
 

Shaaban et al., – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 6(3): 200-218 September 2019 
 

 2019  سبتمبر /أيلول  218-200(: 3)6السورية للبحوث الزراعية المجلة  – وآخرون  شعبان  200

" تحت تأثير مستويات 7لمحاكاة نمو القمح الصلب "شام  SSMاستخدام النموذج 
 متدرجة من الري التكميلي

 ( 3)وأسامة العيسى (2)وعبد هللا اليوسف (2)وأحمد الحافظ( 1*)أحمد شمس الدين شعبان

 (. قسم هندسة التقانات الحيوية، كلية الهندسة التقنية، جامعة حلب، حلب، سورية.  1)
 (. مركز البحوث العلمية الزراعية في حلب، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دمشق، سورية.2)
 (. المؤسسة العامة إلكثار البذار، حلب، سورية. 3)

 (.Shaabany57@gmail.comالبريد اإللكتروني:  )*للمراسلة: د. أحمد شمس الدين شعبان.

 05/09/2018تاريخ القبول:    08/03/2018تاريخ االستالم: 

 الملخص
وكفاءة استتتتمدا   ،نفذ هذا البحث بهدف مقارنة أثر مستتتتويات الرل التكميلي في  عل التتتتفات اإلنتاجية

لدراستتتتتة أثر ستتتتتيناريوهات الرل  SSM، واستتتتتتمدا  نمومح المحاكاة 7المياه لتتتتتتنم القمل التتتتتتلب شتتتتتا  
البحث  مرحلتين: األولى تجربة حقلية نفذت  نفذالتكميلي على االستتتتتتتتتتتتهال الما ي والمردود الحبي. لذل  

 2010/2011و  2009/2010 وفق تتتتتتتميم الق اعات كاملة العشتتتتتوا ية بثاثة ممررات  ا  موستتتتتمي
% من 95% و66% و33معامات: رل تكميلي  معد   4حلب، وتضتتتمن    في مح ة  حوث صتتتربا ا

الماء المتاح، إضتتتتافة إلى الشتتتتاهد البعا. تم حستتتتام الميزان الما ي واالستتتتتهال الما ي بناء على قراءات 
رحلة الثانية فقد كان  دراستة محاكاة النترون بروم، وعند الحتتاد أخ ذت قراءات الللة وعناصترها. أما الم

. 2011-2001اعتمتادا  على بيتانتات منتا يتة يوميتة  ا  الفترة  SSM تاستتتتتتتتتتتتتتتمتدا  النمومح الريتاضتتتتتتتتتتتتتتي 
أضتتتتتتتتتيف  كميات مستتتتتتتتتتويات مياه الرل كمعد  ه ا م رل في ثاثة مواعيد وفقا  لنتا   التجربة الحقلية. 

% في كا من موستتتتتتتمي 59% و72الحبي بنستتتتتتتبة بلل  أظهرت نتا   التجربة الحقلية زيادة في المردود  
في الللة  معنوية    ا  % مقارنة  الشتتتتتتتتاهد. ووجدت فروق95الدراستتتتتتتتة عند استتتتتتتتتمدا  مستتتتتتتتتو  الرل التكميلي 

ووزن األلم حبة في كا موستتتتتتتتمي الدراستتتتتتتتة. أظهرت نتا   المحاكاة  ،والللة الحيوية ،وغلة القش  ،الحبية
المدروستتتتتتة. لوح  وجود عاقة انحدار إ جابية بين كفاءة استتتتتتتعما  وجود فروق عالية المعنوية للتتتتتتتفات  

والللتة الحبيتة. وبينت  النتتا   أن الرل التكميلي ستتتتتتتتتتتتتتاهم في رف   ،وبين كفتاءة النتل ،والللتة الحبيتة ،الميتاه
%، م  نستتتتتتتب زيادة لقيم 49.2و  40.7و  23.7المردود الحبي لمحتتتتتتتتو  القمل التتتتتتتتلب بنستتتتتتتبة بلل  

 % على التوالي مقارنة  95% و66% و33% لكا من المعامات 52و  39.3و  21.8التبمر نتل بلل  
% في أقتتتتتتى الحاالت. وعند تحويا 7.5 الشتتتتتاهد البعا، ولم تتجاوز نستتتتتبة الزيادة في التبمر أكثر من  

 407،  339،  201هذه النسب على مستو  الق ر فإن إضافة الرل التكميلي سيزيد النات  الوطني  ممية 
م   % على التوالي مقارنة  95% و66% و33عند استتتتتتتتمدا  المستتتتتتتتويات   ،القمل التتتتتتتتلبألم طن من  
 الشاهد البعا.

 محاكاة، رل تكميلي، الميزان الما ي، تبمر، كفاءة نتل، غلة حبية، القمل التلب. الكلمات المفتاحية:
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 : المقدمة
( المحيط  المحاصتتيا. إم micro-climateالتربة وظروف المخني ِّخ )إن أحد أهم مشتتاكا البيئة المتوستت ية هو األثر المتدا ا بين رطوبة 

وطبقة الهواء القريبة من ستتتتتتتت ل  ،نتل إلى تقليا األثر المبر د للنتل حو  النباتات -يتستتتتتتتتبب انمفار محتو  رطوبة التربة ومعها التبمر
متوستتتتتتت ية، إم يتوق  أن  مون هنال تبثير أكبر الرتفا   التربة. وبالتالي فإن نظم الحرارة واله ا الم رل معرضتتتتتتتة للتليير في المن قة ال

أنه م  الزيادة   USGCRP (2009) قد أشار تقريرو   (.Zittis et al., 2014درجة الحرارة العظمى على المحتو  الرطوبي في التربة )
الحاصتلة في إنتاجية المحاصتيا نتيجة الت ور التقني، إال أن تليرات ال قس الحد ة أثرت  شتما ستلبي في الستنوات القليلة الماضتية، فقد 
 بي ن التقرير أن أثر ارتفا  حرارة الجو ال يؤدل لقتتتتتتتر فترات النمو فحستتتتتتب، با يؤدل أ ضتتتتتتا  إلى انمفار في إنتاجية المحاصتتتتتتيا. إن
فترات النمو القتتيرة والتي ترافق المناطق التي  مون محتو  رطوبة التربة فيها منمفضتا  ستيؤدل  التالي لتستار  معدالت النمو في  عل  

 األصناف مما  قلا فترة امتاء الحبوم وقتر موسم النمو والنض . 
 اص، وإن النمو الستماني الكبير على المستتو  العالمي  خعد  القمل من المحاصتيا األكثر أهمية في العالم  شتما عا  وفي ستورية  شتما 

فتالستتتتتتتتتتتتتتعي التدا م  ،نقص الميتاه  عتد  من العوامتا المحتددة إلنتتاح القمل في من قتنتا عتد  دافعتا  ر يستتتتتتتتتتتتتتا  لرف  اإلنتتاح العتالمي للقمل. إال أن  
ملية اإلنتاجية. فالعملية اإلنتاجية هي للحتتتتتتتتتو  على مردود عالي  مون متتتتتتتتتحوبا   عا د منمفل إما ما حستتتتتتتتب  تكاليم الماء في الع

محتتتتتتتتلة لعدة عواما أهمها توفر الماء أو نقتتتتتتتته، وهذا العاما كليره من العواما التي ينعمس تبثيرها على التتتتتتتتفات اإلنتاجية وبعل 
عاما وبين تل  التتتتفات التتتتفات الشتتتملية والتي تتبثر  شتتتما كبير  الوستتتط المحيط وبالتالي من األهمية  ممان إ جاد العاقة بين هذا ال

أن زيادة معدالت التبمر في شتتتتتهرل نيستتتتتان لمعرفة الظروف الما ية األكثر ما مة لإلنتاح واألكثر اقتتتتتتتاد ة  المحتتتتتتلة. ومن المعلو  
لة وأ ار والتي تترافق م  زيادة معدالت نمو المحاصتتتتتتتتتتتتتتيا الشتتتتتتتتتتتتتتتوية  جعا النبات  عاني من اإلجهاد الما ي مما يؤدل إلى انمفار الل

 (. Erskine and Ashkar, 1993االقتتاد ة )
ار  عتد  المتاء عاما  بيئيتا  مهمتا  جدا ، وله دور فعتا  في تحتديد نمو المحتاصتتتتتتتتتتتتتتيتا وت ورها، بينمتا يلعتب العجز المتا ي دورا  مهمتا  في انمفت 

نبات  عد  الستتتتلول األفضتتتتا للمحاصتتتتيا (. إن التستتتتيير األمثا للماء القليا المتاح من قبا الJaleel et al., 2007مردود المحاصتتتتيا )
( أن اإلجهاد 2002) Fowlerالنامية في البيئات الجافة. ويتعرر نبات القمل لفترات حرجة لعجز الماء  ا  موستتتتتتتتتتم النمو، فقد وجد  

اد الما ي قبا ظهور الما ي المتزامن م  الحرارة العالية  ا  مرحلة االستتتت الة والحبا تزيد من معد  فقد اإلشتتت اءات، كما يؤدل اإلجه
ورقة العلم إلى زيادة نستتتتتتتتبة الزهيرات المجهضتتتتتتتتة في الستتتتتتتتنابا فيقا عدد الستتتتتتتتنيبات المتكونة. ومن هنا جاءت فكرة الحاجة الستتتتتتتتتلا   
المناطق المعرضتتتتتتتتتتتتة لإلجهاد الما ي من  ا  إضتتتتتتتتتتتتافة كمية محدودة من المياه  ا  المراحا الحرجة من حياة النبات عندما ال  مفي 

