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 اعتزازشكر و
ما ااما لم  سيداا محمد الذي ااحؿ ه  ، المهـ صمي صالة كاممة وسمـ سال الحمد هلل رب العالميف

العقد واافرج ه  الكرب واقض  ه  الحوائج واااؿ ه  الرغائب وحسف الخوااـ ويساسق  الغماـ هوجه  الكريـ 
يسراي هعد أف وفقاي اهلل اعال  لم  ااجاز هذه ولم  آل  وصحه  في كؿ لمحة وافس هعدد كؿ معموـ لؾ. 

والازازي إل  أسااذي الفاضؿ األسااذ الدكاور لهداهلل  الشيخمي لما أهداه األطروحة أف أاقدـ هجزيؿ شكري 
ومف واجهي أف أاقدـ هالشكر والاقدير لألسااذة األفاضؿ  مف اصح واوجيهات طيمة فارة إجراء الدراسة.

األسااذ الدكاور مهدي إهراهيـ لودة واألسااذ الدكاور ضياء لهد محمد واألسااذ الدكاور لدااف ااصر 
مطموب  واألسااذ المسالد الدكاور امير ط  مهدي واألسااذ المسالد الدكاور لمي لهد فهد لاكرمهـ هقهوؿ 
هداء آرائهـ ومالحظااهـ العممية القيمة الاي مف شأاها همغت األطروحة أحسف حاؿ  مااقشة األطروحة وا 

جامعة هغداد وكمية  –ة الزرالة ومف العرفاف أف أاقدـ هجزيؿ الشكر واالحاراـ إل  لمادة كمي . وخير مآؿ
وأاقدـ هوافر الشكر وااللازاز إل  رئيس وأسااذة جامعة ديال  إلااحاهـ الفرصة إلكماؿ دراساي.  –الزرالة 

قسـ لمـو الارهة والموارد المائية لما هذلوه مف جهود معي مف خالؿ محاضرااهـ العممية واوجيهااهـ 
رشادااهـ القيمة طيمة فارة دراساي  ، واخص ماهـ هالذكر ألضاء لجاة االماحاف الشامؿ  العميا في القسـوا 

وهـ األسااذ الدكاور شفيؽ القيسي واألسااذ الدكاور اور الديف شوقي لمي واألسااذ المسالد الدكاور لهد 
 .   األمير ثجيؿ صالح

راهـ العممية وادلوا اهلل سهحاا  واعال  إف يحفظهـ ويطيؿ ألمارهـ ويوفقهـ ويسدد خطاهـ في مسي
وشكري إل  األسااذ الدكاور إسماليؿ السامرائي لم  الاوجيهات السديدة الاي قدمها  خدمة لعراقاا العزيز .

والدكاور  دإل  الدكاور سعد لهد الواح ي. ومف الوفاء أف أاقدـ هشكري والازاز لي خالؿ فارة إجراء الاجرهة 
جامعة األاهار لما أهدوه مف اصيحة واوجي  . وشكر  -كمية الزرالة-حمود غرهي خميفة في قسـ الهسااة

خاص إل  الدكاور حمادة مصمح الدليمي في مركز دراسات الصحراء في جامعة االاهار لافضم  في إجراء 
اصميـ الاجرهة . وأخيرا وليس آخرا أاقدـ هخالص احيااي وأشواقي إل  مف جسد معااي الصداقة والوفاء 

يا محمد الجميمي وزكريا العهيدي ولدااف الموسوي ومحمد صالؿ وأمؿ راضي إخواي طمهة الدراسات العم
وأاقدـ هوافر  وفاضؿ لودة وصادؽ جعفر وحياوي ويوه ولهاس صهر وصهار راهي وجواد ط  الفضمي .

شكري والازازي الخاص إل  طالب الدكاوراه لمي لهاس المعاميري ولائما  لاوفيرهما األرض الاي افذت 
 .  ةفيها الاجره
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 المستخمص

Abstract 

كػػـ  50لمػػ  هعػد   محافظػة هغػداد يرمالدراسػػة فػي احػػد الحقػوؿ الخاصػة فػػي ماطقػة المعػػا أجريػت هػذه      
لمموسػػػـ  33ً   278 42ًً  اؿ خػػػط لػػػرضػشػػػرقًا وشمػػػ 434 888 80لمػػػ  خػػػط طػػػوؿ ً  اقػػػ والتيييً  غػػػرب هغػػػداد

 Typicاحػػػػت المجمولػػػػة العظمػػػػ  إلػػػػ فػػػػي ارهػػػػة ذات اسػػػػجة مزيجػػػػة غريايػػػػة مصػػػػافة  2010ي الخريفػػػػ

