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 .Solanum tuberosum Lتأثير الري الناقص في االستهالك المائي ونمو وحاصل البطاطا

 

 منير هاشم صادق                              ثامر يحيى ثامر الشبلي

 جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة 

 

 الخالصة :

كم  جنوب  غرب  بغداد  على خط طول     25  نفذت تجربة حقلية  في  منطقة اليوسفية  الواقعة على بعد            

في  تربة  ذات  نسجة  مزيجة    1021شماالً للموسم الشتوي    33˚  00  44شرقاً ، وخط عرض "  44˚ 24    "75

، لدراسة تأثير قطوعات الري )الري الناقص(  Typic Torrifluventغرينية ومصنفة  تحت المجموعة  العظمى  

ئي الفعلي وحاصل وكفاءة استعمال الماء المحصولي وبعض صفات النمو واالنتاج للنبات تحت في االستهالك الما

وبثالث  مكررات  حيث  وزعت   RCBDنظام الري بالتنقيط ، واستخدم تصميم  القطاعات  الكاملة  التعشية  

النمو الخضري ،  نشوء    معامالت  الري  الناقص  وهي  معاملة المقارنة  ) ري  كامل  (  وقطع ريه عند مراحل

الدرنات  ، تكوين وكبر  الدرنات  ، عشوائياً  على الوحدات  التجريبية .  وقد حسبت  كمية  مياه الري  المضافة  في  

 ( .   Aكل ريه  اعتماداً  على  بيانات  حوض  التبخر  صنف  ) 

 110.9كامل  كان  لها  اعلى  استهالك  مائي  وبلغ وبينت النتائج  التي  تم الحصول  عليها ان معاملة  الري  ال      

ملم ، لمعاملة الري  الناقص في مرحلة تكوين وكبر الدرنات . واعطت   122.2ملم بينما كان اقل استهالك مائي 

 25.0معاملة  الري  الناقص  عن مرحلة النمو الخضري  افضل كفاءة الستعمال الماء  المحصولي  حيث  بلغت 

لمعاملة الري  الناقص  عند  مرحلة  نشوء   ᶟكغم/ م 23نما  كانت اقل كفاءة استعمال ماء محصولي   بي ᵌكغم/ م

طن / هكتار   10.240طن / هكتار  لمعاملة  الري  الكامل  بينما بلغ اقل انتاج  34.202الدرنات . وبلغ  اعلى انتاج  

 لمعاملة الري  الناقص عند مرحلة نشوء  الدرنات .

 

Effect of deficit irrigation on water consumption in growth and yield of potato 

and holds Solanum tuberosum L. 

 

Abstract : 

     field experiments conducted in Yousifiya area about 15 km southwest Baghdad 

latitude 33
º
 70' 84″ North and Longitude 44º 18' 75″ east, for winter season 2012 in silty 

loam soil texture classified under great Typic Torrifluvment, The experiment was aimed 

to study effect of cuts irrigation (deficit irrigation) on actual consumptive use and yield 

and efficiency of crop water use and some plant yield and attributes under drip irrigation, 

The experiment was in randomized complete block design (RCBD), in tree replicates, 

where deficit irrigation treatment (control treatment (complete irrigation) and cut one 

irrigation at vegetative growth, tubers rise size and composition of the tubers stages 

randomly on experimental plots. 

     Quantities of applied water were calculated in each irrigation based on 

 evaporation pan (class A) data. Actual crop consumptive use and yield were calculated at 

end of experiment determined some of growth and yield were measured for potato. 

Obtained results showed that complete irrigation treatment had the highest water 
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consumptive use 220.9 mm and 211.6 mm for rise size and composition of the tubers 

stages . Deficit irrigation treatment gives best water use crop efficiency at vegetative 

growth stage 15.7 kg.ha
-1

 while were 13 in tubers rise size and composition of the tubers 

stage. The highest yield was 34.176 Tan.ha
-1

 while were  27.647  Tan.ha
-1

 for  tubers rise 

size and composition of the tubers stage . 