 و  الم رل في توفير الرطوبة الضرورية لنمو النبات  تورة طبيعية.اله 
 عد  تدني كمية اله ا الم رل إضافة إلى التوز  غير المتجانس لهذه الكمية  ا  موسم النمو من المشاكا األساسية في تحديد إنتاجية 

 للزراعة تح  ظروف الرل المستتتتتتتتتتد م، إال أن المحاصتتتتتتتتتيا في معظم المستتتتتتتتتاحات المزروعة، وقد تكون هذه المستتتتتتتتتاحات غير مؤهلة إال
محدود ة مياه الرل تحتم استتتتتتتتعما  كميات قليلة من المياه للمحاصتتتتتتتيا في فترات انمفار رطوبة التربة ومل  لتبمين استتتتتتتتقرارية اإلنتاح 

صتتيا  ا  أوقات ال يوفر فيها الزراعي في حدود اقتتتتاد ة، وهذا  عرف  الرل التكميلي ومل   إضتتافة كميات قليلة من المياه إلى المحا
 (. 2003اله ا الم رل رطوبة كافية من أجا نمو طبيعي للنبات )عويس، 
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أثبتت  العتديتد من التدراستتتتتتتتتتتتتتات والتي تمت  تحت  ظروف الرل التكميلي أن إ قتاف الرل في أل مرحلتة من مراحتا ت ور القمل الر يستتتتتتتتتتتتتتة 
(. Sharaan et al., 2000ر معنول في المردود الحبي وعناصتتر الللة )ستتوف تؤدل حتما  إلى انمفا  ،والتستتنبا  ،والحبا ،كاإلشتت اء

هما من المراحا األكثر حستتتتتتتاستتتتتتتية لإلجهاد الما ي.  أن كا  من مرحلتي الحبا وامتاء الحبوم  Eid and Yousef, (1994)  أظهرو 
وتشتتتير الدراستتتات المتعلقة  الرل التكميلي وأثرها في المردودل أن الرل التكميلي  حستتتن الظروف الما ية للتربة من جهة، ومن جهة أ ر  

(. ففي تجربة رل تكميلي قا  Deng et al., 2007 عما على رف  كفاءة استتمدا  الماء للنبات من أجا الحتتو  على مردود أفضتا )
 6.3و  2.9على القمل التتتتتتتتتلب في مناطق بيئية ممتلفة من ستتتتتتتتورية، تراوح  الللة الحبية بين   Oweis and Zhang (1998)بها 

والمتادة الجتافتة  طن/همتتار 3.4إلى  2.4، بينمتا كتانت  في الزراعتة البعليتة من طن/همتتار 16.2و 5.7، والمتادة الجتافتة بين طن/همتتار
. وبالتالي أد  الرل التكميلي إلى زيادة المحتتتتتتتتتتتو  الحبي والمادة الجافة الكلية  شتتتتتتتتتتما معنول، وبلل   طن/همتار  10.1إلى    5.7من 

 مادة الجافة الكلية على التوالي. لكا من الللة الحبية وال 3كغ/  43و 25أعلى قيمة لكفاءة استمدا  المياه 
% 10إن الرل التكميلي ال يزيد من الللة فقط، وإنما  ضتتتمن استتتتقرار اإلنتاح الزراعي، إم انمفل عاما تباين اإلنتاجية في ستتتورية إلى  

. وقتد در  (1998فقط عنتد ت بيق الرل التكميلي، ممتا ستتتتتتتتتتتتتتتاهم في استتتتتتتتتتتتتتتقرار د تا المزارعين )وزارة الزراعتة واإلصتتتتتتتتتتتتتتاح الزراعي، 
Pacueei and Troccoli (1999)   أثر ثاث معامات من الرل )الرل عند اإلشتتتتتتتت اء، وعند اإلزهار، وإشتتتتتتتت اء إزهار(  اإلضتتتتتتتتافة

% 177لمعاملة الشتتاهد البعا في إنتاجية أربعة أصتتناف من القمل في جنوم إ  اليا، إم لوحظ  زيادة في غلة المحتتتو  الحبية بنحو 
% عند إع اء الرل  ا  مرحلة اإلشتتتتتتتتتتت اء أو 120اإلشتتتتتتتتتتت اء واإلزهار، في حين لم تتجاوز الزيادة أكثر من  عند الرل  ا  مرحلتي

( أثر الرل التكميلي حستتتب األطوار الفينولوجية في القمل في ثاث مح ات للرل في 1998در  صتتتومي والشتتتايب )اإلزهار فقط. كما 
لنقص الماء، إم أد  إع اء ثاث ريات احظا أن طور اإلشتتت اء حستتتا  ، ف1996-1992كا من حلب وحماه والحستتتمة  ا  الفترة 

% مقارنة م  الشاهد البعا. وأشار صومي وآ رون 198همتار للرية الواحدة( إلى زيادة المردود بنسبة /3   750 ا  اإلش اء ) معد  
ستمد   ا  الفترة الواقعة بين تشرين الثاني همتار، ت/3   6000-4500( إلى أن اإلحتياح الما ي النظامي لألقماح هي  حدود 1988)

في  متاره/3   3225في من قة االستتتتتتتتقرار األولى، و متاره/3   1800وأ ار، وأن األقماح البعلية تحتاح إلى كميات مياه إضتتتتتتتافية تبلغ 
 Husman etاحة في التربة )% من المياه المت35من قة االستتتقرار الثانية. وإن إنتاح القمل التتتلب يزيد  الرل التكميلي عند نضتتوم 

al., 1999 50(، أو عند نضوم( من المياه المتاحة %Husman et al., 2000.) 
ازداد في اآلونة األ يرة اهتما  الباحثين في تحقيق االستتتتتتتتتتتتتتدامة في اإلنتاح الزراعي والريعية المرتفعة من المناطق التي تتعرر لظروف 

 استتتتتتتجا ة اإلنتاح لمستتتتتتتو  مياه الستتتتتتقا ة المقدمة للمحتتتتتتتو  أهمية كبيرة لما لذل  من دور فعا  في قلة توفر الماء، مما أكستتتتتتب التنبؤ 
(. وتوف ر نمامح المحاكاة معلومات هامة لتتتتتتتتتتتتتتتانعي Evett and Tolk, 2009تحديد معد  الرل األمثا في ظروف قلة توفر الماء )

 White etفي الزراعة ) adaptationأثر التلير المنا ي ودراستتة األقلمة  القرار في مجا  إدارة المحاصتتيا، كما  ممن ت بيقها لمعرفة  
al., 2011  لكن على الرغم من اإل جابيات العديدة لنمامح المحاكاة وال سيما تل  التي تب ذ  عين االعتبار حركيات التدا ا بين نظا .)

دات أثنا –محتو    –تربة  ء ت بيقها، ويعتمد مل  على الت بيقات الماصة لكا منها. غاف جولل فإن معظم النمامح لها  عل المحد ِّ
فبعل النمامح تكون  ستتتي ة  شتتتما كبير أو تمتل  توصتتتيفا  غير ممتما لبعل العمليات الحيوية، أو لم يتم ضتتتبط للمؤشتتترات والمعايير 

و ، أو عد  كفا ة البيانات المد لة المستتتتتمدمة، أو يتم تجاها  عل المشتتتتاكا كاآلفات واألعشتتتتام واألمرار وأثر إدارة التربة والمحتتتتت 
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(. وعليه فإن هذه العواما  ممن أن تستتتتتتتتتتتتتبب نتا   ممتلفة للنمامح الممتبرة تح  نفس الظروف Eitzinger et al., 2008ونوعيتها )
(White et al., 2011  كما أظهرت العديد من الدراسات صعوبات في تقدير نمامح المحاكاة للميزان الما ي في التربة .)(Eitzinger 

et al., 2004; Kersebaum et al., 2007 كما لوح   اإلضتتتافة لذل  حستتتاستتتية ممتلفة للمحاصتتتيا تجاه إجهاد درجات الحرارة ،)
 Porterوالرطوبة ومل  تبعا  للنو  وحتى تبعا  للتتنم، كما تباين  هذه الحستاستية ضتمن المراحا الفينولوجية لل راز الوراثي المدرو  )

and Semenov, 2005 إال أن هذه المعوقات لم تمن  تنفيذ العديد من األ حاث لتقدير آثار التلير المنا ي في إنتاجية المحاصتتتتيا .)
  استمدا  نمامح المحاكاة. حيث ينتشر في المراكز البحثية العديد من نمامح المحاكاة تل .

