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 المستخمص
 طرائق ري المروز الضحمة تطبيقعند  التوزيع الرطوبي لدراسةناحية الرشيد جنوب بغداد   في 5102لمموسم الربيعي تجربة حقمية  اجريت

 )مقارنة(% 011ري احواض  طرائق لمري شممت اربعفي التجربة  طبقت .الذرة الصفراءالمياه وحاصل  كفاءة استعمالفي و االحواض ري و 
اوضحت نتائج التوزيع الرطوبي الحجمي ان . ري مروز ضحمةو وري مروز تقميدي % )من عمق الري لمعاممة المقارنة( 01وري احواض 

سم  51-01سم  و01-1% لمعمق 1..0و 0..0المروز الضحمة اعطت انخفاض في المحتوى الرطوبي وبنسبة انخفاض ري معاممة 
 بينت . الرطوبي عن معاممة القياسبمعاممة ري االحواض التقميدي وفي الوقت ذاتو اختمفت بقية المعامالت في التوزيع  قياساً عمى الترتيب 

% 11و .5 و11 بنسبة عمق ماء الري خفضت قد  % 01وري االحواض المروز الضحمة  ري ي و المروز التقميد ري طرائقالنتائج ان 
زيادة ب و التقميديمعاممة ري المروز  الى تفوقتشير النتائج . (0-موسم مم ...التقميدي )االحواض ري مى الترتيب بالقياس الى معاممة ع

تفوقت طريقة ري المروز وفي كفاءة استعمال الماء ،  االحواض التقميديعمى بقية المعامالت عدا  الذرة الصفراء معنوية في حاصل حبوب
ري الفات معنوية لبقية المعامالت عن ولم تكن ىناك اختال، % عن الري التقميدي1.بنسبة زيادة عمى جميع المعامالت و  معنوياالتقميدي 

الري  عند استعمال تحقيق حاصل اعمىاكثر ربحية مقارنة ب والمروز الضحمة %01 االحواض الريعند تطبيق يكون الري وبيذا  قميدي.تال
  التقميدي.

 % ري احواض01كفاءة استعمال المياه ، كممات مفتاحية: مروز ضحمة، 
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ABSTRACT 

Field experiment was carried out during spring seasons of 2015 in AL-Rasheed township 

southern of Baghdad, Iraq to study the effects of irrigation methods on water content 

distribution, water use efficiency and yield of corn. Four surface irrigation treatments were 

used: 100% conventional basin (control), 70% of control treatment basin irrigation,  

Conventional furrow and shallow furrow. Water content distribution results showed that 

shallow furrow irrigation decreased moisture content to 14.7, 18.3 % for 0-10 and 10-20 cm 

depth respectively, compared to conventional basin irrigation. The result showed that 

treatments of conventional furrow, shallow furrow and 70% basin irrigation reduced the 

depth of added water in rate of 33, 28 and 30%, respectively comperd to control treatment 

(884mm season
-1

). Conventional furrow irrigation significantly increased corn grain yield to all 

treatments except conventional basin. In the mean while, other treatment did not differ from 

the conventional irrigation method. Water use efficiency of conventional furrow irrigation was 

significantly higher than all other treatments with 80% increment than others. Thus the 70% 

basin irrigation   and shallow furrow irrigation is more productive  yield when compared with 

traditional irrigation. 

Keywords: shallow furrow, water use efficiency, 70% basin irrigation 
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 لمقدمةا

تعد المياه المورد الطبيعي االكثر وفره عمى الكرة االرضية، 
% ىي مياه عذبة تستخدم 35.2لكن كمية قميمة منو بحدود 

، وان القسم اعة والصناعة واالستخدام المنزليالغراض الزر 
االكبر من ىذه المياه تكون محجوزه في الجميد او مياه جوفية، 

 التغير المناخي فضاًل عنوتعد موارد مائية غير متجدده، 
تسريع الجفاف والتصحر مما يؤدي الى ضياع  ه فيخطر 

االراضي الزراعية ونقص االنتاج الزراعي وامدادت المياه مما 
(5 لذا البد من زيادة 71) نفاديعرض المياه العذبة لخطر االست

والتي عرفت عمى انيا  )كفاءة استعمال المياه( انتاجية المياه
كمية االنتاج لكل وحدة من المياه المضافة، مما يجعميا متاحة 