Torrifluvent   ،الري هالااقيط والاسميد العضوي والاغطية في الاوزيعات الرطوهيػة والممحيػة  اأثير لدراسة
ـ اسػاخدـ اصػمي( . .Solanum tuberosum Lوامػو وحاصػؿ الهطاطػا   وهعض الصفات الفيزيائية لمارهة

احامػت .  مكػررات ثػةوهثال   Split-  Split With R.C.B.D فػػػالماشػقة مراي الكاممػة قطالات العشػوائيةال
 مساويات مف الري هالااقيط الااقص ةمساويات الري هالااقيط الااقص المعامالت الرئيسة والاي اضمات ثالث

شػممت القطػ   .حػوض الاهخػر الاهخر المحسوب مف  % مف50 و %75 و معاممة ري الااقيط الكامؿ وهي
وهاسػػهة خمػػط  دواجف الػػهقػػار   األغاػػاـ    األ  وهػػي مخمفػػات كػػؿ مػػف الثااويػػة اسػػاخداـ األسػػمدة العضػػوية

ضػافةو  -1 هػػطػف . 5 ضػافةا  و سػماد لضػوي  إضػافة  هػدوف  مساويات ةوهثالث لكؿ اوع :11:1 طػف .  10 ا 
  خمػيط مػف الهامػوس   اشػارة  المخمفػات الاهاايػةغطيػة الارهػة هوالمعامالت احت الثااويػة اضػمات ا .(  -1ػه

مت اسػاعم . 111وهاسػهة خمػط  -1ػطػف . هػ 30 دؿالمخمفػات الاهاايػة همعػ تأضيف ،الخشب (  وهدوف اغطية 
المااجػة  Bراهػة  Desireeصػاؼ ديػزري     .Solanum tuberosum Lفي هػذه الاجرهػة دراػات الهطاطػا

المهػػردة  األهميػػةدرجػػة مئويػػة فػػي المخػػازف  4درجػػة حػػرارة   لاػػدخزواػػة مػػف العػػروة الخريفيػػة السػػاهقة وم محميػػاً 
 2010  أيمػوؿ  14كسر طور السكوف زرلت الاقاوي فػيوهعد  . سهوليفأهوالاي أخرجت قهؿ مولد الزرالة 
لػدد الاهااػات فػي  إف لمماً ،  سـ25  دراة وأخرى سـ والمسافة هيف  8-10 وذلؾ هعمؿ شؽ في المرز هعمؽ

لمميػػة اقيػػيـ لماظومػػة الػػري هػػالااقيط قهػػؿ لمميػػة الزرالػػة مػػف  أجريػػت . اهػػات 16جريهيػػة الواحػػدة الوحػػدة الا
مػػف خػػالؿ اسػػميط ضػػغوط اشػػغيمية مخامفػػة  اغػػاير اصػػريؼ الماقطػػاتخػػالؿ قيػػاس معامػػؿ الاجػػااس ومعػػدؿ 

مصػدر  درسػت الاوزيعػات الرطوهيػة والممحيػة افقيػًا ولموديػًا مػف ؿ .كيمػو هاسػكا150  و100 و 50  وهػي 
مػػػف هدايػػػة  "ايومػػػ 40-45 مرحمػػػة الامػػػو الخضػػػري الااقػػػيط وفػػػي ثػػػالث مراحػػػؿ مػػػف امػػػو المحصػػػوؿ ، اهايػػػة 

-100    درااتػة ممئ الػمرحماػهاية ، مف الزرالة(  "ايوم ( 45 -60   مرحمة اشوء الدرااتاهاية ، ( الزرالة

لماوزيػػػ   الخطػػػوط الكااوريػػػةفػػػي رسػػػـ  Surfer (version9)امج اػػػر هاسػػػاخدـ مػػػف الزرالػػػة( .  "ايومػػػ  60
 الاػػػي اضػػػػمات صػػػائص الفيزيائيػػػة لمعػػػامالت الاجرهػػػةوفػػػي اهايػػػة الاجرهػػػة قيسػػػت الخ. والممحػػػي  الرطػػػوهي

وهعػػض  ،مقاومػػة الارهػػة لالخاػػراؽ  ، معػػدؿ القطػػر المػػوزوف ، الكثافػػة الظاهريػػة ، االيصػػالية المائيػػة المشػػهعة



 

 و كفػػػػاءة اسػػػػاعماؿ المػػػػاء Kyؿ اسػػػػاجاهة المحصػػػػوؿومعامػػػػ واالسػػػػاهالؾ المػػػػائي صػػػػفات الامػػػػو واإلااػػػػاج ،
 ويمكف امخيص أهـ الااائج كاألاي1 .لمحصوؿ الهطاطا 