ا   األ حاث الحقلية الت بيقية )مات الفترة الزمنية القتتتتتتتتتتتيرة( من هنا تنب  أهمية البحث في استتتتتتتتتتتمدا  نمامح المحاكاة لاستتتتتتتتتتتفادة من نت
من أجا وضتت  استتتراتيجية  ،ووضتت  ستتيناريوهات إدارة للمحتتتو  لفترة طويلة اعتمادا  على ستتجات البيانات المنا ية المتوفرة في الموق 

محتتتو  ستتواء من ناحية وراثية )مقارنة أصتتناف(، وتحديد حزمة متكاملة من تقانات تحستتين اإلنتاح الزراعي عبر عمليات إدارة ال  ،عما
أو عمليات زراعية )معد  بذار ومواعيد زراعة أمثا(، أو  دمة محتتتتتتتتتتتتتتو  )رل تكميلي(. إم توفر نمامح المحاكاة آليات عما تستتتتتتتتتتتتتمل 

  استمدا  البيانات الحقلية الفعلية واستنسا ها ومماثرتها عن طريق التنبؤ.
 يهدف البحث إلى:

 .7أثر مستويات الرل التكميلي في  عل التفات اإلنتاجية وكفاءة استمدا  المياه لتنم القمل التلب شا  مقارنة  .1
 لدراسة أثر سيناريوهات الرل التكميلي على االستهال الما ي والمردود الحبي. SSMاستمدا  نمومح المحاكاة  .2

 مواد البحث وطرائقه:
 .SSMاألو  دراسة حقلية والثاني دراسة محاكاة  استمدا  النمومح  قسمينيتبلم هذا البحث من 

 الدراسة الحقلية:  -أولا 
  عن ست ل   295في مح ة  حوث صتربا ا التي تق  على ارتفا    2010/2011و  2009/2010نفذت التجربة الحقلية  ا  موستمي 

قيم  عل المع يات المنا ية في موق  التجربة. صتتتتمم  التجربة   (1). ويبين الجدو   37.12و ط طو    36.11و ط عرر    ،البحر
% 66% و33مستتتتتتتتويات للرطوبة: رل تكميلي  معد   4وفق تتتتتتتتتميم الق اعات كاملة العشتتتتتتتوا ية بثاثة ممررات، وتضتتتتتتتمن  التجربة  

وهو صتتتتنم اعتمد  7% من الماء المتاح إضتتتتافة إلى الشتتتتاهد ) عا بدون رل(. واستتتتتمد  صتتتتنم القمل التتتتتلب شتتتتا   50% عند 95و
في محافظات حلب والرقة ودير الزور والحستمة ودمشتق وحمص وحماه، ويمتاز  بقلمته الواستعة، كما تمتاز    2004للزراعة المروية عا   

 سم، مقاو  للرقاد وللتدأ األصفر. 90حبوبه  مواصفات تكنولوجية جيدة، يبلغ متوسط طوله 
 يذ البحث في محطة بحوث صربايا حلب لمعطيات المناخية خالل موسم تنف ا . 1الجدول 

 العام  البيان
 المعدل األشهر

  حزيران أيار نيسان أذار شباط 2كانون  1كانون 

 الحرارة م  درجة 
2009 6.33 5.76 8.84 14.3 16.08 21.42 28.18 14.42 

2010 10.4 9.3 10.69 13.54 17.1 22.87 27.18 15.87 

 الهطل المطري مم
2009 42.6 37.9 86.3 23 25.2 4 0 219.00 

2010 71.4 53.7 45.8 12.4 17.2 0.1 0.5 201.10 

 السطوع الشمسي / سا 
2009 5.02 4.37 3.72 7.34 9.13 11.48 11.83 7.56 

2010 2.67 3.33 3.9 6.31 8.9 10.93 12.33 6.91 

 سرعة الرياح م/ثا
2009 1.17 1.3 1.68 2.01 2.05 2.38 2.98 1.94 

2010 1.37 1.64 1.61 1.98 2.07 2.74 3.58 2.14 
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، وقد تم تجهيز أرر التجربة  فاحتها  المحراث القرصتتتتتتتتتتتتتي  د ستتتتتتتتتتتتت   فاحتين 2   144=    12×12بلل  مستتتتتتتتتتتتتاحة الق عة التجريبية 
كغ  125متعتامتدتين، ثم أجريت  فاحتة تنعيم  تاستتتتتتتتتتتتتتتمتدا  المحراث الحفتار رجتا الب تة  كلتيفتاتور . تم تستتتتتتتتتتتتتتميتد أرر التجربتة  معتد  

5O2P/كغ   100%، وأضتتتتيم الستتتتماد اآلزوتي  معد  46من ستتتتماد الستتتتوبر فوستتتتفات الثاثي عيار  متارهN/من ستتتتماد اليوريا  متاره
. وكان موعد الزراعة األو  كغ/همتار  180% وعلى دفعتين )األولى قبا الزراعة والثانية عند اإلشتتتت اء(. استتتتتمد  معد  بذار 46عيار 

بروم في الق    -عت  التجربتة  تاستتتتتتتتتتتتتتتمتدا  بتذارة التجتارم. كمتا زرعت  أنتابيتب النترون من كتانون األو  في كا الموستتتتتتتتتتتتتتمين، وقتد زر 
وأ ذت قراءات دورية شتتتبه أستتتبوعية لدراستتتة رطوبة التربة قبا الرل وبعده ) ممستتتة أ ا ( واله و  الم رل، وقدم  الستتتقا ات  ،التجريبية

 وأع ي % من االحتياح 95حور المعاملة التي تحتتتتتتتتا على    % من الماء المتاح في50ماعدا معاملة الشتتتتتتتاهد البعا عند استتتتتتتتنفام 
  قية المعامات النسب المقررة حسب المم ط.

الكيميا ية  تم تحديد المتتتتتتتتا ص الفيزيا ية والكيميا ية للتربة ومل   ب ذ عينات ترابية من مق   تربة، ثم أجري  التحاليا الهيدروفيزيا ية و 
. وقد تميزت (2)مركز  حوث حلب كما هو موضتتل في الجدو    والعناصتتر المتتتوبية في ممابر الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية  

للعجينتة المشتتتتتتتتتتتتتتبعتة نحو   pHتربتة موق  البحتث  تبنهتا بنيتة محمرة عميقتة تحتول على نستتتتتتتتتتتتتتبتة عتاليتة من ال ين. تميتا درجتة تفتاعتا التربتة  
مليموز/سم. كان  نسبة   1.2-0.65في التتتتتتعجينة المشتتتتتتبعة بين  Ec. وتراوحتتتتتت  الناقلية الكهربا ية 7.6–  7.4القاعد ة إم تراوح  بين 

%( م  زيادة  ستتتتتتتتتتي ة في ال بقات تح  الستتتتتتتتتت حية نتيجة لوجود تبقعات من كربونات  26.8-21.8كربونات الكالستتتتتتتتتتيو  متوستتتتتتتتتت ة )
 15- 0% في ال بقة الست حية  عمق 0.857 ها على المادة العضتوية فلم تتجاوز الكالستيو  المترستبة. كما أن التربة فقيرة جدا  في احتوا

جزء    904  -682سم. وبالنسبة لآلزوت الكلي والفوسفور فالتربة فقيرة. أمتتتتتتتا التتتتتتتبوتاسيو  التتتتتتتمتباد  فتتتتتتتالتتتتتتتتربة غتتتتتتتنية جدا  بهذا العنتر )
 (.2 المليون( )الجدو  

 حلب -والهيدروفيزيائية والتحليل الميكانيكي لتربة البحث في صربايا. الخواص الكيميائية 2الجدول 

 الخواص الكيميائية والتحليل الميكانيكي 

 العمق

 )سم( 
pH 

Ec  

 مليموز/سم 

عجينة  

 مشبعة

 التركيب الميكانيكي%  جزء بالمليون  غ تربة  100غ /

 كربونات  

 كالسيوم 

 كلس  

 فعال 

 مادة  

 عضوية 

 آزوت  

 كلي 

 فوسفور 

 متاح 

 بوتاسيوم  

 متبادل 
 طين  سلت  رمل 

0-15 7.4 0.65 23.99 8.23 0.857 0.0435 5 881 20 18 62 

15-30 7.5 0.67 24.75 9.41 0.780 3900.0 3 904 18 18 64 

30-45 7.4 1.2 21.75 9.41 0.780 3900.0 2 826 18 17 65 

 الخواص الهيدروفيزيائية  

 العمق

 )سم( 

 3الكثافة غ/سم 
 المسامية% 

 التهوية%  معامل الذبول %  السعة الحقلية% 

 % 80عند % 70عند % 60عند حجما   وزنا   حجما   وزنا   الحقيقية  الظاهرية 

0-15 1.11 2.58 56.98 36.42 40.43 19.80 21.98 32.7 28.6 24.6 

15-30 1.18 2.66 55.64 35.00 41.30 19.21 22.66 30.6 26.4 22.2 

30-45 1.25 2.69 53.53 33.52 41.90 18.38 22.97 28.1 23.9 19.7 

سم. وفيما يتعلق  الكثافة الحقيقية   45-0في ال بقة الس حية من التربة  عمق  3غ/سم  1.25-1.11تراوح  التتتتتتتتتتكثافة التتتتتتتتتتظاهرية بين 
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ستتم. أما   45-0% حجما  في ال بقة الستت حية  41.9-40.43فهي متجانستتة تقريبا  في جمي  األعماق. وقد تراوح  الستتعة الحقلية بين 
 درجة التهوية فهي جيدة في كافة األعماق.