 

: المقدمة  

يعد نقص المياه اهم العوامل المحددة ألنتاج المحصول في المناطق الجافة وشبة الجافة، اذ تعاني هذه المناطق          

من تغيرات واسعة في ظروف البيئة والمناخ الى جانب التغيرات الواسعة في اشكال الجفاف سواء في التربة او الجو 

المراحل المبكرة او المتأخرة منه، ففي مثل هذه الظروف تنخفض االنتاجية وكفاءة  . ويشمل هذا الموسم بأكمله او في

، الري الناقص هو الطريقة التي  ( 1000واخرون ،  Oweisاستعمال الماء فضال عن تذبذبها من سنة الى اخرى) 

(  Potential evapotransiprationنتح الكامن )  -يتم من خاللها ري كامل منطقة الجذر بكمية مياه أقل من التبخر

، Rajaو   English، والشد الخفيف التي تتعرض له النباتات يكون له أقل ما يمكن من التأثيرات في الحاصل ) 

نتح ، وهذه  -(. وعرف الـري الناقص بأنه أضافة كمية مياه ري أقل من الكمية المطلوبة وذلك لتقليل التبخر1996

 ( . وعـرف  Eck   ،1986مقاومة للجفاف مثل القطن والحنطة والذرة الصفراء ) الممارسة تستخدم في المحاصيل ال

Kirda   ( 1000  ( الري الناقص بأنه طريقة لزيادة كفــاءة أستعمال الماء )WUE  عند تعريض المحصول الى)

من المتوقع بأن أي  مستوى معين من الشد في مرحلة معينة من مراحل نمو النبات ، أو خالل فصل النمو الكامل  ، اذ

أنخفاض في الحاصل سيكون غير معنوي ومهم اذا ما تم مقارنته بالمكاسب كتوفير المياه التي يمكن أستعمالها في ري 

 (  .    Raes ،2009و  Samو   Zhang ،2004و   Kangمحاصيل أخرى )

ولة الري ويأخذ أسماء عدة منها الري ( بأن الري الناقص هو مفهوم جديد لعملية جد2990)  English أشـــار        

(.  Deficit Evapotranspirationنتح الناقص  ) –أو التبخر   Regulate Deficit Irrigationالناقص المنظم 

(  بان تعريض المحاصيل إلى الشد المائي خالل مراحل نمو محددة ال يسبب فرقاً 2992واخرون ) Kirda وذكر

ذه الطريقة يمكن توفير كمية من المياه ورفع كفاءة استخدامها . ولضمان نجاح الري معنوياً في إنتاج النبات وبه

(  انه من الضروري األخذ بعين االعتبار مقدرة التربة على حفظ الماء ، ففي 2990)  English الناقص فقد ذكر

ص ، في حين ان النباتات الترب الرملية من الممكن أن يتعرض النبات إلى عجز مائي بسرعة تحت تأثير الري الناق

المزروعة في الترب الطينية حيث القوام الناعم لحبيبات التربة يمكن ان تبقى فترة أطول لتتكيف مع انخفاض محتوى 

التربة الرطوبي وتبقى غير متأثرة بهذا المحتوى ولذلك فان نجاح الري الناقص في هذه الترب أكثر احتماال مع تعديل 

عية كتقليل الكثافة النباتية وتعديل مواعيد الزراعة وأيضاً اختيار النباتات ذات فصل النمو في بعض العمليات الزرا

 القصير.

( بأن محصول البطاطا يمكن أن يتحمل الري الناقص خالل المدة التي تسبق تكوين 2991واخرون ) Shock أشار 

( إلى 1004)  Shock( و   1001) Thorntonالدرنات دون حصول انخـفاض فــي الحاصل كـماً ونوعـاً . وبين  

( فقد أكد  1002واخرون )   Fatihان نباتات البطاطا حساسة جدا للشد الرطوبي وتتأثر معنويا بالري الناقص . اما 

على تجنب الري الناقص على البطاطا خالل مرحلة تكوين الدرنات ومنتصف مرحلة النضج بسبب النقص الحاصل 

( إلى ان نباتات البطاطا تكون حساسة جدا 1001واخرون )   Hassan . ووجد في اإلنتاج كماً ونوعاً 
"

للشد  

  Starkو  Kingالرطوبي وخاصة في مرحلة تكون الدرنات مقارنة بمرحلة الكثافة الدرنية ونضج الدرنات . بين 

حصول البطاطا . في من المتطلبات المائية أدى إلى انخفاض غير معنوي في اإلنتاج لم  10%(  ان تقليل  2994)

( في تجربة حول إنتاجية وكـفاءة استـخدام المـياه للبطاطا تحت معامالت الـري 2010حين بينت عاتي وآخرون )

طن . هـ   30.2 و   28.2 و   34.5 و  34.5الناقـص إن إنتاجيــة البطاطا كانـت 
1-

لمعاملة المقارنة ومعاملة ) قطع  

( و) قطع رية عند مرحلة تكوين  T2و) قطع رية عند نشوء الدرنات  ( T1ضري رية واحدة عند مرحلة النمو الخ

