/3م

سقايات كلية+ أمطار 

 كتارهـ/3م

 عدد

 السقايات

متوسط السقاية 

 كتارهـ/3م

100% (A) 3194 1668 1344 3012 4 417 

75%(B) 2748 1251 1344 2595 4 313 

50%(C) 1928 833 1344 2177 4 208 

25%(D) 1837 418 1344 1762 4 105 

 1638 0 1344 1344 0 0 (E)  بعل

 (:كتار)كغ/ه الغلة الحيوية-2
بين ( P<0.001)مستوى المعامالت المائية وجدت هناك فروق معنوية عالية عند المستوى  ( يتبين مايلي: على5من خالل الجدول )

على  C. وكذلك المعاملة المائية B،C،D،Eت على المعامال  Aالغلة الحيوية، حيث تفوقت المعاملة المائية يةإنتاجمعامالت الري في صفة 
ويفسر ذلك بسبب العجز المائي الذي  يطبق على  (.األمطارعلى معاملة الشاهد )بعل على مياه  Dوالمعاملة  Eو Dكال" من المعاملتين 
بعل، حيث تشير البحوث حسب نسبة العجز المطبق عليه وظروف انخفاض رطوبة التربة لمعاملة ال . كالً B،C،D،Eمحاصيل المعامالت 

السيلليوز في الجدران الخلوية مما يزيد من صالبتها ويحدد استطالتها وبذلك  والدراسات إلى أن انخفاض المحتوى المائي للتربة يسبب ترسب
 ,.Legg et alوي المحاصيل من الغلة الحي يةإنتاجه بعملية التمثيل الضوئي والذي يؤثر على إنتاجتنخف  المساحة الورقية ويقل ما يتم 

 على التوالي حيث بلغت .مما يؤكد دور الري كعامل حاسم في زيادة الغلة الحيوية بشكل معنوي  (،(1979
بعل(. وعلى مستوى  %،25،% 50 %،75، %100) للمعامالت المائية المطبقة ووفقاً  كتار.كغ/ه (9190،7461،5030،3963،1821)

، حيث تفوق الصنف (P<0.001الغلة الحيوية وبفروق معنوية عند مستوى الثقة ) يةإنتاج األصناف فقد كانت هناك استجابة  كبيرة في
 9على الصنف فرات سودوالعربي األ 7من الصنفين فرات خرى وبفروق معنوية، كذلك تفوق كالً على جميع األصناف األ 3المحسن فرات

، بل كانت الفروق ظاهرية فقط. أما على سودوالعربي األ 7ين فراتوبفروق معنوية عالية،  في حين لم تكن هناك فروق معنوية بين الصنف
األصناف عند مستوى الري المطبق وقد  فلم تكن هناك فروق معنوية عالية بين  معامالت الري واألصناف المدروسة ببينمستوى التفاعل 
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مادة الجافة لكافة االصناف بالتوافق مع انخفاض لكن بشكل عام كان هناك تراجع  لل(، .025P<0كانت الفروق ضعيفة عند مستوى الثقة )
فة بسبب العجز المائي الذي ينجم عن اإلجهاد المائي تراجع في نمو األوراق وقد ينجم فقد في المادة الجاالمستوى المائي،  حيث وجد أنه 

 .(Charles-Edwards et al., 1986) يحصل في التربة 
 .التجربة يموسمل مستويات من الري المخفضتحت صناف الشعير ( ألكتارالغلة الحيوية )كغ/ه .5جدول ال

 مستويات الري
BY أصناف الشعير 

 متوسط معامالت الري
 9فرات  7فرات  3فرات  أسودعربي 

 1863 1950 1920 1550 1821 (E)بعل

25% (D) 3990 4413 3890 3560 3963 

50% (C) 4973 6223 4563 4360 5030 

75% (B)  7647 9093 7507 5597 7461 

100% (A)  9550 9787 8893 8530 9190 

  4719 5355 6293 5605 متوسط األصناف

 Fpr. LSD0.05 CV% 

 939.7 ***0.001> مستويات الري

 442.4 ***0.001> األصناف 10.8

 1201.9 *0.025 األصناف× الري 

 

 (:كتار)كغ/ه الحبيةالغلة  -3
يلي : يزداد مردود الحبوب مع زيادة االستهالك المائي وكذلك مع زيادة المياه المقدمة  ضمن ( يتبين ما 6من خالل الجدول رقم )

