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 تأثیر جدولة ومعامالت الري على صفات النمو الخضري وحاصل نباتات الطماطة

   2نــــ قتیبة محمد حس-1يـــ عبد هللا حسین الشیخل- *1مـــریــد كـالل مجیــب
  العراق- جامعة بغداد - كلیة الزراعة - قسم علوم التربة والموارد المائیة -1
  العراق- الزراعة  وزارة-  قسم المتابعة والتخطیط-2

 الملخص

تھدف الدراسة إلى معرفة استجابة محصول الطماطة لجدولة ومعامالت الري خالل مراحل النمو المختلفة، وتقدیر 
، استخدمت تجربة عاملیة وفق تصمیم القطاعات كاملة )بغداد(االحتیاجات المائیة للمحصول تحت ظــروف وســط العراق 

) Controlالتقلیدي (ررات، اشتملت التجـربة على ثالث معامالت ھي معاملة الـري الكامل وبثالثة مك) RCBD(التعشیة 
من %) 50و% 70و% 85و % 100(والري الجزئي المتبادل والري الجزئي الثابت، وأربعة معامالت لجدولة الري 

، أما في ما %85دولة ري  سم عند ج49.16حوض التبخر، وأظھرت نتائج الدراسة أن أعلى متوسط ارتفاع للنبات بلغ 
 سم، سلكت صفات 53.33فقد أعطت أعلى ارتفاع للنبات % 85یخص التداخل بین معاملة الري التقلیدي وجدولة الري 

ًسلوكا مشابھا الرتفاع النبات، وتفوقت معاملة التداخل بین الري التقلیدي وجدولة ) المساحة الورقیة والمادة الجافة(النبات 
على معاملة % 170 وبنسبة زیادة بلغت 1-ـھ.مجك 31418تداخالت إذ أعطت أعلى حاصل والبالغ على بقیة ال% 85

 %. 70التداخل بین الري الجزئي وجدولة 

 .جدولة الري، الري الجزئي، صفات النمو الخضري، الطماطھ :الكلمات االسترشادیة

 المقدمة

میاه التعاني البلدان العربیة ومن ضمنھا العراق شحة 
ب قلة الموارد المائیة، ورغم وجود نھرین في العراق بسب

 فإن البلد سوف یواجھ في مستقبل قریب نقص في 
ًالمیاه الالزمة للزراعة واستدامتھا، وھذا یعد تحدیا كبیرا  ً

 لذا أصبح استخدام مفاھیم جدیدة ). 2008زاید، (
ًإلدارة الري أمرا ضروریا لزیادة كفاءة استعمال المیاه  ً 

 ًض الزراعیة دون التأثیر سلبا في اإلنتاجیةلألغرا
)Van Schilfgaarde, 1993 .(ري الجزئي ـــــد الــــیع

Irrigation Partial) PI (ري ـــــم الــــاھیـــد مفـــحأ 
الذي طور لیشمل ) Deficit irrigation) DIالناقص 

  زئي لمنطقة الجذورـــري الجـــو الــــید ھدـــوم جـــمفھ
) PRI(  Partial root-zone irrigation  سلوب أوھو

مبتكر إلدارة الري استخدم في المناطق التي تعاني من 
نقص في الموارد المائیة ومعدالت التبخر فیھا عالیة، إذ 
تستند فكرة الري الجزئي بري جزء من النظام الجذري 
للنبات في حین یترك الجزء اآلخر دون ري لتكون التربة 

ستعمل الري الجزئي الختزال كمیة میاه الري لقد ا. جافة
 المضافة وزیادة كفاءة استعمال الماء للمحاصیل دون إحداث

). Kang and Zhang, 2004(تأثیر سلبي في الحاصل 
ادل ـــــذور المتبـــــة الجـــــي لمنطقـــــزئــــــري جـــــــال

)APRI( Alternate partial root-zone irrigation 
حد أنواع الري الجزئي ویتم فیھ ترطیب وتجفیف ھو أ

ًثناء الري، إذ یروى تقریبا أمنطقة الجذور بشكل متبادل 
ًنصف المنطقة الجذریة بینما یكون النصف اآلخر جافا، 
وفي الریة الالحقة یروى النصف الجاف من الجذور 

ویستمر الري ًویترك النصف الذي تم ریة سابقا دون ري 
). Stoll et al., 2000(ایة موسم النمو لى نھالمتبادل إ