 و   36.2و   36.7( ، على الترتيب  في السنة  األولى  للبحث بينما كانـت في السـنة الثانية   T3وكبر الدرنات 
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طن . هـ    31.12 و   30.2
1-

ملم    – 441  391وح بين نتح التجميعي تترا -ولنفس المعامالت،  وكانت قيم التبخر  

 4.33أعلى كفاءة الستخدام المياه بلغت  T1ملم للموسمين الزراعيين ، على الترتيب وحققت المعاملة   -428  304و

كغم.م 9.12و 
-3

وتهدف هذه الدراسة الى معرفة تأثير الري  وللموسم الزراعي االول والثاني  ، على الترتيب. 

نمو الخضري ومرحلة نشوء الدرنات ومرحلة تكوين وكبر الدرنات( والري الكامل الناقص قطع رية عند )مرحلة ال

 في االستهالك المائي الفعلي، كفاءة استعمال الماء وبعض صفات النمو واالنتاج لمحصول البطاطا .

 

 : المواد وطرائق العمل

كم  25اليوسفية الواقعة على بعد  في منطقة 1021 لشتوينفذت تجربة حقلية  لزراعة نبات البطاطا للموسم ا       

شماالً ، وتتميز أراضي المنطقة بكونها  337.001.44ًشرقا وخط عرض 447.241.05ًخط طول على جنوب غرب بغداد

م فوق مستوى سطح البحر. التي تتميز بتربة ذات نسجة مزيجة غرينية  34.2مستوية إلى شبه مستوية ذات أرتفاع 

Silty Loamهي  مجموعة عظمى ، ومصنفة إلى تحتTypic  Torrifluvent.      استخدم  تصميم القطاعات

بثالث  مكرارت لتصميم  وتنفيذ  التجربة  قسم الحقل  الى ثالث  قطاعات  ) مكررات  (   RCBDالكاملة   التعشية  

م  3× م   2( )  ²م 24ة  )م  (  وتم  تقسيم  القطاع  الواحد  الى  اربع  وحدات  تجريبي 2المسافة بين  قطاع  واخر  ) 

(   ²م 400م ( ويكون  مساحة الحقل  للتجربة  )   2( للوحدة  التجريبية  والمسافة بين  وحدة  تجريبية واخرى ) 

 Basic Speed Potatoes(  Winstonوزعت  المعامالت  عشوائاً لكل  مكرر استعملت تقاوي بطاطا صنف ) 

سم في الشق الذي تم  15على خطوط  والمسافة بين درنة و اخرى  1021 \ 2 \ 14( وتمت الزراعة في E)رتبة 

سم ( و على امتداد خط التنقيط . وقد  تضمنت معامله واحدة  20 – 4عمله في المصطبة وتم تغطيتها بالتربة لعمق ) 

معاملة ري كامل )  للري  االعتيادي )  كامل(  واربع  معامالت  للري الناقص عند  مراحل  نمو النبات  وكما يأتي :

مقارنة ( ، معاملة قطع رية عند مرحلة النمو الخضري ، معاملة قطع رية عند مرحلة نشوء  الدرنات ، معاملة قطع 

( بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة الدراسة وفقاً للطرق 2ريه عند مرحلة كبر وتكوين الدرنات. يبين جدول )

 ( . 2925واخرون ،  Blackالقياسية )

 

بنفس المستوى لجميع المعامالت بعدها تمت عمليات االرواء بقطع رية  1021/ 1/ 0اجريت الرية االولى بتاريخ 

خالل مراحل )النمو الخضري و نشوء الدرنات وتكوين وكبر الدرنات ( باالضافة الى معاملة المقارنة وهي الري 

 دالت التالية :الكامل باعتماد بيانات حوض التبخر وبأستعمال المعا

 

                        (2   .............................................)ETo = Kp X  Epan    

 اذ ان : 

ETo  النتح  المرجعي  ) ملم / يوم (   –= التبخر 

Kp ة  سطح = معامل خاص بحوض  التبخر ويختلف تبعاً  لنوع الحوض والغطاء  النباتي المحيط بالحوض وطبيع

 التربة وسرعة الرياح . 