ق الرئيسة لتحسين ائ5 ومن الطر (71) الستخدامات أخرى
إنتاجية المياه ىو تطوير أصناف من المحاصيل الزراعية ال 

في المناطق الجافة  والسيماتتطمب كميات كبيرة من المياه 
فضال عن استخدام اسموب الري بالمياه العذبة  وشبو الجافة

ئق الري استخدام االدارة الجيدة لطرا فضاًل عن، والمالحة
 الري والصناعةالمياه العائده من  مارواستث والزراعة المناسبة

لذا البد من التفكير  5(71و 6و 7)مساحات اضافية زراعةفي 
انظمة الري غير  اوالسيمفي احداث تغيرات في نمط الري 

 فقد 5اف دون تأثر االنتاجوالزراعة لمتقميل الماء المض والتقميدي
قطع الري الناقص اي طرائق الري ( 3واخرون ) ALI استخدم

واستخدام الزراعة الكثيفة او المتداخمة  بعد كل ريتين متتاليتين
 كمية مياه الريب( محصول الذرة الصفراء معمحصول بقولي )

الحد من التسميد الزائد  فضاًل عن لكال المحصولين نفسيا
لري طرائق ا تاستخدم، في حين وزيادة انتاجية وحدة المساحة

 ي انخفاض في االنتاجدون ا الجزئي المتبادل لنظام الجذور
كما ان تغير نمط الزراعة لكي  5(76و 72و 73و 9و 8)

ريقة الري ضرورة ممحة يتالئم مع التغيرات التي تطرأ عمى ط
يعد ري المروز احدى  اذ ،بالمروز فقد طبقت طريقة الري

إذ تنتقل االمالح ، ثير االمالحأالممارسات الزراعية لمتقميل ت
عندما تكون  الماءقمة المرز تبعًا لطبيعة حركة  عندوتتجمع 

عالية، وىذا يجعل الجذور التربة معدالت التبخر من سطح 
والسيما المروز المباشرة لالمالح التأثير النباتية بعيدة عن 

المروز  Masood (71)استخدم  (115و 7و 3)الضحمة 
كدت النتائج التي حصل عمييا ان ىذه ازراعة و الضحمة في ال

% 38 بنسبةالطريقة فعالة وناجعة في خفض االحتياج المائي 
طريقة ب مقارنة% 33 تصل الى الحنطة حاصلوزيادة في 

في المروز الضحمة التوزيع الممحي  وعند دراسةالري التقميدي5 
انخفضت مموحة التربة عند الطبقة الري التقميدي ومقارنتيا مع 

حين كانت ي فلقمة المروز الضحمة  سم 31-71و 1-71
نتائج المروز الضحمة ولما كانت (5 2)ىناك زيادة عند القعر

والدراسات محدودة في ىذا جيدة في خفض االحتياج المائي 
، تحت ىذا النظامالتوزيع الرطوبي  دراسةلذا البد من االتجاه 

  اىميو في تحديد كمية ومعدل اضافة الماء لمتربة اذ يعد ذات
 5برامج التشغيل واالرواء فضاًل عن

 طرائق الالمواد و 
في ناحية  .317 الربيعيتجربة حقمية لمموسم  فذتن 

مصنفة الى  غرينية مزيجةفي تربة ، الرشيد جنوب بغداد
 Typic Torrifluvent5مستوى تحت المجاميع العظمى 

تحديد ، لغرض ينات من تربة الحقل قبل الزراعةع اخذت
 الكيميائية و الخصائص الفيزيائية 7يبين جدول و  ياخصائص

قدرت الخصائص الفيزيائية وفق ما قبل الزراعة،  الحقل لمتربة
في  جاءما الكيميائية وفق  والخصائص (.)Blackورد في 

Page  5(.7)وآخرون 
 . الخصائص الكيميائية والفيزيائية لتربة الحقل قبل الزراعة0جدول 