ن مفاھیم الري الجزئي كانت راسات أأكدت بعض الد
ر باستعمال نظام الري مناسبة لري محاصیل الخض

عطت نتائج جیدة مما یشجع للتوسع بتطبیق بالتنقیط وأ
 ;Gu et al., 2000) الري الجزئي تحت نظم بیئیة مختلفة

Kang et al., 2000; Kirda et al., 2004) . 
 Lycopersicon esculentum)یعد محصول الطماطة 

Mill.) من محاصیل الخضر الھامة من الناحیة التغذویة  
الحتواء ثماره على الكثیر من العناصر المعدنیة، 
واحتوائھا على الكربوھیدرات والبروتینات والدھون 

نتاج بلغ اإل). Antonio et al., 2004(والفیتامینات 
 حوالي 2012ن محصول الطماطة عام العالمي م

ً طنا متریا، وبلغت المساحات المزروعة بھ 161793834 ً
ولنفس العام بلغت المساحة المزروعة ً ھكتارا، 4803680

% 99.9 ھكتار منھا 58949 ي العراق من الطماطةف

http:/www.journals.zu.edu.eg/journalDisplay.aspx?Journalld=1&queryType=Master 
Zagazig J. Agric. Res., Vol. 43 No. (4) 2016 

 

* Corresponding author:  Tel.  : +9647712887612 
E-mail address:  Bilal_mka@yahoo.com  

                           

1165-1171 



 
Kareem, et al. 

 

1166

 طن 81.585منتجة للطماطة وبمتوسط إنتاجیة بلغ 
الجھاز (طن  768375  وبإنتاج كلي بلغ1-ھكتار.

لقد ). 2012المركزي لإلحصاء وتكنولوجیا المعلومات، 
اقترح ھذا البحث لدراسة الري الجزئي تحت نظام الري 
بالتنقیط لمقارنة الري بالتنقیط الجزئي لمنطقة الجذور 

 Alternate partial root-zone irrigationالمتبادل 
)(APRIوري تنقیط جزئي لمنطقة الجذور الثابت  

Fixed Partial root-zone irrigation  مع ري تنقیط
من ) Conventional Drip Irrigation) CDIتقلیدي 

حیث كمیة الماء المضاف وكفاءة الري وكفاءة استعمال 
ماء الري و تقییم استجابة محصول الطماطة للري الجزئي 

كثر مالئمة لنمو المتبادل وتحدید كمیة میاه الري األ
 . وحاصل النبات

 البحثرق مواد وط

 خالل الموسم Field studyنفذت تجربة حقلیة 
ول  لتحدید االحتیاجات المائیة لمحص2015الربیعي 

بحاث الزراعیة محطة األ(نفاس في بغداد الطماطة صنف أ
وزارة الزراعة في / لى دائرة البحوث الزراعیة التابعة إ

ً شماال وخط 33°  14 وعلى خط عرض) بي غریبأ
م عن مســتوى 34 وعلى ارتفاع ً شرقا44° 4طـول 

لدراسة تأثیر جدولة الري الجزئي لمنطقة  .سطــح البحــر
ة الحقل بأنھا رسوبـــیة ذات نسجھ ــ صنفـت ترب.الجذور

 ,Fine loamy, Mixed)مزیجیــة طینیــة ومصنفـــة 
hyperthermia, typic torriflu events) . یمتاز مناخ

 درجة حرارة متوسطري مع المنطقة بأنھ شبھ أستوائي قا
یصل المعدل السنوي لسقوط األمطار . م°21.7الھواء 
.  مم2000 ملم والتبخر األعظم یزید على 150حوالي 

 والرطوبة النسبیة 1-ثا. م3.5یصل متوسط سرعة الریاح 
زرعت دایات الطماطة للموسم الربیعي صنف %. 44

 سم 40المسافة بین الخط واآلخر . 15/3/2015انفاس في 
 سم لمعاملة الري التقلیدي، أما 40وبین النبات واآلخر 

لمعاملتي الري الجزئي الثابت والمتبادل فكانت المسافة بین 
أضیف .  سم40 سم وبین النبات واآلخر 80الخط واآلخر 

وقد . السماد السائل حسب التوصیة السمادیة للطماطة
 . أجریت عملیة التعشیب دوریا وللمعامالت كافة

معاملة الـري : ملت التجـربة على ثالث معامالتاشت
التقلیدي ومعاملة الري الجزئي المتبادل ومعاملة الري 