( 1384للمعاملة الثانية )  كتار( كغ/هـ2502، ) للمعاملة األولى كتار( كغ/هـ3338)  ظروف التجربة ، حيث بلغ مردود الحبوب
، وبفروق معنوية كتار( كغ/هـ34ة ولمعاملة البعل على مياه األمطار فقط )للمعاملة الرابع كتار( كغ/ه758كغ/هـ للمعاملة الثالثة ، ) 
فق المعاملة المائية األعلى نزوال" للوصول إلى معاملة البعل التي ( بين المعامالت المائية وو .025P<0عالية عند مستوى الثقة )

مما  االحتياجزع كميات الهطل الكافية في فترات ا" منخفضا جدا" بسبب انخفاض المعدل المطري ككمية هطول وعدم تو إنتاجأعطت 
ناف المزروعة فقد   أظهرت األصناف غلة مستقرة. أما على مستوى األص إعطاءشكل عجزا" لدى المحصول في أكمال دورة حياته و 

بشكل معنوي عالي عند   كتار( كغ/هـ2117) 3المحسنة والمحلية استجابة متقاربة في مردود الحبوب ، وقد تفوق الصنف فرات
ما ، وتفوق كليهسودوالشعير العربي األ 7( على بقية األصناف، في حين كانت الفروق ظاهرية بين الصنفين فرات.025P<0المستوى )

تبعا" للصنف . وعلى مستوى التفاعل بين األصناف المدروسة  يةنتاج، األمر الذي يظهر الطاقة اإل9بشكل معنوي على الصنف فرات
مستوى المائي المطبق. فقد أظهرت األصناف المدروسة استجابة متقاربة في مردود الحبوب بعالقته مع االستهالك المائي ضمن وال

بشكل معنوي على جميع األصناف المدروسة ضمن كل معاملة مائية على حده.  3ة ، تفوق خاللها الصنف فراتالمعاملة المائية الواحد

BY Mean 

100% 9190  a f3 6293  a 

75% 7461  b AA 5605  b 

50% 5030  c f7 5355  b 

25% 3963  d f9 4719  c 

       e  1821 بعل
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، على باقي كتار( كغ/ه3890%( من السعة الحقلية )90% من 75% ) 100في المعاملة المائية حبية  يةإنتاجحيث أعطت أعلى 
فروق معنوية ،  أيةالمتبقية   األصناف، في الوقت الذي لم يظهر (.002P<0األصناف في المعاملة المائية  ذاتها عند مستوى الثقة )

ي المعامالت المائية بما فيها معاملة البعل على مياه األمطار الذي تفوق بل اقتصرت على وجود فروق ظاهرية فقط .وهكذا بالنسبة لباق
 وبة على باقي األصناف في ظروف انخفاض عالي بالرط 3ظاهريا" فيه الصنف فرات

 .خالل موسمي التجربة مستويات من الري التكميلي المخفضتحت ( ألصناف الشعير كتارالغلة الحبية )كغ/ه .6جدول ال

 مستويات الري
GY أصناف الشعير 

 متوسط معامالت الري
 9فرات  7فرات  3فرات  أسودعربي 

 10 87 22 17 34 (E)بعل

25% (D) 611 1273 631 518 758 

50% (C) 1093 2120 1293 1030 1384 

75% (B)  2107 3513 2517 1873 2502 

100% (A)  3580 3890 3173 2707 3338 

   1229 1527 2177 1480 األصنافمتوسط 

  Fpr. LSD0.05 CV% 

 238.5 ***0.001> مستويات الري

 195.9 ***0.001> األصناف 16.4

 430.5 **0.002 األصناف× الري 

 :(كتاركفاءة استخدام المياه )كغ/ه -4
فقد كانت هناك فروق معنوية عالية عند مستوى الثقة ( يتبين على مستوى المعامالت المائية المدروسة 7من خالل الجدول )

(P<0.001لكال" من المعاملتين ) (على كال" من المعاملتين75، 100 ) % (في حين لم يكن هناك فروق 25، 50 ،)% معنوية
 يةإنتاج إعطاءمما يعني عدم استجابة محصول الشعير في  %(75%( على المعاملة المائية األقل منها )100للمعاملة المائية األعلى)