 انقيى الصفات

دسي سيًنش و) 
-1

) EC1:1 4.9 

pH 7.48 

يهغى عنصز كغىاننتزوجين انجاىش)
-1

 23.0 (تزبة 

يهغى عنصز كغىانفسفور انجاىش)
-1

 15.0 (تزبة 

يهغى عنصز كغىانبوتاسيوو انجاىش)
-1

 151 (تزبة 

غزاو كغىانزيم )
-1

) 292 

غزاو كغىانغزين)
-1

) 500 

غزاو كغىانطين)
-1

) 208 

 Silt loam نسجة انتزبة

سى) انسعة انحقهية
3

سى 
-3

)  0.390 

سى) نقطة انذبول انذائى
3
سى 

-3
)  0.123 

سى)انًاء انجاىش
3
سى 

-3
) 0.267 

ييكاغزاو وانكثافة انظاىزية)
-3

) 1.3 

بوساطة المحراث متعامدة حراثة موقع التجربة  ت تربةحرث
قسم  5ثم اجريت عمميات التعديل والتسوية المطرحي القالب

ثالثة قطاعات رئيسة وقسمت القطاعات الى الحقل الى 
 م ( 3×  2)  3م 6تجريبية، مساحة الوحدة التجريبية ات وحد

 تصميم القطاعات الكاممة المعشاة وبثالثة مكررات5وفق 
 15.1وبعرض  م .151 ياالمسافة بينكانت تقميدية المروز ال
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المسافة بين مرز ، والمروز الضحمة كانت م 1531وبعمق  م
وفق ما ورد م  .157م وبعمق  .153عرض وب م .152واخر 
 احواض ري االتية :شممت التجربة طرائق الري  (715)في 

 عندويتم االرواء  ،% )من عمق ماء الري(711 تقميدي
حسب معادلة ب % من الماء الجاىز1.استنفاد رطوبي 

Allen  االتية: (1)وآخرون 
d= (θf.c –θw)D…. [1]  

الرطوبة الحجمية  θf.c ( وميمثل عمق ماء الري )م dان  اذ
الرطوبة الحجمية قبل  θw ( و2-سم 2عند السعة الحقمية )سم

 تاخذاذ (5 معمق المجموع الجذري )م D ( و2-سم 2الري )سم
وبحسب  ،العينات لتقدير المحتوى الرطوبي قبل كل رية

م مستوية السطح  3×2وابعاد االحواض ىي  5الطريقة الوزنية
ري  و م5  1521ارتفاعيا  فبكتو وبدون انحدار محاطة 

اء المضاف % من عمق الم11: اضافة %11احواض 
: عمق ماء الري ري مروز تقميدي، و لمعاممة الري التقميدي

)نسبة االختزال  1561 ˟لمعاممة ري االحواض التقميدي 
نفسو ري مروز ضحمة: اضافة عمق ماء الري ، و بالمساحة(

 5)نسبة االختزال بالمساحة( 1513 ˟لمعاممة الري التقميدي  
 تحسب نسبة االختزال بالمساحة من خالل العالقة التالية: و 

،)اي  نسبة االختزال=المحيط المبتل لممرز/عرض المرز الكمي
، وىكذا لممروز  1561= .15.1/151نسبة االختزال لممروز=

  الضحمة(5
في الحقل بتاريخ  178.صنف  الذرة الصفراء بذورزرعت 

م  .151خر عمى خطوط المسافة بين خط وا .78/1/317
ري االحواض التقميدي م لمعاممتي ا .153وبين نبات واخر 

لممسافة نفسيا اعاله ، وعمى جانب المرز %11% و711
نفسيا  ممسافاتلري المروز التقميدي، وفي قعر المرز لمعاممة 

 بيق المروز الضحمة5واخر( عند تطضحل )اي بين مرز 
عمى  7-ىـ N كغم 200اضيفت االسمدة النتروجينية بمعدل 

 7-ىـ P كغم 40، واضيفت االسمدة الفوسفاتية بمعدل دفعتين
قدر  5 دفعة واحدة 7-ىـ Kكغم  50واالسمدة البوتاسية بمعدل 

بعد الوحدة التجريبية  من متوسط حاصل الكمي الحبوبحاصل 
حسبت  75-التحويل الى كغم ىـومن ثم تفريط العرانيص 

 ( من المعادلة االتية: 7-مم 7-)كغم ىـانتاجية المياه 

)كغى ىـ انحبوب حاصم =انتاجية انًياه
-1

  [2] )يى( /عًق انًاء انًضاف(

قدرت المساحة االضافية التي يمكن استثمارىا بتطبيق المعادلة 
 :(11)االتية 

 =نسبة انًاء انًوفز )ىـ( االضافية انتي يًكن استثًارىااالرض ساحة ي

 [3] ........ انًساحة) ىـ( ˟

 31الري بـبعد  عند منتصف الموسم، قدرت رطوبة التربة
 وقبل الرية الالحقة( .6/317/.7)بتاريخ  ساعة