من معدل (جدولة الري ل وأربعة معامالت ،الجزئي الثابت
 ، 100وبأربع مستویات ھي ) Aالتبخر من حوض صنف 

صممت تجربة عاملیھ وتم توزیع %. 50 و 70 ، 85
قطاعات كاملة العشوائیة المعامالت حسب تصمیم ال

)RCBD( )(Randomized Complete Block Design 
ًحصائیا تم تحلیل البیانات إ. ًعشوائیا وبثالثة مكررات
) LSD(ختبار أقل فرق معنوي اومقارنة المتوسطات عند 

 ).1990الساھوكي ووھیب، % (5عند مستوى 

 طریق عن الحقلیة الخطوط بتصریف التحكم تم
 كل یمثل بحیث الحقلیة الخطوط بدایة يف تحكم صمامات

 %85و EP % 100(ري  ماء مستوى كمیة حقلي خط
EP70 و % EP50و %EP( عن تحدیدھا تم والتي 

 صنف التبخر حوض من المتبخر الماء عمق قیاس طریق
A calss . 

 التجربة في المستخدمة الري میاه كمیة حساب تم حیث
 . )1997 ،العمود(في  الواردة المعادلة حسب

 الصفات المدروسة 
 10/6/2015 ًأجریت عملیة الحصاد ابتداءا من تاریخ

 وذلك بجمع ثمار الطماطة لكل معاملة 25/6/2015 وحتى
 وتم من خاللھا حساب حاصل النبات الواحد ثم الحاصل

وراق األ( كذلك تم قیاس المادة الجافة .الكلي للھكتار
وزان أللكل معاملة لغرض الحصول على ا) والسیقان

 الجافة خلطت كل معاملة وأخذت عینات عشوائیة ووضعت
لتأكد من لمدة یومین لم °65بالفرن على درجة حرارة 

لى وزن ثابت، إًجفاف النباتات تماما حتى الوصول 
 .وحسب ارتفاع النبات بواسطة شریط القیاس المتري

 أوراق 10إذ أخ ذت تم قیاس المساحة الورقی ة للنبات ات 
ووضعت ف ي ماس ح ض وئي ، ل وحدة تجریبیةمن نباتات ك

 Digimizer بعدھا تم القی اس باس تعمال برن امج A4قیاس 
 واس تخرجت مس احة الورق  ة Windows 7بنظ ام تش غیل 

الواح دة ث  م اس  تخرجت المس  احة الورقی ة للنب  ات عل  ى وف  ق 
 :المعادلة االتیة 

) 2س م(مس احة الورق ة ) =  2س م( المساحة الورقیة للنباتات
 .األوراق في النبات  عدد ×

 المناقشةالنتائج و

  ارتفاع النبات
 متوسط ارتفاع على تأثیر جدولة الري 1یبین جدول 

أعلى متوسط % 85إذ أعطت معاملة جدولة الري . النبات
ًسم والتي تفوقت معنویا على  49.16الرتفاع النبات بلـغ 

إذ أعطت األخیرة اقل % 50 و70معاملتي جدولة الري 
أما فیما یخص معامالت . سم 40.81لنبات بلغ ارتفاع ل

الري الجزئي والمتبادل والتقلیدي فتشیر النتائج في الجدول 
ًیدي معنویا على بقیة لى تفوق معاملة الري التقلإذاتھ 

 سم 50.24على ارتفاع للنبات بلغ أعطت أذ المعامالت إ
عطت معاملة الري الجزئي اقل ارتفاع للنبات بلغ أفي حین 
لة ومعامالت ما فیما یخص التداخل بین جدوأ ، سم40.55

لى تفوق معاملة التداخل بین جدولة الري فتشیر النتائج إ
على ارتفاع أمع الري التقلیدي بإعطائھا % 85الري عند 
 سم في حین أعطت معاملة التداخل بین 53.33للنبات بلغ 

قل ارتفاع أالثابت مع الري الجزئي % 50جدولة الري 
 ات ـــــأن سبب انخفاض ارتفاع النب.  سم35.67بلغ للنبات 
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 2015صنف انفاس للموسم الربیعي ) سم(  ارتفاع نباتات الطماطة تأثیر جدولة ومعامالت الري على.1جدول 

 المعدل الري التقلیدي الري المتبادل الري الجزئي الثابت المعامالت

100% 40.39 47.42 50.13 45.98 

85% 47.61 46.53 53.33 49.16 

70% 38.54 43.38 50.16 44.03 

50% 35.67 39.45 47.32 40.81 

 50.24 44.20 40.55 المعدل
 التداخل معامالت الري لجدولة الري

LSD 0.05 
4.18 3.62 7.24 

 