 ET = ET0 * KC  تم حسام االحتياح الما ي وفق العاقة:
 /همتار3 : االحتياح الما ي للمحتو    لموسم النمو أو الشهرل مم أو ET حيث: 

ET0 بنمان، وباني كريد ، وا فانوف، /همتار3 : معد  التبمر االعظمي المممن محستوبا   إحد  العاقات التجريبية مم أو( 
 (Aوقراءات جهاز كا  

K Cنمو.: معاما المحتو  الشهرل أو السنول أو المعد   ا  فترة ال 
 االستتتتتتتتهال الما ي : والذل  عبر عنه  ممية الماء التي استتتتتتتتهلكها النبات  ا  الفترة المفيدة  موستتتتتتتم     E Tأما االحتياح الما ي الكلي 

  2W  –1 E T = M + 10 P + ( W (النمو، شهرل، عشرل، يومي  وتنفذ حسب مراحا النمو فقد تم تحديده  العاقة: 
 شهر //همتار3 : االستهال الما ي ويساول النتل التبمرل والتبمرالفيزيا ي من س ل التربة للفترة الحسابية ويقا  ETحيث: 

P   .معد  اله و  الم رل/مم :M  لكاما موستتم النمو وتستتاول الى مجمو  الستتقا ات المقدمة   /همتار3 : معد  الرل التتتافي
  : معد  السقا ة الواحدةm حيث:     m ∑ )  = 2W – 1( W –P  ∂10  –M = ET   للنبات:

m = 102 . H . ∂ . ( B 1 – B 2 ) 
 : معاما تحويا لحسام معد  السقا ة لمساحة همتار. 10 حيث: 

H ،الكثافة الظاهرية للتربة،  ∂: العمق الفعا  للجذور ويتلير حسب المرحلة :B 1.% رطوبة التربة عند السعة الحقلية : 
2B . 2: الحد األدنى للرطوبة المناسبة للمحتو W  –1 Wمعد  الرطوبة المتاحة عند بدا ة الفترة الحسابية ونهايتها :. 

عند النضتتت  تم حتتتتاد متر مرب  من كا ممرر، وأ ذت قراءات الللة البيولوجية والحبية وغلة القش وعدل  النتا   على أستتتا  مستتتاحة 
 حبة.الهمتار، كما تم تحديد وزن األلم 

 المحاكاة باستخدام النموذج الرياضي:  -ثانياا 
 :SSMنموذج المحاكاة 

 Triticumلتحليا أثر الحرارة واإلشتعا  الشتمستي على نمو محتتو  القمل    Amir and Sinclair (1991)بخني هذا النمومح من قبا  
aestivum L.   استتتتتتتتتم Plant Growth of Small Grain Crop (PGSGC)  ثم تم تعديله من قباSoltani and Sinclair 

. يتم حسام ت ور المحتو  بناء على الوحدات الحرارية الازمة لكا Simple Simulation Model (SSM)ليتبل  اسم   (2012)
فارق بين اليومية للنمو  حستتتتتتتام ال Thermal Units (TU)مرحلة أو طور من مراحا أو أطوار النمو. وتم حستتتتتتتام الوحدات الحرارية  

 ( في محتتتتتتتولي القمل والشتتتتتتعير    0التي هي ) Base Temperatureمتوستتتتتتط درجة حرارة الهواء اليومية ودرجة الحرارة األستتتتتتاستتتتتتية  
(Rickman and Klepper, 1995 ويقستتم البرنام  مراحا النمو إلى ثاثة أقستتا  ر يستتية: مرحلة النمو المضتترل األستتاستتية للستتاق .)

ا ة نمو األوراق حتى اإلزهار، وفترة نمو الحبوم )تشتتتتما الحبوم وامتا ها(. ويتم حستتتتام طو  كا فترة  مجمو   نهو الر يستتتتية واألوراق،  
ضتتتتتتتتتتمن بنية النمومح،  VARالوحدات الحرارية. وترمز للوحدات الحرارية التراكمية للفترة من نها ة تشتتتتتتتتتتما األوراق حتى اإلزهار  الرمز 

وهي الفترة الازمة  Phyllochronويعتمد البرنام  في حستام ت ور المجمو  الورقي على قيمة وتستتمد  للتمييز في طو  موستم النمو. 
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لد    110و  90بناء  على دراستتتتتتتتتات ستتتتتتتتتا قة إم تراوح  قيم الفيلوكرون بين   90لظهور ورقة ) الوحدات الحرارية(. وقد تم اعتماد القيمة  
(Amir and Sinclair, 1991 وبين )136و  76  (  لدKirby, 1995 تتضتتتتتمن الممرجات العديد من البيانات والتي  ممن التحمم .)

 ظهورهتا من  ا  بيئتة البرنتام ، وهي في اللتالتب قيم يوميتة لكتا من غلتة المجمو  المضتتتتتتتتتتتتتترل والحبي والكلي والكميتة التراكميتة للتبمر 
Cumulative Evaporation  والتنتتتلCumulative Transpiration نتتتل -والتتتبتمترCumulative Evapo-Transpiration ،

إضتتتتتتافة إلى ممرجات تتعلق  العاقات الما ية في التربة وبعل التتتتتتتفات الفينولوجية للمحتتتتتتتو ...الخ. وتم التحقق من جودة النمومح 
 ;Wahbi, 2003ومعايرته في مناطق استقرار متباينة وسنوات ممتلفة، وأوص  أ حاث عدة  استمدا  هذا النمومح في بيئات مشابهة )

Wahbi and Sinclair, 2005; Wahbi and Stenitzer, 2007; Shaaban, 2013 ،2009( و)شعبان .) 
ن   حوث صتتتتتتتتتتتتتربا ا، وتضتتتتتتتتتتتتتمن : اله ا الم رل، لمح ة قيم المع يات المنا ية لفترة تنفيذ الدراستتتتتتتتتتتتتة من  ا  المح ة المنا ية  دخو ِّ

الستتتت و  الشتتتتمستتتتي، واستتتتتمدم  البيانات المنا ية و الرياح، و الرطوبة النستتتتبية التتتتتلر  والعظمى، و درجات الحرارة التتتتتلر  والعظمى،  و 
في المحاكاة. تم تجهيز أرب  نستتتتتتتتتتخ من ملفات البيانات المنا ية وفقا  للمعاملة   31/12/2011و  1/1/2001المتوفرة للفترة الممتدة بين 

م من تاريخ األو  من أيلو  ويحدد موعد الزراعة األو  من كانون األو ، ، حيث يبدأ الملExcel 2013المدروستتتتتتتة  استتتتتتتتمدا  برنام  
ومل  بهدف تحديد رطوبة التربة ماقبا موعد الزراعة واحتستتتتتتتتتتام كميات األم ار الهاطلة قبا موعد الزراعة. وتم  إضتتتتتتتتتتافة قيم كميات  

دت هذه 3)  مياه الرل المقدمة كمعد  ه ا م رل وفق التواريخ والكميات المبينة في الجدو  د ِّ ( للملفات الماصتتتة  ما مستتتتو  رل. إم حخ
 الكميات والمواعيد وفقا  لبيانات الدراسة الحقلية.

 . كميات الري التكميلي )ملم( المضافة إلى سجالت البيانات المناخية قبل بدء المحاكاة  3الجدول 

 المجموع  18/05 05/05 18/04 مستوى الري التكميلي 

 ملم  75.9 31.3 21.7 22.9 % 33

 ملم  152.7 63.3 43.6 45.8 % 66

 ملم  224.1 92.4 64.1 67.6 % 95

مستتويات رل( ثم صتنف  البيانات ورتب  حستب التتفات المدروستة إلى قيم   4دفعة )إحد  عشتر ستنة ×   44تم تشتليا نمومح المحاكاة 
 العاقة: المردود الحبي ÷ كمية النتل. وكفاءة استتتمدا  المياه  العاقة: تراكمية يومية، وقيم في نها ة الموستتم. إم تم حستتام كفاءة النتل  

 المردود الحبي ÷ كمية التبمر نتل، كما حسب  نسبة التبمر إلى التبمر نتل.
 ANOVA، إم تم إجراء تحليا التباين Genstat V12.0أجرل التحليا اإلحتتتتتا ي لنتا   الدراستتتتة الحقلية والمحاكاة  استتتتتمدا  برنام  

%، كما أجرل إحتتاء وصتفي وحستام  عل المعايير  5 معنوية عند مستتو   LSDومقارنة المتوست ات  استتمدا  قيمة أقا فرق معنول 
(. كما أجرل تحليا االنحدار الم ي البستتتتتتتيط CV) Coefficient of Variationاإلحتتتتتتتتا ية كاالنحراف المعيارل ومعاما اإل تاف 

 من كفاءة استمدا  المياه وكفاءة النتل ونسبة التبمر إلى التبمر نتل.للعاقة بين الللة الحبية وكا 
 النتائج:

 نتائج الدراسة الحقلية:-أولا 
( في معاملة الشتتتاهد /همتار3   3396)  7( لتتتتنم القمل التتتتلب شتتتا  2009/2010بلغ االستتتتهال الما ي الكلي في الموستتتم األو  )
(، وزيادة مستتتتتتتتتتتتويات الرل التكميلي إلى /همتار3   3918%( إلى )33الرل التكميلي ))البعا(، وارتف  تدريجيا  لد  إضتتتتتتتتتتتافة مستتتتتتتتتتتتو   

لكتا منهمتا على التوالي. تزامنتا  م  ارتفتا  االستتتتتتتتتتتتتتتهال المتا ي لوح  تزايتد تتدريجي  /همتتار3   5589و  4787%( فبلغ 95%( و)66)
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%(. ممتا 95في المعتاملتة ) كغ/همتتار  4214د إلى في معتاملتة الشتتتتتتتتتتتتتتاهت  كغ/همتتار  2445وملحوظ في المردود الحبي والتذل تراوح من 
%  المقارنة م  معاملة البعا، ترافق مل  في 65% ستاهم في زيادة االستتهال الما ي بنستبة 95ستبق ياح  أن مستتو  الرل التكميلي 

 ,Oweis and Zhang)( وهذا توافق م  ما وجده 4% )الجدو   4% وكفاءة استتتتتتمدا  المياه بنستتتتتبة 72ازد اد المردود الحبي بنستتتتتبة 
1998; Husman et al., 2000; Deng et al., 2007 كان  نتا   الموستتتم الثاني مماثلة لنتا   الموستتتم األو  من ناحية زيادة .)