Epan   ) التبخر  من الحوض ) ملم / يوم  = 
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 ( بعض صفات التربة الكيميائية والفيزيائية للتربة المدروسة 1جدول) 

 

 عمق التربة الوحدة الصفة المدروسة

  30-0 60-30 

EC ديسيسيمنز.م
-1

 3.4 6.4 

pH  7.2 7.51 

  رمل

غم.كغم
-1

 

112 110 

 650 623 غرين

 240 265 طين

 SiL SiL  النسجة

سنتمول.كغم السعه التبادلية
-1

 23.31 20.45 

 27.2 26.6  كاربونات الكالسيوم

Ca  

 

 

مليمكافئ.لتر
-1

 

15.45 29.80 

Mg 7.91 14.45 

Na 12.5 23.96 

K 1.78 1.55 

CO3 NILL NILL 

HCO3 2.75 5.13 

CL 24.22 39.85 

SO4 9.81 21.7 

غم.كغم المادة العضوية
-1

 4.12 1.95 

ميكاغرام.كغم كثافه ظاهريه
-1

 1.38 1.46 

 2.59 2.58 كثافة حقيقية

سم.ساعه ايصالية مائية
-1

 3.98 3.69 

 0.48 0.63 ملم معدل القطر الموزون

 0..6 0..6  المسامية

كغم.سم مقاومة التربة لالختراق
-2 

1.00 1..1 

  

النتح  المحسوبة  من احواض  التبخر  –تهالك المائي باستخدام هذه  الطريقة تضرب  قدرة التبخر ولحساب االس 

 بمعامل  المحصول الذي تعتمد قيمته على  طبيعة النمو الخضري  وخصائصه  ومرحلة النمو وبيئة النبات  والموقع .  

              (1 ( ..........................................     .............ETc = ETo X Kc 

 اذ ان :  

ETc  النتح  )  ملم / يوم  (   –=  التبخر 

ETo  النتح  المرجعي  )  ملم / يوم (   –= التبخر 

Kc  معامل  المحصول = 

رة ( بأستخدام معامالت اختزال )وهو عبا 5الواردة في  المعادلة  )  ETcوفي  ظروف  الري  بالتنقيط  تعدل القيم  

و   Freemanعن معامل تعتمد قيمته على مرحلة نمو المحصول ونسبة مساحة الحقل المغطاة من قبل المحصول( )

Qavzoli  ،2940  : وبحسب  المعادلة  االتية ) 

            (3           .............................................)Kr = Ge+ 0.5 (1-Ge)  

  -اذ ان :

Kr االختزال = معامل 
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Ge . نسبة ما يغطى من سطح التربة الى المساحة الكلية للتجربة = 

وحدد معامل االختزال اعتماداً على التغطية الورقية للمحصول قياساً بمساحة التجربة الكلية ووفقاً لفترات نمو 

  -المحصول . اذ تصبح المعادلة بعد التصحيح :

                 (4................. )                 ............... 

 -اذ ان :

 يوم ( /النتح ) ملم  –= التبخر      

 يوم ( /النتح المرجعي ) ملم –= التبخر     

 = معامل المحصول      

 = معامل االختزال .     

 الماء بأستخدام المعادلة التالية : كما تم حساب كفاءة استعمال

 a

C
ET

Yield
WUE            ……………………………………….. (5)  

 اذ ان:

 CWUE كفاءة استعمال الماء المحصولي )كغم .م  =
-

³.) 

 ETaهكتار³نتح الفعلي الموسمي لوحدة مساحة )م -= التبخر .
-

¹.) 

( مررن الزراعررة وتررم 15/4/1021يومرراً   )  90ائي مررن كررل وحرردة تجريبيررة بعررداختيرررت خمسررة نباتررات بشرركل عشررو    

 تسجيل مؤشرات النمو الخضري اآلتية :

 

 ارتفاع النبات 1 : 

   عدد السيقان الهوائية الرئيسة : 2

 المساحة الورقية 3 :

 : الوزن الجاف للنبات )غم( .

  حاصل الدرنات   : 5

ل )للوحدات التجريبيرة ( وحسرب متوسرط حاصرل النبرات الواحرد وحللرت البيانرات وفي نهاية الموسم تم جني الحاص     

)   0.05عنرد مسرتوى احتمرال  L.S.Dحسرب التصرميم المتبرع واختبررت المتوسرطات حسرب اختبرار اقرل فررق معنروي 

 ( .   2949الصحاف ،

 

 : النتائج والمناقشة

 : االستهالك المائي وعمق الماء المضاف

( وكمية مياه الري المضافة وعدد الريات لمعاملة ETa( مقدار االستهالك المائي الفعلي) 1ل ) يبين الجدو        