 
خالل مرحلة النمو ) الري الجزئي(تأثیر الشد المائـي تحت 

ام واستطالة المختلفة قد أنعكس سلبا في تثبیط معدل انقس
 ). Hsiao, 1979(الخالیا وبالتالي قلة ارتفاع النبات 

أن تعرض النبات لإلجھاد المائي مع ارتفاع درجات 
الحرارة خالل مرحلة النمو الخضري كان سببا في تحطیم 

ستطالة مؤثرا األوكسجین ضوئیا فلم یتح لھ العمل على اإل
وقد . )1990عیسى، (رتفاع النبات ابالنتیجة سلبیا في 

 تكون ھناك أسباب أخرى قد أدت إلى انخفاض طول النبات
وانخفاض ) 2جدول (منھا قلة المساحة الورقیة للنبات 

 امتصاص النتروجین قد أدى الى تقلیل عملیة التمثیل الضوئي
اتفقـــت النتائــج مـع ما ذكره ). Grismer, 2001(للنبات 

)Huang et al., 2002 (ائي قد  أن الشد الم وجديالذ
أثر في ارتفاع النبات ال سیما خالل مرحلة النمو 

 .الخضري
 المساحة الورقیة 
لى وجود فروق معنویة بین إ 2دول تشیر بیانات ج

ة المساحة الورقیة لمعامالت المتوسطات الحسابیة لصف
أعلى مساحة % 85ذ أعطت معاملة جدولة الري إ، الري

ًا على  والتي تفوقت معنوی2 سم6298ورقیة بلـغت 
عطت أذ إ% 50 و70و 100معامالت جدولة الري 

ما فیما أ. 2 سم5072خیرة اقل مساحة ورقیة بلغت األ
یخص معامالت الري الجزئي والمتبادل والتقلیدي فتشیر 

لى تفوق معاملة الري التقلیدي إالنتائج في الجدول ذاتھ 
على مساحة ورقیة أعطت  أذإًمعنویا على بقیة المعامالت 

عطت معاملة الري الجزئي  في حین أ2 سم6488بلغت 
 والتي لم تختلف 2 سم5254اقل مساحة ورقیة والتي كانت 

ما التداخل بین أ. ًنویا عن معاملة الري المتبادلمع
ى تفوق إلمعامالت وجدولة الري فتشیر نتائج نفس الجدول 

على % 85جدولة ري ملة التداخل بین الري التقلیدي ومعا
 2 سم7115عطت مساحة ورقیة بلغت  أذإ بقیة المعامالت

عن معاملة التداخل بین % 46.25وبنسبة زیادة بلغت 
عطت اقل مساحة التي أ% 50جدولة الري الجزئي و

 . 2 سم4865ورقیة وكانت 

لى ما أشار إأن سبب نقصان المساحة الورقیة یعود 
ستطالة الى أن الشد المائي یقلل إ Boyer (1980)لیھ إ

 دھا نتیجة لفقدان ضغط االنتفاخ المسلط وراق وتمداأل
، ونتیجة لھذا جدران الخالیا من الداخل والخارجعلى 

ستطالتھا مما اوراق وتتوقف الفقدان یتأثر نمو خالیا األ
تفقت النتائج مع  ا.ر سلبا في زیادة المساحة الورقیةیؤث

(Wang et al., 2009)نخفاض  الذین وجدوا أن نسبة اإل
) الشد المائي(رقیة لمعاملة الري الناقص ة الوفي المساح

 مقارنة % 31.8في أثناء مرحلة النمو الخضري بلغت 
كما جاءت متفقة أیضا مع . مع معاملة الري الكامل

(Najy, 2009) ًنخفاضا معنویا في المساحة ا الذي وجد
الورقیة ودلیلھا لمعاملة الري الناقص مقارنة مع الري 

 مائي خالل مرحلة كما تسبب الشد ال. الكامل
ي خفض المساحة الورقیة ودلیلھا النمو الخضري ف

 .)2007لحسن، عبدا(

 الوزن الجاف للنبات
 حاصل المادة الجافة لمعامالت الري 3یبین جدول 

لم یكن ھناك فرق معنوي بین . الثابت والمتبادل والتقلیدي
) التقلیدي(معامالت الري الناقص مع معاملة الري الكامل 