ة %( من الزياد73االستهال الما ي والمردود الحبي م  زيادة مستويات الرل التكميلي، إال أن الزيادة في االستهال الما ي كان  أكبر )
% والشتتتتتاهد معا ، مما أد  النمفار قيمة كفاءة استتتتتتمدا  المياه في المعاملة 95%( ومل  لد  مقارنة معاملتي 59في المردود الحبي )

(، وقد  عز  مل  إلى مرر التتتتتتدأ الذل انتشتتتتتر  شتتتتتما ملحوظ وأثر في زيادة االستتتتتتهال الما ي وانمفار المردود 4% )الجدو   95
 بات. الحبي عن طريق إجهاد الن

وفق مستويات ري تكميلي مختلفة  7( لصنف القمح الصلب شام /هكتار3م ( وكفاءة استخدام المياه )كغ//هكتار3م. االستهالك المائي )4الجدول 

 في صربايا خالل موسمي الدراسة 

 البيان 
2009/2010 2010/2011 

% 33 الشاهد   66 %  95 % % 33 الشاهد    66 %  95 %  

 5318 4684 3912 3373 5117 4468 3759 3396 ( /هكتار3مالصافي )االستهالك المائي 

 5822 5029 4083 3373 5589 4787 3918 3396 ( /هكتار 3ماالستهالك المائي الكلي )

 3748 3247 2574 2350 4214 3536 2690 2445 ( كغ/هكتارالمردود )

 1640 1613 1597 1494 1434 1572 1552 1511 ( طن/هكتار/3االستهالك المائي الصافي لوحدة اإلنتاج )م 

 1798 1732 1667 1494 1568 1685 1618 1511 ( طن/هكتار /3االستهالك المائي الكلي لوحدة اإلنتاج )م

 0.64 0.64 0.63 0.70 0.75 0.73 0.68 0.72 ( /هكتار3مالكفاءة الكلية الستخدام المياه )كغ/ 

( في P<0.001معنوية في الللة الحبية بين مستتتتتتتتتتتتويات الرل التكميلي عند مستتتتتتتتتتتتو  )أظهرت نتا   التحليا اإلحتتتتتتتتتتتتا ي وجود فروق 
( لتتتتتفتي غلة P<0.001( في الموستتتتم الثاني، بينما كان  جمي  الفروق معنوية عند مستتتتتو  )P<0.01الموستتتتم األو  وعند مستتتتتو  )

%( في الموستتتتتتتتتم األو  على  اقي 95رل التكميلي )(. لقد تفوق  معاملة ال5القش والللة الحيوية وفي كا موستتتتتتتتتمي الدراستتتتتتتتتة )الجدو   
%(  متوستتتتتتتتط غلة حبية بلغ 66(، كما تفوق  معاملة الرل التكميلي )كغ/همتار  4214المعامات في صتتتتتتتتفة الللة الحبية والتي بلل  )

%( والشتتتتتتتتتتتتتتتاهتد البعتا واللتتان لم تظهر بينهمتا أ تة فروق معنويتة. أمتا في 33( على كتا من معتاملتي الرل التكميلي )كغ/همتتار 3536)
%( والشتتتتتتتتتتتتاهد، ولم تظهر أ ة فروق معنوية أ ر . 33%( على المعاملتين )66%( و)95الموستتتتتتتتتتتتم الثاني فقد تفوق  كلتا المعاملتين )

لقش والللة الحيوية إم لوح  ارتفا  تدريجي ومعنول بين المستتتتويات المدروستتتة بدءا  وستتتلك  المعامات الستتتلول نفستتته في صتتتفتي غلة ا
(. تباين وزن األلم حبة معنويا  )عند مستتتتتتتتتتتتتتو  5%( ومل  في كا موستتتتتتتتتتتتتمي الدراستتتتتتتتتتتتتة )الجدو   95من الشتتتتتتتتتتتتتاهد وانتهاء   المعاملة )

P<0.001 غ في المعاملة   36.9و  38.9ارتف   شتتتما معنول إلى  غ في معاملة الشتتتاهد، و   35.7و  37.7( وفقا  لمستتتتويات الرل، فبلغ
%( وملت  لكتا من الموستتتتتتتتتتتتتتم األو  95غ في المعتاملتة ) 40.5و 41.3%(، وإلى 66غ في المعتاملتة ) 38.1و 40.2%(، وإلى 33)

الرل التكميلي في زيادة   (. كان  هذه النتا   متوافقة م  العديد من األ حاث المجراة في الق ر لدراسة أثر5والثاني على التوالي )الجدو   
 (.2016ل السليمان وآ رون، 2016اإلنتاجية )عودة وآ رون، 
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وفق مستويات ري تكميلي   7( ووزن األلف حبة )غ( لصنف القمح الصلب شام كغ/هكتار. متوسط غلة الحبوب والقش والغلة الكلية )5الجدول 

 مختلفة في صربايا خالل موسمي الدراسة 

 التكميلي مستويات الري 
 وزن األلف حبة )غ(  ( كغ/هكتارالغلة الحيوية ) ( كغ/هكتار غلة القش ) ( كغ/هكتارالغلة الحبية )

2009-2010 2010-2011 2009-2010 2010-2011 2009-2010 2010-2011 2009-2010 2010-2011 

 c 2350 b 5508 d 5542 d 7953 d 7892 d 37.7 d 35.7 d 2445 الشاهد 

33 % 2690 c 2574 b 6787 c 6643 c 9477 c 9218 c 38.9 c 36.9 c 

66 % 3536 b 3247 a 7378 b 7373 b 11115 b 10620 b 40.2 b 38.1 b 

95 % 4214 a 3748 a 8397 a 8413 a 12611 a 12161 a 41.3 a 40.5 a 

Fpr. <0.001*** 0.005** <0.001*** <0.001*** <0.001*** <0.001*** <0.001*** <0.001*** 

LSD0.05 535.3 608.4 620.1 295.1 862.8 625.9 0.49 0.23 

CV% 8.3 10.2 4.4 2.1 4.2 3.1 0.6 0.3 

 نتائج المحاكاة:-ثانياا 
( 160)ملم، وتشتير قيمة االنحراف المعيارل   344ملم  معد  بلغ للفترة المرصتودة    681.3و  172.2تراوح مجمو  اله ا الم رل بين 

إلى التبعثر الكبير في قيم اله ا الم رل  ا  السنوات اإلحد  عشر. أما كميات اله ا المحسوبة  ا  موسم النمو )بدءا  من األو  
. إن كميات اله ا التي لم  ستتتتتتتتفد منها 139.4ملم م  قيمة انحراف معيارل بلغ   637.9و  147.7من كانون األو ( فقد تراوح  بين 

على ستتبيا المثا ، إم ه ا أكثر من نتتتم كمية الم ر قبا موعد الزراعة.   2008/2009بيرة في  عل المواستتم:  المحتتتو  كان  ك
(. على الرغم من أن 2007/2008، و2002/2003، و2000/2001% في ثاث ستتنوات )90بينما تجاوزت نستتبة اله ا الموستتمي 

ي  تل  الكميات بدا غير متجانستتتتتتتا  حستتتتتتتب كميات اله ا الشتتتتتتتهرل  كميات اله ا الم رل قد تكون جيدة في  عل المواستتتتتتتم إال أن توز 
ملم لكا من أشتتتتهر كانون األو  وكانون الثاني   58.0،  51.6،  53.9لمتوستتتتط الستتتتنوات المرصتتتتودة، فقد بلغ متوستتتتط اله ا الشتتتتهرل 

 47.5  شتتتتتهر نيستتتتتان )ملم، ولوح  تزايد في اله ا  ا  35.8وشتتتتتبا  على التوالي، وانمفل متوستتتتتط اله ا الشتتتتتهرل في آمار إلى  
أن شتتهر نيستتان  1ملم( وانعدا  اله ا في حزيران. مما ستتبق ياح  من الشتتما رقم    15.6ملم(، ثم انمفار واضتتل  ا  شتتهر أ ار )

هو الشتتتتهر األكثر تذبذ ا  من ناحية كمية اله ا الم رل يليه شتتتتهر أ ار )قيمة االنحراف المعيارل أكبر من قيم المتوستتتتط(، وهذه النتا   
 تؤكد أهمية التد ا  الرل منعا  إلجهاد النبات.

