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ABSTRACT 
     The objectives of the study are to predict the crop coefficient for Maize using watermarks 
gypsum blocks and atmometer apparatus during the growing stages, 2013, compare the estimating 
values with Food and Agriculture Organization in United Nations (FAO) and local study work. The 
study work was conducted in the Al-Yusufiya field Township, 30km south of Baghdad under semi- 
arid weather conditions. The watermarks and atmometer were used to measure crop 
evapotranspiration and reference evapotranspiration, respectively. The predicted average value of 
crop coefficient for initial, develop, mid and late of seasons were: 0.14, 0.6, 0.91 and 0.57, 
respectively. The results from the comparison between the estimating crop coefficient and FAO 
values showed that the average values of relative error was 36.29% and with mean absolute error 
was 0.27. Moreover, root mean square difference was 0.32. Additionally the comparison between 
the estimating crop coefficients with the local study values showed that the average values of 
relative error was 33.57% and with mean absolute error was 0.24. Moreover, the root mean square 
difference was 0.29. 
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ي العراقلذرة الصفراء فامعامل نبات لقيم أستنباط   
 الخالصة

 
  بأستخدام متحسسات الجبس وجھاز االتموميتر خالل لذرة الصفراءاالى أستنباط معامل نبات  يھدف ھذا البحث     

في االمم  منظمة الزراعة والغذاء العالمية قترحة من, ومقارنة القيم المستنبطة مع القيم الم2013 الموسم الزراعي
كم  30الدراسة تمت في حقل ضمن منطقة اليوسفية التي تبعد  محلية .مقترحة من قبل دراسات ولقيم  المتحدة (الفاو)

جنوب بغداد تحت ظروف جوية شبه جافة. أستخدمت  متحسسات الرطوبة الجبسية وجھاز االتموميتر لقياس االستھالك 
كانت القيم المستنبطة لمعامل النبات لمرحلة االنبات, التطور,  على التوالي.مرجعي المائي للنبات واالستھالك المائي ال

أظھرت نتائج المقارنة بين القيم  على التوالي. 0.57و  0.91و  0.6و  0.14منتصف و نھاية الموسم كما يلي:  
الخطاء النسبي كان  معدل أن العالمية منظمة الزراعة والغذاءالمقترحة من قبل قيم الالمستنبطة لمعامل النبات مع 

. كذلك أظھرت نتائج 0.32  .بينما كان معدل الجذر التربيعي للفرق 0.27 ومعدل الخطاء المطلق كان  36.29%
  %33.57قيمة الخطاء النسبي كانت  معدل أنالتي اقترحت محليا ,المقارنة بين القيم المستنبطة لمعامل النبات مع القيم 

  .0.29  يساوي كان معدل الجذر التربيعي للفرق, بينما  0.24ومعدل الخطاء المطلق كان 
 
 

 