.  جم82.91عطت أعلى حاصال للمادة الجافة بلغت الذي أ
أن سبب االنخفاض في حاصل المادة الجافة عند ممارسة 

لى ظروف الشد المائي للنبات التي إالري الناقص یعود 
أدت إلى خفض النشاط الفسیولوجي والسیما في عملیة 
التمثیل الضوئي والتي انعكست على خفض امتصاص 

 ;Begg and Turner, 1976)الماء والمواد الغذائیة 
Antolin and Sanchez-Diaz, 1993) . كما قد یرجع

ًلى أن للماء تأثیرا كبیرا على العملیات الفسیولوجیة للنبات إ ً
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 2015صنف انفاس للموسم الربیعي ) 2سم( المساحة الورقیة لنباتات الطماطةعلى تأثیر جدولة ومعامالت الري .2جدول 

 المعدل الري التقلیدي الري المتبادل  الثابتالري الجزئي المعامالت

100% 5144 5298 6896 5779 

85% 5986 5792 7115 6298 

70% 5022 5107 6512 5547 

50% 4865 4924 5428 5072 

 6488 5280 5254 المعدل

جدولة الريل  التداخل معامالت الري 
LSD 0.05 

322 267 534 

 

  

 
 2015صنف انفاس للموسم الربیعي ) مج(  الوزن الجاف لنباتات الطماطةعلىالت الري تأثیر جدولة ومعام. 3جدول 

 المعدل الري التقلیدي الري المتبادل الري الجزئي الثابت المعامالت

100% 44.75 75.3 100.5 73.52 

85% 41.55 73.41 90.5 68.49 

70% 35.25 77.46 80.47 64.39 

50% 30.43 48.48 60.17 46.36 

 82.91 68.66 38.00 المعدل

 التداخل معامالت الري لجدولة الري
LSD 0.05 

15.93 13.80 27.59 
 

 
 واستطالة الخلیة كما یؤثر في الوقت نفسھ على 
عملیة التركیب الضوئي كما أن زیادة شد الماء في التربة 
یؤدي إلى صغر حجم الورقة وقلة تمثیل ثاني أوكسید 

، (Hsiao, 1979)م التبخر والنتح الكربون وانخفاض قی
 اء على نمو وتطور الجذور ـــــــــة المــــــكما تؤثر كمی

وبالتالي التحكم بامتصاص الماء والعناصر الغذائیة 
(Shock and Feiber, 2002) . تتفق ھذه النتائج مع ما

 .(Coffman, 1998; Weed Soft, 2006)وجده 

  1-  ھكتارمجالحاصل ك
 الحاصل على تأثیر جدولة الري 4جدول توضح نتائج 

ًعلى حاصل محسوبا أ% 100عطت معاملة الجدولة إذ أ
 وبنسبة 1-ھـ.مج ك21674.67رام بالھكتار والبالغ جبالكیلو

عطت أوالتي % 50عن المعاملة % 17.64زیادة بلغت 

 والذي لم یختلف 1-ـھ.مج ك18424.33اقل حاصل بلغ 
ما فیما یخص  أ.%70و  85ًمعنویا عن معاملتي الجدولة 

معامالت الري فتبین نتائج نفس الجدول تفوق معاملة الري 
ًالتقلیدي معنویا على معاملتي الري الجزئي والمتبادل في 

 1-ـھ.مج ك29201.5على حاصل بلغ أعطت أذ إھذه الصفة 
عن معاملة الري الجزئي % 123.92وبنسبة زیادة بلغت 

ما  أ.1-ـھ.مج ك13041.25مقداره عطت حاصل التي أ
لى إالتداخل بین جدولة ومعامالت الري فتشیر النتائج 

%  85تفوق معاملة التداخل بین الري التقلیدي وجدولة 
على حاصل والبالغ أعطت أذ على بقیة التداخالت إ

على معاملة % 170وبنسبة زیادة بلغت  1-ـھ.مج ك31418
 عطت اقلوالتي أ% 70ن الري الجزئي وجدولة التداخل بی

 .1-ـھ.مج ك11636 بلغحاصل 
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 2015صنف انفاس للموسم الربیعي ) ه/مجك(  تأثیر جدولة ومعامالت الري في الحاصل لنباتات الطماطة.4جدول 

 المعدل الري التقلیدي الري المتبادل  المتبادل الري الجزئي الثابت المعامالت
100% 14545 19584 30895 21674.67 
85% 12020 17839 31418 20425.67 
70% 11636 22295 25984 19971.67 
50% 13964 12800 28509 18424.33 
 29201.5 18129.5 13041.25 المعدل