 71-1، اذ اخذت العينات من االعماق (.79/6/317)
عموديا لجميع المعامالت سم  11-21و 21-31و 31-71و

)قمة سم  21و .7و 1وافقيا لمعامالت ري المروز التقميدي 
)قمة وقعر( سم  .7و 1و وجانب وقعر المرز التقميدي(

حممت البيانات احصائيًا وتم مقارنة 5 ز الضحمةو لممر 
( عند مستوى LSDالمتوسطات عند اختبار اقل فرق معنوي )

 5%.احتمال 

 النتائج والمناقشة
التوزيع الرطوبي الحجمي في مقد التربة ولالعماق  7يبين شكل

5 التقميدي االحواض ريولمعاممة  سم من سطح التربة 1-11
كان ساعة  31اذ يتضح ان اعمى محتوى رطوبي بعد الري بـ

  15232و 15231سم اذ بمغ  31-71 71-1عند العمق 
5 وانخفض المحتوى الرطوبي عند عمى الترتيب 2-سم 2سم

سم، في حين  11-21و 21-31الطبقة تحت السطحية 
ايام(  1اختمف التوزيع الرطوبي خالل مدة مابين الريتين )بعد 

-31، اذ بمغ اعمى محتوى عند الطبقات اي قبل الريو الالحقة
%، 79سم وبنسبة زيادة عن الطبقة السطحية  11-21و 21

زيادة  فضاًل عنتبخر من سطح التربة، وىذا يعود الى زيادة ال
  االستيالك المائي5

 
انتوسيع انزطوبي نًقذ انتزبة نًعايهة انزي االحواض انتقهيذي  .1شكم 

 5بعذ انزي وقبم انزية انالحقة
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اختمف التوزيع الرطوبي عن  %11االحواض ري تطبيق عند 
، اذ انخفض المحتوى 3 شكل الري االحواض التقميدي

لمطبقة السطحية بعد الريو قياسا الى الري االحواض الرطوبي 
سم وىذ  71-1% لمعمق 7358التقميدي وبنسبة انخفاض 

كما يالحظ من الشكل ان يعود الى انخفاض عمق ماء الري5 
-1عند العمق  2-سم 2سم .1538اعمى محتوى رطوبي كان 

سم وانخفض المحتوى تدريجيا مع العمق5 وفي الوقت  71
نفسو ازداد المحتوى تدريجيا مع العمق قبل الريو الالحقة ، اذ 

 153.1سم بمغ  11-21وعند العمق  2-سم 2سم 15761كان 
ساعة5  31وىي قيمة مقاربة لممحتوى بعد الري بـ 2-سم 2سم

اضافة  ، فضال عن انوىذا يعود الى انخفاض عمق ماء الري
 سم5 21مياه الري تتم لعمق 

 
. انتوسيع انزطوبي نًقذ انتزبة نًعايهة انزي االحواض 2شكم 

 5% بعذ انزي وقبم انزية انالحقة70
التوزيع الرطوبي الحجمي لمعاممة المروز  2يبين شكل 

 15218ساعة، اذ بمغ  31التقميدي بعد عممية الري بـ
سم  31-71وىو اعمى محتوى رطوبي عند العمق  2-5سم2سم

انخفض المحتوى الرطوبي عن قمة المرز، وفي الوقت ذاتو 
عند سطح التربة وبجانب خطوط الزراعة نتيجة سحب الماء 

انخفض من قبل النبات وزيادة التبخر من سطح التربة، كما 
سم  11-21المحتوى الرطوبي الى ادنى قيمة لو عند العمق 

وىذا يعزى الى ان الماء المضاف  2-سم2سم 15381اذ بمغ 
وعدم وصول الماء  75سم بحسب معادلة  21ىو لحد العمق 

-1، اذ ان الحراثة ىي لمعمق الى االعماق تحت سطحية
العينة تحت قمة المرز ىو لغاية سم، فضاًل عن موقع اخذ 21
سم من سطح التربة، وعند رسم الخطوط الكنتورية فأن  11

سم  1.-11قدر محتوى رطوبي لمعمق  Surfer 10برنامج 

سم  11-21تحت قمة المرز بنفس المحتوى الرطوبي لمعمق 
لعدم وجود قراءات ليذا العمق، مما يالحظ اختالف في التوزيع 