الري الكامل ومعامالت الري الناقص)قطع رية( عند مراحل النمو المختلفة مرحلة النمو الخضري ومرحلة نشوء 

حوض  التبخر   تم اعتماد بيانات  الدرنات ومرحلة تكوين وكبر الدرنات  ، على التوالي خالل الموسم  بأكمله اذ

(  في حساب  االستهالك المائي  اذ  يالحظ  ان  معاملة  الري  الكامل    4و 3و 1و 2( والمعادالت  )  A) صنف 

ملم بينما  كانت  لمعامالت  الري  الناقص  عند مراحل النمو  110.9كان  لها  اعلى  استهالك  مائي   فقد  بلغ  

ملم  122.2و  123.1و  122.0لنمو الخضري ومرحلة نشوء الدرنات وتكوين وكبر الدرنات ، هي المختلفة مرحلة ا

و  120.4ملم  بينما  كانت   125، على التوالي .  وكانت اعلى  كمية  مياه  مضافة  في معاملة الري  الكامل هي  

رحلة النمو الخضري ومرحلة نشوء ملم لمعامالت  الري  الناقص عند مراحل النمو المختلفة م 105.0و   100.3

نتح   –الدرنات ومرحلة تكوين وكبر الدرنات ، على التوالي . بينما ادت  معامالت  الري  الناقص الى  خفض  التبخر 
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(  بنسب  اختلفت  حسب  مراحل  نمو  النبات  والتي  اظهرت  فروقاً بينها  وبين معاملة الري  الكامل  ETaالفعلي ) 

( % لمعامالت  الري  الناقص  عند مراحل النمو المختلفة مرحلة   4.5و  3.0و  2.9سبة االنخفاض  ) وقد بلغت  ن

النمو الخضري ومرحلة نشوء الدرنات وتكوين وكبر الدرنات ، على التوالي .  سبب ذلك يعود الى ان  كميات  مياه  

ت  الري  الناقص  مما  ادى الى  زيادة  عمليات الري المضافة  الى  معاملة  الري  الكامل كانت اعلى  من معامال

( اللذين  1009(  وعاتي  )  1001النتح  من قبل النبات  والتبخر من سطح  التربة  وتتفق النتائج هذه مع الحديثي  ) 

قص  ( كان عند  معاملة  الري  الكامل مقارنة  مع  معامالت الري  النا ETaنتح  فعلي  )   -وجدا  ان اعلى تبخر  

عند مراحل النمو المختلفة مرحلة النمو الخضري ومرحلة نشوء الدرنات وتكوين وكبر الدرنات ، تعود  الى ان 

 رطوبة التربة  عند  الري  الكامل  تكون قريبة من السعة  الحقلية  . 

 

 (  :  االستهالك المائي وعمق الماء المضاف  2جدول  )  

 

 عدد  الريات معامالت  الري
اء  الري  عمق  م

 المضاف  )ملم(

عمق  ماء  المطر  

 )ملم (

 االستهالك المائي

ETa )ملم( 

 226.5 5.5 215 .2 الري  الكامل

قطع ريه عند مرحلة 

 النمو الخضري
20 216.2 5.5 210.. 

قطع ريه عند مرحلة 

 نشوء  الدرنات
20 26..0 5.5 210.2 

قطع رية عند مرحلة 

 تكوين وكبر الدرنات
20 265.. 5.5 211.0 

L.S.D (0.05)    ...0* 

 

 :كفاءة استعمال الماء المحصولي واالنتاج 

(  كفاءة  استعمال  الماء  المحصولي واالنتاج الكلي إذ اظهرت  النتائج  ان اعلى قيم    3يبين الجدول )   

بينما  ᵌكغم / م 25.0بلغت  كفاءة استعمال الماء  المحصولي للمعاملة  قطع ريه عند  مرحلة  النمو  الخضري  حيث  

 23كانت اقل  قيمة  بكفاءة استعمال  الماء  المحصولي  للمعاملة  قطع  ريه  عند مرحلة  نشوء  الدرنات اذ  بلغت 

 24.0و   25.4اما المعامالت  الري  الكامل وقطع ريه  عند  مرحلة تكوين وكبر الدرنات فقد بلغت    ᵌكغم / م

تعزى الزيادة  في قيمة  كفاءة  استعمال  الماء  المحصولي  لمعاملة  قطع ريه  عند  مرحلة  على التوالي .  و ᵌكغم/م

طن/هكتار وانخفاض  كمية المياه  المضافة   33.919النمو  الخضري  الى  االنتاج  العالي  لهذه  المعاملة  حيث بلغ  