( لكميات التبمر، والنتل، والتبمر نتل، والنستتتتبة P<0.001أظهرت نتا   المحاكاة للستتتتنوات اإلحد  عشتتتتر وجود فروق عالية المعنوية )
و  من أيلو  حتى األو  من كانون (. بلغ متوستتط كمية التبمر  ا  الفترة من األ6التي  شتتملها التبمر إلى التبمر نتل الكلي )الجدو   

، 172.6ملم )لجمي  المعامات( وبإضتتافة هذه الكمية لمعدالت التبمر ضتتمن كا مستتتو  رل تبين أن كمية التبمر بلل    49.3األو  
% على التوالي وكان  الفروق بين جمي  المعامات 95% و66% و33ملم لكا من معامات الشتتتتتتتتتتتاهد و  186.1،  181.6،  176.4
ملم لكتا من معتامات  267.3،  233.5،  186.3،  125.4ة. ولوح  منحى النتتا   نفستتتتتتتتتتتتتته لتد  مقتارنتة كميتات النتل إم بللت  معنويت 

% على التوالي وكان  الفروق بين جمي  المعامات معنوية أ ضتتتتتا   وكان  النتا   متوافقة م  ما توصتتتتتا 95% و66% و33الشتتتتتاهد و
 (.Shaaban et al., 2018إليه )
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 2011-2000متوسط قيم الهطل المطري الشهري )+ اإلنحراف المعياري( للسنوات المرصودة خالل فترة المحاكاة  .1الشكل 

ملم( متفوقة بذل  على جمي  المعامات   453.4%(  متوستتتتتتتتتتتتتتط كمية بلغ )95وبناء  عليه كان  كميات التبمر نتل أعلى في المعاملة )
 362.7% )33ملم( متفوقتة بتدورهتا على كتا من المعتاملتين   415.1تبمر نتل بلغ )%(  متوستتتتتتتتتتتتتتط كميتة 66األ ر ، تلتهتا المعتاملتة )
ملم( التي تفوق  عليها جمي  مستتتتتويات الرل التكميلي. ومما  جب أ ذه  عين االعتبار هي قيم معاما    298.0ملم(، ومعاملة الشتتتتاهد )

تكميلي وزيادة مستتتتوياته تنمفل قيم معاما اال تاف تدريجيا   اال تاف التي تظهر قيما  مرتفعة في معاملة الشتتتاهد وم  إضتتتافة الرل ال
مما  شتتير إلى استتتقرار نستتبي لكميات االستتتهال الما ي من موستتم آل ر عند اتبا  نظا  الرل التكميلي. ولوح  أكبر انمفار في قيمة 

% 95املة الرل التكميلي عند ( إلى مع38.9% من معاملة الشتتتتتتتتتتتتتتاهد )57.8معاما اال تاف لكميات النتل إم انمفضتتتتتتتتتتتتتت  بنستتتتتتتتتتتتتتبة 
 (.6% للتبمر )الجدو  13.7% للتبمر نتل و29.8(، بينما بلغ هذا االنمفار 16.4)

نتح الكلي وفقا  لمستويات الري التكميلي كمتوسط الفترة  -نتح )ملم(، ونسبة التبخر إلى التبخر-. القيم المتنبأة للتبخر، والنتح، والتبخر6الجدول 

 2011-2000المرصودة 

 مستويات الري 

 التكميلي 

 التبخر نتح الكلي )ملم(  النتح الكلي )ملم(  التبخر الكلي )ملم( 
 نسبة التبخر 

 إلى التبخر نتح الكلي 

 %CV المتوسط  %CV المتوسط  %CV المتوسط  %CV المتوسط 

 d 33.6 125.4 d 38.9 298.0 d 28.2 0.58 d 15.2 172.6 الشاهد 

33 % 176.4 c 31.9 186.3 c 25.6 362.7 c 23.1 0.48 c 14.6 

66 % 181.6 b 30.3 233.5 b 17.2 415.1 b 20.24 0.43 b 12.8 

95 % 186.1 a 29.0 267.3 a 16.4 453.4 a 19.8 0.41 a 12.0 

Fpr. <0.001*** <0.001*** <0.001*** <0.001*** 

LSD0.05 3.44 17.33 17.36 0.025 

 تستلط األ حاث الحديثة الضتوء على نستبة التبمر إلى التبمر نتل  قتتد تقليا هذه النستبة ألقا قيمة مممنة ليرتف  مقابلها نستبة النتل إلى
ي يما فالتبمر نتل مما  ستتتاهم في زيادة تراكم المادة الجافة والتقليا من الفقد الما ي لرطوبة التربة وبالتالي رف  كفاءة استتتتمدا  الماء الستتت 

% في معاملة الشتتتتتتتتاهد، 58المناطق شتتتتتتتتبه الجافة أو التي تظهر فيها فترات عجز رطوبي. ولذل  تم حستتتتتتتتام هذه النستتتتتتتتبة والتي بلل  
% لكا من مستتتتتتتويات الرل 41%،  43%،  48وانمفضتتتتتت   شتتتتتتما معنول لد  استتتتتتتمدا  مستتتتتتتويات الرل التكميلي فبلل  هذه النستتتتتتبة 

  وجود فروق معنوية أ ضتتا  بين مستتتويات الرل التكميلي لتتتالل مستتتو  الرل األعلى % على التوالي، م95% و66%، و33التكميلي 
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بهدف قيا  نسبة  SSM( الذين استمدموا نمومح المحاكاة Shaaban et al., 2018(. وقد توافق  هذه النتا   م  نتا   )6)الجدو   
 التبمر إلى التبمر نتل لمحتولي القمل والشعير المزروعين  عا .

النتيجة الستتتا قة إلى التبثير اإل جابي للرل التكميلي على اإلنتاجية من  ا  تقليا التبمر وزيادة النتل، وهذا ما لوح  لد  مقارنة  تشتتتير
(، إم تبدأ قيم النتل والتبمر نتل اليومي  التمايز بين 3( والتبمر نتل اليومي التراكمي )الشتتما 2منحنيات النتل اليومي التراكمي )الشتتما  

نيستتتتتتتتتتتتتان(، ويظهر جليا  ارتفا  منحنى قيم النتل والتبمر نتل   18معامات المدروستتتتتتتتتتتتتة  عد إضتتتتتتتتتتتتتافة الرية األولى من الرل التكميلي )ال
لمستتتتتتويات الرل التكميلي كافة  المقارنة م  معاملة الشتتتتتاهد بدءا  من هذا التاريخ وحتى نها ة الموستتتتتم، في حين يبدأ تمايز قيم مستتتتتتويي  

%  عد حوالي أسبو  من إضافة الرية األولى، ويعود مل  الستنفام كمية الرل المقدمة 33% عن مستو  الرل  95% و66الرل التكميلي 
% 95% و66ملم لكا من مستتتتتتتتتويي الرل   67.6ملم و  45.8ملم فقط، في حين تم تقد م   22.9% والتي كان حوالي  33في المعاملة 

ي لوح  أن كلتا المعاملتين كان  قيم النتل والتبمر نتل لهما متماثا  حتى تاريخ الستتا   (، وبالتال3على التوالي كما مكر ستتا قا  )الجدو   
من أ ار أل  عد يومين من إضتتتتتتتتتتتتافة الرية الثانية وبالتالي بدءا  من هذا التاريخ لوح  تمايز بين كا المنحنيين لتتتتتتتتتتتتتالل مستتتتتتتتتتتتتو  الرل 

 آنفا .  6  الجدو  التكميلي األعلى حتى نها ة الموسم. وهذا ما بينته نتا 

 
لقيم النتح اليومي التراكمي )ملم( المتنبأ بها وفقا  لمستويات الري التكميلي كمتوسط الفترة   PGSGS. مخرجات نموذج المحاكاة 2الشكل 

 2011-2000المرصودة 

كميلي انعمستتت  التباينات في قيم النتل والتبمر التراكمي على قيم تراكم المادة الجافة، فازداد معد  تراكم المادة الجافة م  ت بيق الرل الت
كان منحنى التمايز بين المعامات المدروستتتتتة كافة مشتتتتتابها  لمنحنيات النتل والتبمر نتل، إم لوح  أعلى معد  لتراكم وزيادة مستتتتتتوياته و 

%، وتفوق  مستتتتتتتويات الرل 33%، ثم مستتتتتتتو  الرل 66%، تاه مستتتتتتتو  الرل التكميلي 95المادة الجافة عند مستتتتتتتو  الرل التكميلي 
(. إن الزيادة الملحوظة في األستتتتتتتبو  4لوح  فيها انمفار لمعد  تراكم المادة الجافة )الشتتتتتتتما  التكميلي كافة على معاملة الشتتتتتتتاهد التي  

( مرده إلى ا تاف طو  موستتتتتتتتتتتتتم النمو بين الستتتتتتتتتتتتتنوات 4و  3و 2األ ير لمنحنيات النتل والتبمر نتل وتراكم المادة الجافة )األشتتتتتتتتتتتتتما  
  ظهرت قيم أعلى للمتوستتتت ات في نها ة الموستتتتم نتيجة قلة الستتتتنوات المرصتتتتودة، وبالتالي كان   عل الستتتتنوات أطو  من غيرها، وبذل

بين المعامات المدروسة في طو  موسم النض  إم تفوق   معنوية    إلى ظهور فروق    (7)مات موسم النمو األطو . وتشير نتا   الجدو   
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بين  قية المعامات.   معنوية   ا  تظهر فروقيو ( ولم   181.1يو ( على معاملة الشتتتتتتاهد )  182.6% )95% و66معاملتي الرل التكميلي 
في حين لم تظهر فروق معنوية في صفة طو  فترة امتاء الحبوم. وتعد إحد  نقا  القوة التي يتمت  بها النمومح الرياضي هي حسام 

التالي انتشتتتتتار الجذور م  زيادة التعمق الرطوبي وب  (7)عمق الجذور المرافق للرطوبة األرضتتتتتية في نها ة الموستتتتتم، وتؤكد نتا   الجدو   
% بين 95ت بيق نظا  الرل التكميلي وزيادة مستتتتوياته  المقارنة م  معاملة الشتتتاهد، فقد ازداد تعمق الجذور عند مستتتتو  الرل التكميلي 

 سم في ق ا  التربة  المقارنة م   قية المعامات. 10و 8.5

 
تح اليومي التراكمي )ملم( المتنبأ بها وفقا  لمستويات الري التكميلي كمتوسط الفترة  لقيم التبخر الن PGSGS. مخرجات نموذج المحاكاة 3الشكل 