وبعد فترة زمنية معينة  5بالقياس الى اسفل قعر المرز الرطوبي
 ض المحتوى الرطوبي عند سطحانخفاي قبل الرية الالحقة 

وىذا قد يعود  2-سم2سم 15791 قمة المرز فيالتربة اذ بمغ 
عدم الري لتمك  فضاًل عنالى زيادة التبخر من سطح التربة 

جية في المحتوى الرطوبي ويالحظ ىناك زيادة تدري المنطقة5
 15مع العمق شكل 

 
1-سم1سمانحجًي )انتوسيع انزطوبي  .3شكم 

نًقذ انتزبة ( 

انتقهيذي بعذ انزي يع انعًق)سى(نًعايهة انزي انًزوس   
 

 
1-سم1سم. انتوسيع انزطوبي انحجًي )4شكم 

( نًقذ انتزبة نًعايهة انزي 

 انًزوس انتقهيذي قبم انزيو انالحقة يع انعًق)سى(
وزيع الرطوبي لمقد التربة ولمعاممة ري المروز لتا . يبين شكل
 15236اذ تراوح المحتوى الرطوبي بعد الريو ما بين الضحمة 

، اذ يالحظ ىناك اتصال لممحتوى  2-5سم2سم 15288و
الرطوبي اسفل قمة وقعر المرز الضحل وقبل الرية الالحقة 

ادة اذ اوضحت النتائج ان ىناك زي اختمف التوزيع الرطوبي،
، وفي الوقت نفسو ىناك خزين في المحتوى الرطوبي مع العمق
سم اذ بمغ  11-21و 21-31رطوبي تحت قمة المرز ولمعمق

عمى الترتيب 5 في حين كانت   2-5سم2سم 15316 15313
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اقل قيم المحتوى الرطوبي ىو عند سطح المرز )المحيط 
المبتل لممرز( بسبب زيادة االستيالك المائي و التبخر من 

ئج التوزيع الرطوبي 5 من خالل نتا6شكل  سطح التربة
الحجمي لمعامالت الري المختمفة يتضح ان معاممة المروز 
الضحمة اعطت اقل انخفاض في المحتوى الرطوبي مقارنة 

 7151بمعاممة ري االحواض التقميدي اذ بمغ االنخفاض 
سم عمى الترتيب5 في  31-71سم  و71-1% لمعمق 7852و

اض في % اعمى انخف11حين اعطت معاممة ري االحواض 
 3.58و 2351المحتوى الرطوبي الحجمي اذ بمغ االنخفاض 

 سم عمى الترتيب5 31-71و 71-1% لمعمق 

 

1-سم1سمانحجًي ) انتوسيع انزطوبي .5شكم 
نًقذ انتزبة نًعايهة  (

.انزي انًزوس انضحهة يع انعًق بعذ انزي  
 

 

1-سم1سمانحجًي )انتوسيع انزطوبي  .6شكم 
نًقذ انتزبة نًعايهة ( 

و انالحقة.انزي انًزوس انضحهة يع انعًق قبم انزي  

ان ري االحواض التقميدي استيمك  3 جدولاظيرت النتائج 
مم  881عمق ماء اعمى من معامالت الري االخرى اذ بمغ  

في الموسم5 انخفض عمق ماء الري المضاف الى ادنى قيمة 
(، وفي 7-مم موسم 93.ليا عند تطبيق ري المروز التقميدي )

% 22الوقت ذاتو بمغت نسبة االنخفاض في عمق الري 

بالقياس الى الري التقميدي5 اما معامالت ري المروز الضحمة 
مم  678و   626 الماء فقد بمغ عمق %11ري االحواض و 

% عمى 21و 38ي التقميدي وبنسبة انخفاض عن الر  7-موسم
 رييعزى انخفاض عمق ماء الري المستعمل في  ال الترتيب5

او المروز الضحمة  الى اختزال في  عمق  %11  االحواض
كما يالحظ تباين كمية  %11ري االحواض ماء الري لطريقة 

الماء المضاف تبعًا الختالف الطريقة او االسموب ونسبة 
االختزال في مساحة الترطيب5 ويتضح ان تطبيق ري المروز 

 قد وفرت %11ري االحواض التقميدي والمروز الضحمة و 
 3931كمية ماء ري خالل موسم نمو الذرة الصفراء بمغت 