اناج حبيي ،  إعطاءلى مستوى معاملة البعل فلم تكن كميات مياه االمطار كافية للوصول بالنبات الى حبية مع زيادة تقديم المياه. اما ع
على مستوى األصناف مما يعني أهمية التدخل في تقديم الري التكميلي اضاقة الى مياه االمطار لتحقيق كفاءة استخدام للمياه. و 

بقية على ( 3كغ/م 2.14) وتفوقه 3الصنف فرات( بين P<0.001)وى الثقة انت هناك فروق معنوية عالية عند مستالمدروسة فقد ك
وكذلك على  االصناف كافة على مستوى كل معاملة مائية، كما  ( 9فراتو ، 7فراتو ،  سودالمدروسة )الشعير العربي األ األصناف

 أسودعربي  الصنفيننوية بين وبشكل معنوي، ولم تكن هناك فروق مع 9على الصنف فرات 7وفرات أسودتفوق الصنفين عربي 
وي بين المعاملة المائية فقد كانت هناك فروق معن أما فيما يتعلق بالتفاعل بين المعامالت المائية واألصناف المدروسة. 7وفرات
 . %(75%، 25في حين لم تكن هناك فروق معنوية بين المعاملتين ) ،% وبقية المعامالت المدروسة100

 

GY Mean 

100% 3338  a f3 2177  a 

75% 2502  b f7 1527  b 

50% 1384  c AA 1480  b 

25% 758  d f9 1229  c 

    e  34 بعل
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 خالل موسمي التجربة. مستويات من الري التكميلي المخفضتحت لشعير ا( ألصناف كتارة )كغ/هالغلة الحبي .7جدول ال

 مستويات الري
 أصناف الشعير

 معامالت الريمتوسط 
 9فرات  7فرات  3فرات  أسودعربي 

 0 0 0 0 0.00 (E)بعل

25% (D) 1.461 3.05 1.51 1.24 1.81 

50% (C) 1.313 2.55 1.55 1.24 1.66 

75% (B)  1.684 2.81 2.01 1.5 2.00 

100% (A)  2.146 2.33 1.9 1.62 2.00 

   1.119 1.395 2.146 1.321 متوسط األصناف

  Fpr. LSD0.05 CV% 

 0.2164 ***0.001> مستويات الري

 0.2132 ***0.001> األصناف 19.1

 0.4514 ***0.001> األصناف× الري 

  Mean     Mean   

1 2  a f3 2.15  a 

0.75 2  a f7 1.4  b 

0.25 1.81  ab AA 1.32  bc 

0.5 1.66  b f9 1.12  c 

    c  0 بعل

 (:كتارغلة القش )كغ/ه -5
( يتبين ما يلي :على مستوى المعامالت المائية المدروسة يزداد مردود القش مع زيادة االستهالك المائي وكذلك 8من خالل الجدول )
( 5852) قدمة ضمن ظروف التجربة، حيث بلغ متوسط مردود القش للمعاملة المائية األولى المتفوقة معنوياً مع زيادة المياه الم

أي بنسبة زيادة مردود  كتاركغ/هـ (4958% مقارنة بالشاهد، تليها المعاملة الثانية بمردود ) 69أي بنسبة زيادة مردود قدرها  كتاركغ/هـ
، أي بنسبة زيادة مردود قدرها) كتاركغ/ه ( 3646،3205م تأتي المعاملة الثالثة والرابعة بـ )% مقارنة بالشاهد البعل ، ث64قدرها 
في الوقت الذي لم يكن  كتار( كغ/هـ 1787%( على التوالي مقارنة بمعاملة الشاهد البعل والتي تأتي في المرتبة األخيرة بـ )51،44

غلة القش.  أما على مستوى األصناف المدروسة فقد كانت هناك  إنتاجرابعة في هناك أية فروق معنوية بين معاملتي الري الثالثة وال
( لصفة غلة القش 7، فرات3، فراتسود( بين األصناف المدروسة )الشعير العربي األP<0.001)عند مستوى الثقة فروق معنوية عالية 
حين لم تكن هناك أية فروق معنوية بين األصناف  بين المعامالت المدروسة، في اً إنتاجوالذي أعطى أقل  9والصنف المحسن فرات