 2011-2000المرصودة 

 
( المتنبأ بها وفقا  لمستويات الري التكميلي كمتوسط كتاركغ/هكتارلقيم الغلة الحيوية التراكمية ) PGSGS. مخرجات نموذج المحاكاة 4الشكل 

 2011-2000الفترة المرصودة 

انعمستتتتتت  اآلثار اإل جابية لت بيق الرل التكميلي وزيادة مستتتتتتتوياته من  ا  زيادة النتل والتبمر نتل وطو  موستتتتتتم النمو وتعمق الجذور 
(، ولوح  ارتفتتا  معنول في المردود الحبي والكلي P<0.001على اإلنتتتاجيتتة الحبيتتة والحيويتتة، فظهرت فروق معنويتتة عنتتد مستتتتتتتتتتتتتتتو  )

(  كغ/همتتار  8343( والكلي )كغ/همتتار  2452(. بلغ المردود الحبي )7م  ت بيق الرل التكميلي وزيتادة مستتتتتتتتتتتتتتتويتاتته )الجتدو   المتنبتب  ته 
( والكلي كغ/همتار  3033% ليتتتتتتتبل المردود الحبي )33في معاملة الشتتتتتتاهد البعا، وارتف  معنويا  لد  ت بيق الرل التكميلي  مستتتتتتتو  
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 3451% ارتف  المردود الحبي والكلي  شتتتتتما معنول أ ضتتتتتا  ليتتتتتتا إلى  66الرل التكميلي إلى   (، وبزيادة مستتتتتتو  كغ/همتار  10456)
( عند مستتتتتتتتتتتتتتو  كغ/همتار  13111( وكلي )كغ/همتار  3659لكا منهما على التوالي، ولوح  أعلى مردود حبي ) كغ/همتار  12033و

(. وهنا ال بد من تستتتتليط الضتتتتوء على قيم معاما اال تاف 7  % متفوقا  بذل  على جمي  المعامات المتبقية )الجدو 95الرل التكميلي 
%(، في حين انمفضتتتت  م  40أن تل  القيم كان  مرتفعة في معاملة الشتتتتاهد الم رل )أعلى من    (7)لكا معاملة إم يتبين من الجدو   

إلى أهمية الرل التكميلي في  %(، ما  شتتتتتير95ت بيق مستتتتتتويات الرل التكميلي لتتتتتتتا ألدنى قيمة لها عند أعلى مستتتتتتو  رل تكميلي )
 استقرار اإلنتاح الزراعي.

( وفقا  لمستويات  كغ/هكتار . القيم المتنبأة لطول موسم النمو وفترة امتالء الحبوب )يوم( وعمق الجذور )سم( والغلة الحبية والحيوية )7الجدول 

 2011-2000الري التكميلي كمتوسط الفترة المرصودة 

مستويات  

 الري 

 التكميلي 

طول موسم النمو  

 )يوم( 

طول فترة امتالء الحبوب  

 )يوم( 

تعمق الجذور حسب رطوبة  

 التربة )ملم( 

الغلة الحبية  

 ( كتاركغ/هكتار)

الغلة الحيوية  

 ( كتاركغ/هكتار)

 %CV المتوسط  %CV المتوسط  %CV المتوسط  %CV المتوسط  %CV المتوسط 

 b 4.0 26.8 a 7.2 581.3 b 21.5 2452 d 40.9 8343 d 42.2 181.1 الشاهد 

33 % 182.1 ab 4.2 26.6 a 7.6 586.5 b 22.0 3033 c 32.5 10456 c 34.9 

66 % 182.6 a 4.3 26.2 b 7.0 598.3 b 18.7 3451 b 27.8 12033 b 29.3 

95 % 182.6 a 4.6 26.2 b 7.0 683.9 a 6.4 3659 a 26.2 13111 a 25.7 

Fpr. 0.012* <0.001*** 0.002** <0.001*** <0.001*** 

LSD0.05 1.015 0.28 54.41 211.5 704.6 

 المناقشة:
قريبة جدا  لنتا   الدراستة الحقلية الفعلية )المقاستة(، وكان  هذه النتا    SSMكان  النتا   المتنبب بها )المقدرة( بوستاطة نمومح المحاكاة 

( دراستتة بهدف تقييم أداء نمومجين في م2013(. ومن جهة أ ر  فقد أجر  حستتين وآ رون )Shaaban, 2013متوافقة م  ما مكره )
المنحى العا  لتليرات المحتو  الما ي للتربة في  محاكاة تبثير الرل الناقص في محتتتتتتتتتتتو  الق ن، وقد تممن كا النمومجين من محاكاة

معامات الرل الممتلفة  تتتتتتتتتتتتتتورة جيدة، مما شتتتتتتتتتتتتتج  الباحثين على اقتراح استتتتتتتتتتتتتتمدا  النمومح الذل حاف  على التوازن بين دقة النتا   
. ويبين الشتتتما SSMنمومح   والبستتتاطة واعتماده كنمومح ت بيقي إلدارة الرل وتم ي ه. األمر الذل تم  ماحظته أ ضتتتا  عند استتتتمدا 

منحى العاقة بين القيم المقاستتتتتتتة والقيم المقدرة لكا من صتتتتتتتفتي الللة الحبية والللة الحيوية وفق المعامات المدروستتتتتتتة، م  ماحظة   5
ميتاه والللتة كتدليتا على جودة العاقتة الم يتة. لوح  وجود عاقتة انحتدار إ جتابيتة بين كفتاءة استتتتتتتتتتتتتتتعمتا  ال 2Rارتفتا  قيم معتامتا التحتديتد 

% تلتها المعاملة 95(، وكان معاما االنحدار الم ي أعلى في المعاملة 7( وبين كفاءة النتل والللة الحبية )الشتتتتتتتتما 6الحبية )الشتتتتتتتتما 
% وأ يرا  الشتتتتتتتاهد البعا، مما  شتتتتتتتير إلى أن زيادة كفاءة النتل أو كفاءة استتتتتتتتعما  المياه وحدة واحدة تقابله زيادة أكبر في 33% ثم 66

الللة الحبية في معامات الرل التكميلي مقارنة م  الشتتتتتاهد، أو حتى بين مستتتتتتويات الرل التكميلي لتتتتتتالل كمية مياه الرل األعلى، م  
 %.95% و66ماحظة تقارم قيمتي معاملي االنحدار لكا من المستويين 
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 لمتوسط الغلة الحبية والغلة الكلية وفق المعامالت المدروسة  SSM. القيم المقاسة )الحقيقة( مع القيم المقدرة من قبل النموذج 5الشكل 

 
 2011-2000( والغلة الحبية وفقا  لمستويات الري التكميلي للفترة المرصودة /هكتار3م. العالقة بين كفاءة استخدام الماء )كغ/6الشكل 

 
 2011-2000( والغلة الحبية وفقا  لمستويات الري التكميلي للفترة المرصودة /هكتار 3م. العالقة بين كفاءة النتح )كغ/7الشكل 

 ي لوح  وجود عاقة انحدار إ جابية بين كفاءة استتعما  المياه والللة الحبية وبين كفاءة النتل والللة الحبية، وكان معاما االنحدار الم
% وأ يرا  الشتتتتتتتاهد البعا، مما  شتتتتتتتير إلى أن زيادة كفاءة النتل أو كفاءة استتتتتتتتعما  33% ثم 66% تلتها المعاملة  95املة أعلى في المع

y = 0.6114x + 1179.4
R² = 0.87
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لي المياه وحدة واحدة تقابله زيادة أكبر في الللة الحبية في معامات الرل التكميلي مقارنة م  الشاهد، أو حتى بين مستويات الرل التكمي
%. وبالتالي  ممن تفستتتتتير 95% و66األعلى، م  ماحظة تقارم قيمتي معاملي االنحدار لكا من المستتتتتتويين  لتتتتتتالل كمية مياه الرل 

 2013ارتفا  الللة الحبية في نفس فترة امتاء الحبوم من  ا  زيادة كفاءة النتل. وقد توافق  هذه النتا   م  دراسة )حسين وآ رون،  
ية من قبا نمومح المحاكاة كان  قريبة من القيم المقيستتتتتة في معامات الرل الممتلفة، بينما أع ى ( إم تبين أن النتا   المتوقعة لإلنتاجأ

( مقارنة  القيم الفعلية.  وان اقا  مما سبق  ممن القو  أن المحاكاة  النمومح  ETcالبرنام  قيما  أعلى نسبيا  لاستهال الما ي الموسمي )
SSM محتتتو  القمل التتتلب  ا  عقد من الزمن، ولكا مستتتو  من مستتتويات الرل التكميلي، وهذا ستتمل بتقدير جيد لإلنتاح الحبي ل

( 2016ولتبيان مل  تم  االستفادة من بيانات المجموعة اإلحتا ية الزراعية ) مما  سمل لتانعي القرار  ا تيار مستو  الرل األنسب،
 2016- 2007ن مستتاحة القمل التتتلب المرول تراوح   ا  الفترة لمعرفة مستتاحة القمل التتتلب المرول على مستتتو  الق ر، فتبين أ

 متوستتتتتتط مستتتتتتاحة على مستتتتتتتو  الق ر  ا  تل   كغ/همتار  4549و  2499ألم همتار، كما تراوح  اإلنتاجية بين   411و  267بين 
 324فترة ماتها فقد بلل  . أما متوستتط مستتاحة القمل التتتلب البعا للكغ/همتار  3442ألم همتار وبمتوستتط إنتاجية   329الفترة بلل  