فيمػا لػـ ااجػاوز  %98.6كيمو هاسكاؿ ألم  معامؿ اجااس لاوزي  الماء قدره  150حقؽ ضغط الاشغيؿ  1-
 . -1ر.سالةلا 0.526% وألم  معدؿ لاصريؼ الماقطات همغ 10اسهة الاغاير في اصريؼ الماقطات 

كممػػػا اهاعػػػداا لػػػف الماقطػػػات فػػػي االاجػػػاهيف األفقػػػي والعمػػػودي  فػػػي الارهػػػة ااخفػػػاض المحاػػػوى الرطػػػوهي -2
إذ همغ المحاوى الرطوهي ، يٍ حىض انرثخش  انًحغىبانرثخش مف 50%وهدرجة اكهر احت الري هالمساوى 

% و 75و 100%  ضافةهإ 11.4%  و  13.3%و 16.5% سـ  10-10في العمؽ فػي معاممة المقاراة و 
رايب فػي هدايػة موسػـ الامو اهايػة مرحمػة الامػو الخضػري( ، لم  الا، انرثخش يٍ حىض انرثخش مف  % 50

 29.5%في حيف همػغ المحاػوى الرطػوهي فػي معاممػة إضػافة األسػمدة العضػوية والاغطيػة هالمخمفػات الاهاايػة 
انرثخش مػف  % 50% و 75و كامؿيط الالري هالااقفي معاممة  سـ 10-10هقة في الط19.8% % و23.8و

ازدادت إذ  رايب فػي اهايػة موسػـ الامو اهايػة مرحمػة ممػئ الػدراات( .لم  الا، انًحغىب يٍ حىض انرثخش 
 .إضافة األسمدة العضوية والاغطية هالمخمفات الاهااية الحركة األفقية والعمودية لجههة االهاالؿ لاد 

مػ  جههػة  األمػالح  فقػد احركػت ، ولموديػًا مػف مصػدر الااقػيط أفقيػاً  ارافعت مموحة الارهة لاػد االهاعػاد -3
وألمػػ  اجمػػ  ممحػػي وجػػد لاػػد حػػدود جههػػة  ، االهػػاالؿ هعيػػدًا لػػف المػػاقط هزيػػادة لمػػؽ مػػاء الػػري المضػػاؼ

، إذ كااػت اقػؿ  م  العمؽ فػي معػامالت الاغطيػة وزلت األمالح هشكؿ مازايدوا ، االهاالؿ األفقية والعمودية
مػػ  الاغطيػػة  -1طػػف .هػػػ 10كامػػؿ مػػ  إضػػافة األسػػمدة العضػػوية همسػػاوى الػػري هػػالااقيط ال ي معاممػػةمموحػػة فػػ

-10وفػي الطهقػة هالمخمفات الاهااية في اهاية موسـ الامو إذ همغت االيصالية الكهرهائية في معاممة المقاراة 

مػػػف  % 50% و 75و كامػػػؿالػػػري هػػػالااقيط الفػػػي معاممػػػة  -1يسيسػػػيماز.ـد 5.1 و 4.15و3.75 سػػػـ  10
فػػي حػػيف وصػػمت االيصػػالية الكهرهائيػػة فػػي وفػػي هدايػػة موسػػـ الامػػو .  انرثخررش انًحغررىب يررٍ حررىض انرثخررش

فػي  -1ـ ديسيسػيماز. 2.65و 2.45و1.95إل   معاممة إضافة األسمدة العضوية والاغطية هالمخمفات الاهااية
وفػي اهايػة  حرىض انرثخرش انرثخش انًحغىب يٍمف  % 50% و 75و 100% هإضافة سـ 10-10الطهقة 

 موسـ الامو.

  -1سـ.سالة  7.78 همغت إذفي قيمة االيصالية المائية  "امعاوي "افرق كامؿالري هالااقيط الحققت معاممة  -4
و  8.1الػذي همػغ  انرثخش انًحغىب يٍ حىض انرثخرش% مػف 50% و 75معامماي الري الااقص  إل قياسا 

رايػب . كػذلؾ فػاف إضػافة األسػمدة العضػػوية %لمػ  الا 5.3% و 9 هاسػهة زيػادة قػػدرها  -1سػالة . سػـ 8.5



 

و  8.1مقاهػػؿ   -1سػػالة . سػػـ 9.9قيمػػة فػػي معػػدؿ االيصػػالية المائيػػة همػػغ  ألمػػ حقػػؽ -1ػطف.هػػ 10هالمسػػاوى
 أيضػااهػيف الااػائج و  .رايػب لمػ  الا ، سػماد لضػوي إضػافةوهػدوف  -1ػطف.هػ 5 هإضػافة  -1سالة . سـ 6.3
هزيػػادة   -1سػػالة سػػـ. 8.6قيمػػة لمعػػدؿ االيصػػالية المائيػػة همػػغ  ألمػػ  ألطػػت ات الاهاايػػةالاغطيػػة هالمخمفػػ إف

الاػي همػغ معػدؿ االيصػالية المائيػة فيهػا  لػدـ الاغطيػة هالمخمفػات الاهاايػة إلػ قياسػا  %12.8معاوية مقػدارها 
 الةس .سـ 7.6

1- . 