فيما يتعلق بالتفاعل بين المعامالت المائية واألصناف المدروسة، فلم تكن هناك . أما 9المدروسة مجتمعة عدا الصنف المحسن فرات
، عدا المعاملة ادعلى ح %( كالً 100%،50%، 25)بعل، أية فروق معنوية لجميع األصناف المدروسة ضمن كل المعاملة المائية

 ( . P<0.044عند مستوى الثقة ) 9والصنف فرات% التي أظهرت فروق معنوية بين األصناف المدروسة مجتمعة 75المائية 
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 .ي التجربةموسمل مستويات من الري المخفض تحت( ألصناف الشعير كتارغلة القش )كغ/ه .8 لجدوال

 مستويات الري
SYأصناف الشعير 

الريمتوسط معامالت   
أسودعربي  3فرات   7فرات   9فرات    

 1854 1863 1898 1533 1787 (E)بعل

25% (D) 3379 3140 3259 3042 3205 

50% (C) 3880 4103 3270 3330 3646 

75% (B)  5540 5580 4990 3723 4958 

100% (A)  5970 5897 5720 5823 5852 

   3490 3828 4117 4125 متوسط األصناف

  Fpr. LSD0.05 CV% 

 743.9 ***0.001> مستويات الري

 320.7 ***0.001> األصناف 11.1

األصناف× الري   0.044* 916 

 )غ(:وزن األلف حبة  -6
(، حيث P<0.001المائية معنوية عند مستوى الثقة )( يتبين في مجال المعامالت المائية: الفروق بين المعامالت 9لجدول )من خالل ا

يزداد وزن األلف حبة مع زيادة االستهالك المائي، وكذلك مع زيادة المياه المقدمة، ضمن ظروف التجربة بشكل معنوي من المستوى 
% والتي تقاربت فيها قيم 100% و75( غ وحتى أعلى مستوى مائي مقدم عدا المستويين المائيين23.3المائي)بعل( على مياه األمطار)

( غ على التوالي. حيث بلغ متوسط وزن األلف حبة للمعاملة المائية المتفوقة 39.1،41.3وزن األلف حبة دون تفوق معنوي يذكر)
% مقارنة بالشاهد، 44( غ أي بنسبة زيادة قدرها 41.3ة الحقلية )%( من السع90% من 75% ) 100معنويًا في المعاملة المائية 

غ/ألف حبة أي بنسبة 35% بـ 50% مقارنة بالشاهد، ومن ثم تأتي المعاملة 40غ أي بنسبة زيادة قدرها  39.1% بـ 75ا المعاملة تليه
% مقارنة بمعاملة الشاهد 21ة زيادة مردود قدرها غ/ألف حبة أي بنسب 29.5% مقارنة بمعاملة الشاهد البعل وأخيرا" بـ 50زيادة قدرها 

فقد وجد أن الفروق لم تكن ذات مستوى معنوي  ،مطار. أما على مستوى وزن األلف حبة بين األصناف المدروسةالبعل على مياه األ
وق معنوية بينهما (، في حين وجدت فر 3وفرات 7(. حيث يالحظ أنه لم تكن هناك فروق معنوية بين الصنفين )فراتP<0.041كبير)

، وكذلك بين صنفي الشعير العربي سودوالشعير العربي األ 7بين الصنفين فرات، كذلك لم تكن هناك فروق معنوية 9وبين الصنف فرات
. األمر الذي يتبين انه وبشكل عام لم تتأثر صفة وزن األلف حبة تبعا" لألصناف المدروسة. وفي مجال 9والصنف فرات سوداأل

(، بين األصناف المدروسة ضمن المعاملة P<(0.736ns)ن األصناف والمعامالت المائية فلم تكن هناك أية فروق معنوية التفاعل بي
 المائية الواحدة. مما يؤكد أنه ضمن المعاملة المائية الواحدة المطبقة تكون استجابة األصناف متقاربة.    