طن/هكتار   10.240مرحلة  نشوء  الدرنات  الى   الى الحقل  في  حين انخفض  االنتاج  في المعاملة  قطع ريه عند  

واخرون   Feeddsطن/هكتار لمعاملة  قطع رية  عند  مرحلة تكوين وكبر الدرنات  فقد اشار   32.202بينما كان 

( الى  ان انخفاض  كفاءة استعمال  المياه  بزيادة كمية  مياه  الري  المجهزة  يرجع  الى  النقص  في تهوية   2904)

منطقة  الجذرية  نتيجة  الرتفاع  الرطوبة  ، فضال عن  زيادة  غسل  المغذيات  وانخفاض  تركيزها  وبالتالي ال

الري  الناقص خالل  مراحل  نمو  انخفاض  االنتاجية  نسبة الى كمية  مياه  الري  الكلية المستخدمة .  ان  جدولة

النبات  المختلفة  كان لها  تأثير  في زيادة  كفاءة استعمال  المياه  وتوفير  كمية  مياه  تستغل  لري  مساحات  اضافية  

له  اهمية  كبيرة  في  التوسع  بالرقعة  الزراعية .  واظهرت النتائج  ضرورة  اعطاء  الكميات الكافية  من الري  

ل  مرحلة  نشوء  الدرنات  الن نبات البطاطا  حساس  لالجهاد  ) قطع ريه  (  في هذه  المرحلة  وانه  باالمكان  خال

قطع رية  في مراحل النمو االخرى  دون حصول  نقص  كبير  في  االنتاج ويتفق هذا مع  ما  جاء  به  كل  من) 

 ( .  Shock ،1002و Pereira  و 1020عاتي  واخرون  ،
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 (  :  كفاءة  استعمال  الماء  المحصولي  واالنتاج 0جدول ) 

 

 معامالت  الري
 االنتاج

 )طن / هكتار  (

 االستهالك المائي

ETa )  ملم( 

كفاءة استخدام الماء 

 ( ᵌالمحصولي )كغم /م

 ..15 226.5 1.0..0 الري  الكامل

 ..15 ..210 00.525 قطع ريه عند مرحلة النمو الخضري

 10 210.2 ..0..2 عند مرحلة نشوء  الدرناتقطع ريه 

 ...1 211.0 01.1.0 قطع رية عند مرحلة تكوين وكبر الدرنات

L.S.D (0.05) 20.26* ...0* 1.06* 

  

 :تأثير  معامالت  الري  الناقص  في بعض  صفات  النبات   

 :طول  النبات   -1

الناقص  في متوسط  ارتفاع  النبات النهائي  اذ  بينت النتائج  (  تأثري معامالت الري   4يبين  جدول  )                

في متوسط  ارتفاع  النبات  . وكان   ) 0.05ان قطع الري  خالل  مراحل  النمو المختلفة  لم  تؤثر  معنوياً  )بمستوى 

املة  قطع الري  في  سم  واعطت  مع 24.5متوسط ارتفاع النبات يميل نحو الزيادة عند معاملة الري الكامل اذ بلغ  

سم ، سبب ذلك يعود الى ان النبات في  معاملة   55.1مرحلة نشوء  الدرنات  ادنى متوسط  الرتفاع  النبات  بلغ  

الري  الكامل  حصل على احتياجاته  المائية  الضرورية  لنموه  وبناء  انسجته  كافة  في  حين  ادى قطع  الري 

لى تعرض  النبات  الجهاد  مائي  والتي  يكون النبات خاللها  بحاجة  ماسة للماء  خالل  مرحلة  نشوء  الدرنات  ا

النها  مرحلة  مهمه  حيث  يقوم  النبات ببناء  االنسجة  وزيادة  النمو  الخضري  وكذلك  بداية  نشوء  وتكوين  

يات  الفسيولوجية  مما  خفض من  نمو  الدرنات  لذلك اثر  نقص  الماء  سلباً  في  العمليات  االيضية  للنبات والعمل

النبات  وبالتالي  اعطت نباتات  قصيرة  مقارنة بمعاملة  الري  الكامل  إذ انخفض  متوسط  ارتفاع  النبات  بنسبة  

%  في  معامالت  الري  الناقص  خالل المراحل النمو  الخضري  ، نشوء  الدرنات  ،  20%  و  22%  و 4

حيث  وجد  ان  مرحلة   ) zrust   ،2995ت ، على التوالي . النتائج هذه تتفق  مع  ما  وجده ) وتكوين وكبر الدرنا