 LSD 0.05 التداخل معامالت الري للجدولة الري
2113 1830 3660 

 

 

أن سبب االنخفاض في الحاصل عند ممارسة الري 
لى إلتي أدت لى ظروف الشد المائي للنبات اإالناقص یعود 

خفض النشاط الفسیولوجي السیما عملیة التمثیل الضوئي 
 والتي أنعكست على خفض أمتصاص الماء والمواد الغذائیة
(Begg and Turner, 1976; Antolin and 

Sanchez-Diaz, 1993) وبالتالي تأثیرھا في خفض 
 ,Zegbe and Behboudian) ذ أكد الباحثینإ .الحاصل
ن أو أ، الحاصل بزیادة الشد المائينخفاض إن إ (2008

لى أن معاملة الري الكامل التي إربما یعود زیادة الحاصل 
وفرت االحتیاجات المائیة للمحصول مما أتاحت لھ 

تمام عملیة النمو، والذي أظھر من خالل زیادة الفرصة إل
تفقت النتائج مع ا. احة الورقیة وحاصل المادة الجافةالمس

ر الرطوبة المالئمة في التربة تؤدي الذین ذكروا أن توف
تفقت ا. لى زیادة واضحة في الحاصل لمحصول الطماطةإ

تفقت مع اكما . Fatih et al.(2009)النتائج مع ما وجده 
(Mahanna and Seglar, 2002) .وأكــد ذلك أیضا ً

)Najy, 2009 ( و(Henry et al., 2008). 

 عـــالمراج

. )2012 (وجیا المعلوماتالجھاز المركزي لإلحصاء وتكنول
وزارة التخطیط والتعاون . مدیریة األحصاء الزراعي

 ، بغداد،الخضرواتو أنتاج المحاصیلتقریر . اإلنمائي
 .العراق

تطبیقات ). 1990( مدحت وكریمة محمد وھیب ،الساھوكي
بیت ، جامعة بغداد، في تصمیم وتحلیل التجارب

 .488، العراق، الحكمة

 ، نظام الري بالتنقیط.)1997 (یمبراھإحمد أالعمود، 
 . المملكة العربیة السعودیة،جامعة الملك سعود

أسبابھا، : مشكلة شحة المیاه. )2008 (زاید،  جبار عبد
 دائرة التخطیط ،قسم نوعیة المیاه. تداعیاتھا، معالجتھا

 .10 ،العراق،  وزارة البیئة، والمتابعة الفنیة 

جابة صنفین من است. )2007 (حمدأعبد الحسن، شذى 
 Sorghum bicolor (L.) Moench الذرة البیضاء

. اطروحة دكتوراه. جھاد المائي تحت ظروف الحقللإل
 . جامعة بغداد–كلیة الزراعة 

 فسیولوجیا نباتات ).1990 (حمدأعیسى، طالب 
 –وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي . المحاصیل

 .مترجم. جامعة الموصل
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EFFECT OF SCHEDULING AND IRRIGATION TREATMENTS ON 
GROWTH CHARACTERS AND YIELD OF TOMATO PLANTS 

Bilal M. Kareem1, A.H. Al-Shekhly1 and Q.M. Hassan2  
1. Soil Sci. and Water Res. Dept., Agric. Coll., Univ. Baghdad, Iraq 
2. Agric. Minist., Iraq 

ABSTRACT 
This study aims to find out the response of tomato crop to partial irrigation scheduling in 

various growth stages, and estimate the water requirements of the crop under central Iraq 
(Baghdad) conditions. Randomized complete block design (RCBD) with three replications 
was used. Tomato was grown under three irrigation treatments. (Traditional irrigation as a 
control) alternative partial irrigation and partial irrigation fix, as well as the four scheduling 
irrigation treatments (100%, 85% and 70% and 50%) of pan evaporation. The results showed 
that the highest average of plant height amounted to 49.16 cm when scheduling irrigation was 
at 85%. As for the interaction between the traditional irrigation treatment and high irrigation 
scheduling of 85% gave the tallest plants (53.33 cm). The interaction between the traditional 
irrigation treatment and high irrigation scheduling of 85% gave the highest yield (31418 kg.h-1), 
with relative increase (170%) over the interaction treatment between partial irrigation fix and 
scheduling irrigation (70%).  

Key words: Scheduling, irrigation, growth characters, yield, tomato. 
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