س الى الري التقميدي عمى بالقيا 7-5ىـ2م 3661و 3181و
ولحساب المساحة التي يمكن استثمارىا من توفير 5 الترتيب

يتضح ان تطبيق طريقة ري 5 [3]لة عادالمياه يمكن تطبيق م
يمكن  %11ري االحواض التقميدي والمروز الضحمة و  المروز

التوسع في الزراعة االفقية لممورد المائي نفسو بمساحو مقدارىا 
 ىكتار عمى الترتيب5 1512و 1529و 1519

. تأثيز يعايالت انزي انًختهفة في عًق انًاء انًضاف 2جذول 

 وكًية انًاء انًوفز ويساحة االرض انتي يًكن استثًارىا
يعايالت 

 انتجزبة

عًق انًاء 

انًضاف 

 )يى(

كًية انًاء 

 3و)انًضاف 

 (1-ىـ

كًية 

انًاء 

 انًوفز

 (1-ىـ 3)و

نسبة 

انًاء 

 *انًوفز

يساحة 

االرض 

 االضافية

 )ىـ(

ري احواض 

 تقهيذي

884 8840 0 0 0 

ري احواض 

70% 

618 6180 2660 0.43 0.43 

ري يزوس 

 تقهيذي

592 5920 2920 0.49 0.49 

ري يزوس 

 ضحهة

636 6360 2480 0.39 0.39 

  (1-.ىـ3ًعايهة )ونهكًية انًياه انًستعًهة (/1-.ىـ3)وانًاء انًوفز = كًية انًاء انًوفزنسبة *

تاثير معامالت الري المختمفة في حاصل حبوب  1يبين شكل 
الذرة الصفراء، اذ تشير النتائج الى تفوق معاممة ري المروز 

عمى جميع المعامالت عدا ( معنويا 7-كغم ىـ 1973التقميدي)
والتي  (،7-كغم ىـ 6.27ري االحواض التقميدي )بمعاممة 

في حين انخفض  5 %737بحاصل نسبي مقدارة اعطت زيادة 
التي بمغت  %11ري االحواض الحاصل النسبي لمعاممة 

وبشكل  7-كغم ىـ .7..والمروز الضحمة   7-كغم ىـ 268.
% عن الري التقميدي 5 81و 83غير معنوي اذ تراوح بين 

دور اسموب ري المروز في زيادة االنتاج، وىذا قد يعزى الى 
اذ تعد طريقة مالئمو لنمو المجموع الجذري، فضال عن خفض 
مموحة التربة وذلك من خالل حركة االمالح باتجاه قمة 

تاثير طرائق الري في كفاءة استعمال  8 يبين شكل المروز5
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 7-كغم ىـ 8561و  72526و 8569و 1529المياه اذ بمغت 
 %11ري االحواض لمعامالت ري االحواض التقميدي و  7-مم

وري المروز التقميدي وري المروز الضحمة عمى الترتيب5 اذ 
تشير النتائج تفوق معاممة ري المروز التقميدي معنويا بنسبة 

ي، وفي الوقت % بالقياس الى ري االحواض التقميد81زيادة  
ة والمروز الضحم %11 االحواض رينفسو اعطت معاممة 

بالقياس %  7152و  7156 تراوحت بينزيادة غير معنويو 
مياه تعزى زيادة كفاءة استعمال ال5 الى الري االحواض التقميدي

زيادة االنتاج، فضال  فيالتقميدية الى دور طريقة ري المروز 
احتفاض مقد التربة  فضاًل عن عن انخفاض عمق ماء الري5 

يعد انخفاض ضحمة و بمحتوى الرطوبي جيد والسيما المروز ال
الري التقميدي بسبب زيادة كمية  كفاءة استعمال الماء لمعاممة

مياه الري المضافة، والتي ادت الى زيادة غسل المغذيات اسفل 
بينت نتائج البحث اشارات واضحة حول  5المنطقة الجذرية

ري المروز التقميدي والمروز الضحمة ودورىا في رفع  تطبيق
 انتاجية المياه والذرة الصفراء5

 

 
 

حاصم انحبوب كغى ىـ .7شكم 
-1

 نًعايالت انزي انًختهفة 

 
كغى ىـ انتاجية انًياه.8شكم 

-1
يى 

-1
 نًعايالت انزي انًختهفة 
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