%  10نشوء  الدرنات  هي  مرحلة حساسة  لألجهاد  المائي  بالنسبة  الرتفاع النبات إذ كانت  نسبة االنخفاض  

 .    )  1004واخرون ،   Kangو     kashyap   ،1003بالنسبة لمعاملة الري  الكامل وهذا ما يتفق مع  ) 

 

 (  :  تأثير  معامالت الري  الناقص  في بعض  صفات  النمو واالنتاج للنبات    .جدول  ) 

 

 الري  الكامل الصفة
الري  الناقص عند  

 مرحلة النمو  الخضري

الري  الناقص  عند  

 مرحلة نشوء  الدرنات

الري  الناقص عند  مرحلة 

 تكوين وكبر  الدرنات

 طول  النبات

 )سم (
0..5 01.0 55.2 52.0 

 عدد  السيقان الرئيسة

 ( ¹ˉ)ساق  .نبات
... ..2 0 0.2 

 المادة  الجافة

 ( ¹ˉ)غم . نبات
2..0 2..0 .6.2 .5.5 

 حاصل  الدرنات

 )كغم /نبات (
6.02 6.06 6..2 6.50 

 المساحة الورقية

 ( ¹ˉ.نبات ²)سم
0.50 0.25 502. 52.0 

L.S.D(0.05) N.S N.S N.S N.S 
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 :عدد  السيقان الرئيسة   -2

(  تأثير  معامالت  الري  الناقص  في  متوسط عدد  السيقان  الرئيسة  للنبات اذ  بينت   4يبين  جدول  )          

يقان  ( في  متوسط عدد  الس 0.05النتائج  ان  قطع  الري  خالل  مراحل  النمو  المختلفة  لم  تؤثر  معنوياً ) بمستوى 

 ¹ˉساق  .  نبات 4.0الرئيسية  للنبات وكان عدد السيقان الرئيسية يميل نحو الزيادة عند معاملة الري الكامل اذ بلغ 

بينما  كان  اقل  متوسط لعدد  السيقان  الرئيسية  للنبات في  معاملة  الري  الناقص في  مرحلة  نشوء  الدرنات إذ بلغ 

% عن  13.2%  و  52.2%  و22.9عدد  السيقان  الرئيسة  بنسبة  قدرها  وانخفض  متوسط   ¹ˉساق  نبات 3

معامالت  قطع  الري  خالل  مراحل  النمو  الخضري ونشوء  الدرنات   وتكوين وكبر  الدرنات ، على التوالي .  

مو  وبالتالي  زيادة  وسبب ذلك يعود الى  ان الري  الكامل ادى  الى  توفير كميات  كافية  للنبات  خالل  موسوم  الن

( عندما 2999)  Shaeعدد  العيون  النابتة  وتحفيزها  مما ادى  الى  زيادة  عدد  السيقان  الرئيسية  وهذا  ما  اكده   

ذكر  ان  نبات  البطاطا  احوج  ما يكون الى  توافر  الرطوبة  االرضية  خالل  مرحلة  نشوء  الدرنات  ليساعد  

د  من  البراعم  السفلية  الجانبية لتكوين  سيقان  جديدة .  ويتفق هذا مع  ما  وجده كل  على  نمو  عدد  جدي

 Orta (1003   . )( و   1002)   Boujelbenمن

 

 :المادة  الجافة  -0

(  تأثير الري  الناقص  في  متوسط  المادة  الجافة  اذ  بينت النتائج  ان قطع  الري خالل   4يبين  جدول  )        

( في  مستوى المادة  الجافة .وكانت المادة الجافة تميل نحو 0.05لمراحل  النمو  المختلفة لم تؤثر معنوياً ) بمستوى  ا

واعطت  معاملة  قطع  الري  في  مرحلة نشوء   ¹ˉغم . نبات  40.3الزيادة عند معاملة الري الكامل اذ بلغت  

% 14%  و 3إذ انخفض  متوسط  المادة  الجافة  بنسبة   ¹ˉم . نباتغ 00.1الدرنات ادنى  متوسط للمادة  الجافة بلغ 

%  في  معامالت  قطع الري  خالل  مراحل  النمو  الخضري  ونشوء  الدرنات  وكبر  وتكوين الدرنات  ،  20و 

و  الخضري  على  التوالي .  وسبب ذلك يعود  الى ان استجابة نبات  البطاطا  لنقص  الماء  يظهر  تأثيرة  على النم

المتمثل بالمساحة  الورقية  وطول  النبات والتفرعات الذي  ادى الى  انخفاض معدل  انقسام واستطالة الخاليا 

 ( .  1003واخرون )  Shock(  و 2992واخرون )   Silvaوالنتائج هذه تتفق  مع  

 

 :حاصل  الدرنات   -.