 

 

 

SY Mean 

100% 5852  a AA 4125  a 

75% 4958  b f3 4117  a 

50% 3646  c f7 3828  a 

25% 3205  c f9 3490  b 

    d  1787 بعل
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 .التجربة يموسمل  مستويات من الري المخفضتحت وزن األلف حبة )غ( ألصناف الشعير  .9جدول ال

 مستويات الري
TKW  الشعيرأصناف 

 متوسط معامالت الري
 9فرات  7فرات  3فرات  أسودعربي 

 22.33 22.3 26.3 22.3 23.33 (E)بعل

25% (D) 28.83 31.5 30.8 27 29.53 

50% (C) 35.7 35.2 34.6 34.7 35.04 

75% (B)  40.53 38.4 40.5 37.1 39.14 

100% (A)  41.9 42.5 42.1 38.8 41.33 

   32 34.9 34 33.86 األصنافمتوسط 

  Fpr. LSD0.05 CV% 

 2.267 ***0.001> مستويات الري

 1.992 *0.041 األصناف 7.9

 0.736ns 4.311 األصناف× الري 

 

 : والمقترحات االستنتاجات
عند تدني رطوبة التربة إلى  الشعيرمحصول أصناف محلية ومحسنة متحملة للجفاف من  على التكميلي المخف  تطبيق الري  أدى
مردود حبي بلغ الوصول إلى  إلى كتارهـ/3( م3194باستهالك مائي كلي ) %(100)المعاملة  % من السعة الحقلية90% من70

 %(، باستهالك مائي100%( من المعاملة )50%،25) ، وعند تطبيق عجز مائي بنسبةكتار( كغ/ه3338كمتوسط )
على  كتار( كغ/ه1384، 758كمتوسط ) تبلغ ةحبي غلة %( مقابل34%،44، أي بنسبة وفر بالمياه )كتارهـ/3( م1837،1928)

قورن بمعاملة اقتصادي ومستقر، وبخاصة إذا ما  إنتاجمن الممكن الوصول  الموارد المائيةل ظروف محدودية ي ظف. هذا يعني التوالي
 . إنتاج إعطاءالبعل والذي لم يستطع المحصول الوصول إلى 

رة وف غلة حبية على مستوى  إنتاجالمتفوق على بقية األصناف في  3المحسن فرات في ظل ظروف التجربة يفضل زراعة الصنفو 
  .7راتفو  أسودعربي الصنفين يليه  ،المياه وندرته
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    d  23.3 بعل
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Abstract 

The research was conducted at AL-Makasem AL-khamseh Research Station in 

the north-west of Al- Hassakeh, Agricultural Research Center, GCSAR, Syria, 

during two seasons (2010/2011 and 2011/2012). An improved and local 

varieties of barley, drought-tolerant were grown, using sprinkler irrigation 

method. The experiment was designed in split design, including five levels of 

sprinkler irrigation as main treatment: first treatment: irrigation level (A) 100% 

watered when soil moisture is reduced to 70% of 90% of field capacity, second 

treatment: the level of irrigation (B) is given by 75% of (A), third treatment: 

irrigation level (C) is given by 50% of (A), fourth treatment: irrigation level (D) 

is given at 25% of (A), fifth treatment: irrigation level (E) depends on rainfall, 

and four secondary treatments which were the improved varieties of barley i.e. 

(Furat 3), (Furat 7), (Furat 9), and (Arabic black), with three replicates for each 

treatment. The results of the study showed that the control treatment (rainfed) 

could not reach the stage of grain production during the growing season, due to 

the low rainfall after tillers stage. Cultivar Furat3 surpassed significantly the 

other varieties in grain yield by 2177 kg /ha. The grain yield of the rainfed 

treatment was 34 kg /ha, while the first treatment (70% of 90% of the field 

capacity) achieved 3338 kg/ha, and surpassed significantly the other treatments. 

In terms of straw yield, the three cultivars (Furat3, Furat7 and Arabic black) 

showed significantly higher straw yield than Furat9, while the differences were 

non-significant between them. The yield of rainfed treatment reached 1787 

kg/ha compared to 5852 kg/ha for the first water treatment. Furat7 and Furat3 

were significantly higher in 1000 grains weight (34.9, 34 g) respectively. The 

control treatment of water (rainfed) achieved 23.3 g compared to 41.3 g for the 

first superior water treatment. There was no significant difference in the highest 

water treatment (100%) against the lowest water treatment (75%) in water use 

efficiency (kg/m3), which means that barley yield did not respond to the 

increase in water supply, and Furat 3 surpassed significantly the other cultivars. 

Key words: Barley crop, Improved and local cultivars, Sprinkler irrigation, 

Reduced supplementary irrigation, yield. 
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