فإن اإلنتاح الحبي الكلي المقدر   7ووفقا  لنتا   الجدو    .كغ/همتار  1036ألم همتار  متوستتتتتتط إنتاجية على مستتتتتتتو  الق ر لم يتجاوز 
مستتتتتتتويات ألم طن لكا من   1202،  1134،  997ألم طن للزراعة البعلية و  795ستتتتتتنويا  على مستتتتتتتو  الق ر بلغ  المتوستتتتتتط حوالي  

% على التوالي ومل  فيما استتتتتتبدلنا المستتتتتاحات المروية  شتتتتتما كاما  مستتتتتتويات الرل التكميلي كا  على حدة. 95%،  66%،  33الرل 
 407و  339ألم طن، بينما ستيزداد هذا النات   مقدار   201% ستيزيد النات  الوطني  ممية 33وعليه فإن إضتافة الرل التكميلي  معد  

فقد   10و  8% على التوالي. ومن ناحية أ ر  واعتمادا  على نتا   الجدولين  95% و66ا  مستتتتويي الرل التكميلي ألم طن عند استتتتمد
تم حستتام النستتبة المئوية للزيادة في الللة الحبية والتبمر نتل والتبمر حستتب المعامات المدروستتة على مستتتو  الق ر كما هو مبين في 

 .8الجدو  
 قيم الغلة الحبية والتبخر والتبخر نتح بين المعامالت المدروسة   . نسبة الزيادة في8الجدول 

 تبخر  تبخر نتح  غلة حبية  نسبة الزيادة )%( 

 1.7 21.8 23.7 % بالمقارنة مع البعل 33مستوى الري 

 5.2 39.3 40.7 % بالمقارنة مع البعل 66مستوى الري 

 7.5 52.0 49.2 % بالمقارنة مع البعل 95مستوى الري 

 3.4 14.3 13.8 % 33% بالمقارنة مع مستوى الري 66مستوى الري 

 5.7 24.8 20.6 % 33% بالمقارنة مع مستوى الري 95مستوى الري 

 2.2 9.2 6.0 % 66% بالمقارنة مع مستوى الري 95مستوى الري 

 :والتوصيات الستنتاجات
%، م  49.2،  40.7،  23.7الحبي لمحتتتتتو  القمل التتتتتلب بنستتتتب بلل  أظهرت نتا   البحث أهمية الرل التكميلي في رف  المردود 

  % على التوالي مقارنة  95%،  66%،  33% لكا من مستتتتتويات الرل التكميلي 52، و39.3،  21.8نستتتتب زيادة لقيم التبمر نتل بلل  
احية أ ر  يتبين أن زيادة مستويات % في أقتى الحاالت. ومن ن7.5 الشاهد البعا، هذا ولم تتجاوز نسبة الزيادة في التبمر أكثر من  

%، أل 33%  المقارنة م  المعاملة  66% لم يؤدل إلى نفس مستتتتتو  الزيادة التي حققتها معاملة الرل التكميلي 95الرل التكميلي حتى 
إضتتتتتافة  %، بينما رف  مستتتتتتو  13.8( أدت إلى زيادة في الللة بنستتتتتبة 33% )الفارق  66% إلى  33أن رف  مستتتتتتو  إضتتتتتافة المياه من 
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%.  المحتتتلة وعلى ضتتوء نتا   البحث  ممن 20.6( أدت إلى زيادة متناقتتتة في الللة بلل  72% )الفارق  95% إلى  33المياه من 
 اقتراح ما يلي:

 % مثا ( في حا  نقص كميات مياه الرل.66اعتماد مستويات ممفضة من الرل التكميلي ) .1
 عية.استمدا  نمامح المحاكاة في وض  السياسات الزرا  .2
 توفير قاعدة بيانات منا ية يومية لسلسلة طويلة من السنوات لزيادة كفاءة ممرجات المحاكاة. .3

 المراجع: 
(. دراستتتتة محاكاة تبثير الرل الناقص في محتتتتتو  الق ن وتقييم  عل البدا ا أ  2013حستتتتين، فؤاد وعبد ق  عقوم ومتتتتتدق جانات )

 .343-360(:1)29. مجلة جامعة دمشق للعلو  الزراعية. CropWatإلدارة الرل  استعما  برنام  
في محاكاة تبثير الرل  CropWatو AquaCrop(. تقييم أداء النمومجين م  2013حستتتتتتتتتتتين، فؤاد وعبد ق  عقوم ومتتتتتتتتتتتتدق جانات )

 .373- 361(:1)29الناقص في محتو  الق ن. مجلة جامعة دمشق للعلو  الزراعية. 
(. أثر الرل التكميلي في زيادة المردود على محتتتو  القمل حستتب 2016الستتليمان، شتتعبان وأيهم اصتتبل وأحمد زلي ة ونضتتا  جوني )

المؤتمر العلمي الحادل عشتتتر للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، األطوار الفينولوجية )الرل  التنقيط(. ملمتتتتات  حوث 
 أ ار. 24-22دمشق 

(. دراستتتتة إنتاجية أصتتتتناف ممتلفة من القمل التتتتتلب وكفاءة استتتتتمدامها لماء التربة  االعتماد على 2009شتتتتعبان، أحمد شتتتتمس الدين )
روحة دكتوراه، قستتتم المحاصتتتيا الحقلية، كلية الزراعة، جامعة تقانة التمييز  الكربون النظير واستتتتمدا  النمذجة الرياضتتتية. أط

 صفحة. 296حلب. 
(. الرل التكميلي للمحتاصتتتتتتتتتتتتتتيتا وأهميتته على زيتادة اإلنتتاح واإلنتتاجيتة. المؤتمر الفني التدورل الثتامن إلتحتاد  1988صتتتتتتتتتتتتتتومي، جورح )

 .8/12/1988-5اه في الزراعة . المرطو  المهندسين الزراعيين العرم  التكاما العربي في مجا  ترشيد استمدامات المي
(. الرل التكميلي في ظروف الجمهورية العربية الستورية. ورقة عما 1998صتومي، جورح وريار الشتايب وعلي قيستي ونضتا  جوني )

 .21/11/1998-16ق رية مقدمة إلى ورشة العما القومية حو  الرل التكميلي.  لداد 
(. تبثير طرا ق الرل الحديثة في إنتاجية محتتتتو  القمل  محافظة 2016الجردل وطا  العبدو ) عودة،  ستتتا  وبشتتتر   زا  وعبد الكريم

 أ ار. 24-22حمص. ملمتات  حوث المؤتمر العلمي الحادل عشر للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دمشق 
 .صفحة 16(. الرل التكميلي. نشرة فنية، ا ماردا. حلب، سورية، 2003عويس، ميب )

وزارة الزراعة واإلصتاح الزراعي، دمشتق،    ،مديرية التم يط والتعاون الدولي ،قستم اإلحتتاء(.  2016)  وزارة الزراعة واإلصتاح الزراعي
 سورية.

 .431(. الرل التكميلي لألقماح البعا في سورية. دمشق، نشرة فنية رقم 1998وزارة الزراعة واإلصاح الزراعي )
Amir, J.; and T.R. Sinclair (1991). A model of the temperature and solar-radiation effects on spring wheat 

growth and yield. Filed Crops Research. 28:47-58. 

Deng, X.; L. Shan; and I. Shinobu (2007). High efficiency use of limited supplement water by dryland 
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Abstract 

The study was conducted to compare the effect of supplemental irrigation levels 

on some productivity traits and water use efficiency of durum wheat variety 

"Cham 7", and use SSM simulation model to study the effect of supplemental 

irrigation scenarios on water consumption and grain yield (GY). For that, the 

study was carried out in two steps: the first one was a field experiment with 

completely randomized block design with three replications during 2009/2010 

and 2010/2011 seasons at Srbaya Research Station. Three treatments of 

supplemental irrigation were used i.e. 33%, 66% and 95%, in addition to the 

rainfed treatment as a control. Water balance and water consumption were 

estimated depended on neutron prop readings. Yield and its components were 

taken at maturity. The second step was a simulation study using SSM simulation 

model based on daily climatic data during the period 2001-2011. The irrigation 

water quantities were added at rain rate at three dates according to results of field 

experiment. The results of field experiment showed an increase in grain yield of 

72% and 59% for each season when using supplemental irrigation at 95% 

compared with the control. Significant differences were found in grain yield, 

straw yield, biological yield and weight of thousand grains for the two studied 

years. In addition, simulation results showed an existence of high significant 

differences for the studied traits. Positive regression correlation was observed 

between water use efficiency and GY, and between transpiration efficiency and 

GY. In addition, results showed that the supplemental irrigation subscribes to 

increase the grain yield of durum wheat crop in percentages 23.7, 40.7 and 

49.2%, with increase of evapotranspiration values in a values of 21.8, 39.3 and 

52% for treatments 33%, 66% and 95% respectively compared to the control 

(rainfed), and the increasing ratio of evaporation did not exceed 7.5% in 

extremes. When these ratios were transformed on country level, the adding of 

supplemental irrigation will increase national production of durum wheat about 

201, 339 and 407 thousand tons for treatments 33%, 66% and 95% respectively 

compared with the control (rainfed). 

Key Words: Simulation, Supplemental irrigation, Water balance, Evaporation, 

Transpiration Efficiency, Grain yield, Durum wheat. 
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