ص  في  متوسط حاصل  الدرنات للنبات  اذ  بينت  النتائج ان (  تأثير معامالت  الري  الناق 4يبين جدول  )         

(  في  متوسط حاصل  الدرنات  وان  0.05قطع  الري خالل  مراحل  النمو  المختلفة لم تؤثر معنوياً  )  بمستوى  

سط  لحاصل  كغم / نبات بينما  كان  اقل متو 0.21حاصل الدرنات يميل نحو الزيادة عند معاملة الري الكامل اذ بلغت 

كغم  / نبات  وانخفض  متوسط  حاصل   0.44الدرنات  لمعاملة  قطع  الري في  مرحلة نشوء  الدرنات  حيث  بلغ 

%  لمعامالت  قطع  الري  خالل  مراحل النمو  الخضري و نشوء  20%  و 19%  و 3الدرنات بنسبة قدرها 

بب ذلك يرجع  الى  ان قطع  الري يؤدي الى  انخفاض  نمو  الدرنات و كبر  وتكوين  الدرنات ، على  التوالي .  وس

الدرنات  بدرجة  كبيرة وتبدأ  خالياها  بالنضج فإذا ما اضيف  الماء  بعد  قطع الرية مباشرةً  فأن تشققات النمو  

لتي  تطرأ على  حجم  تتكون  نتيجة  لعدم  قدرة  الخاليا  الخارجية  التي  تبدأ بالنضج  على  النمو الستيعاب  الزيادة ا

الدرنة  نتيجة لسرعة  نمو  خاليا االنسجة  الداخلية التي  تنشط فجأة مع  ارتفاع  الرطوبة  االرضية . وان  قطع 

الري مع  ارتفاع  درجة  الحرارة يؤدي الى كسر  سكون  الدرنات  الجديدة  المتكونة  فتبدأ  بالنمو  بالتربة ،  فإذا  ما 

خفض  حاصل    االرضية فجأة فأن الدرنات  تعطي نموات  ثانوية  صغيرة  الحجم  مما يؤدي  الىارتفعت الرطوبة  

 ( .  1002واخرون ) Faberio( و  2991) Groves و  Baileyويتفق  مع  هذه  النتائج  كل  من الدرنات  للنبات .

 

 :المساحة  الورقية    -5
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الناقص  في متوسط  المساحة  الورقية  للنبات  اذ  بينت  النتائج  عدم  (  تأثير  معامالت  الري   4يبين  جدول )       

في  متوسط  المساحة  الورقية  نتيجة  لقطع الري  خالل  مراحل  نمو    ) 0.05وجود  فروق  معنوية  ) بمستوى  

.  ²سم  2053ث  بلغت  النبات  وكانت  المساحة  الورقية  للنبات تميل نحو الزيادة  في  معاملة الري  الكامل  حي

في  حين كان  ادنى  متوسط  للمساحة الورقية  في  نباتات  معاملة  قطع الري  خالل  مرحلة  نشوء    ¹ˉنبات

%  في 24%  و 12%  و4وانخفض  متوسط  المساحة  الورقية  بنسبة   ¹ˉ.  نبات ²سم  5314الدرنات  وبلغت  

لخضري  ونشوء  الدرنات  وكبر  وتكوين  الدرنات ، على  التوالي . معامالت  قطع الري  خالل  مراحل  النمو ا

ويتضح من  خالل  النتائج  ان قطع الري خالل  مرحلة  نشوء  الدرنات  ادى الى  خفض  المساحة  الورقية  للنبات  

ق  الثغور  بسبب  تأخر  نمو  النبات  وضعف  نمو  االوراق  لتعرضه  لالجهاد  المائي  حيث  ادى  الى انغال

لالوراق  وتثبيط  عملية التمثيل  الضوئي  وبالتالي  ادى الى قلة  قدرة  االوراق  على  االستطالة  واالنتفاخ  

وانخفاض  انقسام  الخاليا  ولحاجة  النبات للماء  في  هذه  المرحلة  النها  مرحلة  اكتمال  نمو  النبات  خضرياً  

 ( . 1005واخرون )  Onder( و Palt   2991 (و Kratzke هذا مع  ما ذكره   وبداية  تكوين  الدرنات .  ويتفق
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