  همغػت إذقيمػة الكثافػة الظاهريػة   فػي رؽ معاػويأي فػ زيػادة مسػاويات الػري هػالااقيط الاػاقصلػـ احقػؽ  -5

انرثخرش % مػف 50% و 75معػامماي الػري الاػاقص  إلػ قياسػا  في معاممػة الػري الكامػؿ -3ـ . ميكاغراـ1.24

،  % 0.8% و 0هاسػهة زيػػادة قػػدرها  -3ـ ميكػػاغراـ.1.23و  1.24الػػذي همػغ  انًحغررىب يررٍ حررىض انرثخررش
معػدؿ الكثافػة  قيمة فػي أدا حقؽ  -1ػطف.ه 10هالمساوىكذلؾ فاف إضافة األسمدة العضوية  .رايب لم  الا

 إضافةوهدوف  -1ػطف.ه 5 هإضافة -3ـ . ميكاغراـ 1.33و  1.25مقاهؿ  -3ـ . ميكاغراـ 1.14الظاهرية همغ 
اقػؿ قيمػة لمعػدؿ  ألطػت الاغطيػة هالمخمفػات الاهاايػة إف أيضػاواهيف الااػائج . رايب لم  الا، سماد لضوي 

لػػػػدـ الاغطيػػػػة  إلػػػػ قياسػػػػا  %6 معاػػػػوي مقػػػػدارههااخفػػػػاض  -3ـ . ميكػػػػاغراـ 1.21 تهمغػػػػالكثافػػػػة الظاهريػػػػة 
 . -3ـ . ميكاغراـ1.27الاي همغ معدؿ الكثافة الظاهرية فيها  هالمخمفات الاهااية

 0.80  همغ  ااخفاض في قيمة معدؿ القطر الموزوف إل  أدت إف معاممة الري الكامؿ إل هيات الااائج  -6

الػػذي همػػغ  انرثخررش انًحغررىب يررٍ حررىض انرثخررش% مػػف 50% و 75 عػػامماي الػػري الاػػاقصم إلػػ مػػـ قياسػػا 
كػػػذلؾ فػػػاف إضػػػافة األسػػػمدة  .رايػػػب %لمػػػ  الا 13.4% و 25قػػػدرها  ااخفػػػاضهاسػػػهة   مػػػـ 1.00و  0.88

و  0.77مقاهػؿ  مػـ 1.36همػغ   قيمة في معدؿ القطر الموزوف ألم حقؽ  -1ػه . طف 10العضوية هالمساوى
الاغطية  إف واهيف الااائج أيضا .رايب لم  الا ، سماد لضوي إضافةوهدوف  -1ػطف.ه 5 افةهإض مـ 0.56

 %26.1هزيػادة معاويػة مقػدارها  مػـ 1.00قيمػة لمعػدؿ القطػر المػوزوف همػغ  ألمػ  ألطت هالمخمفات الاهااية
 . ـم 0.79الاي همغ معدؿ القطر الموزوف فيها  لدـ الاغطية هالمخمفات الاهااية إل قياسا 

 2-سػـ كغػـ. 1.02ااخفػاض فػي قيمػة مقاومػة الارهػة لالخاػراؽ همػغ  إلػ  أدت معاممة ري الااقيط الكامؿ  -7
الػػذي همػػغ  انرثخررش يررٍ حررىض انرثخررش% مػػف 50% و 75 معػػامماي الػػري الاػػاقص قياسػػاً  الػػذي افػػوؽ معاويػػاً 

ذلؾ فػػػػاف إضػػػػافة كػػػػ .رايػػػػب لمػػػػ  الا،  % 9.7% و 29.8هاسػػػػهة زيػػػػادة قػػػػدرها  -2كغـ.سػػػػـ 1.32و  1.20
مقاهؿ  -2كغـ.سـ 0.98حقؽ اقؿ قيمة لمقاومة الارهة لالخاراؽ همغ   -1ػطف.ه 10 األسمدة العضوية هالمساوى

واهػيف الااػائج  .رايب لم  الا،  سماد لضوي إضافةوهدوف  -1ػطف.ه 5 هإضافة -2سـ كغـ. 1.38و  1.19
هزيػادة  -2سػـ كغػـ. 1.10ومػة الارهػة لالخاػراؽ همػغ اقؿ قيمػة لمقا ألطت الاغطية هالمخمفات الاهااية إف أيضا



 

الاي همغت مقاومة الارهة لالخاػراؽ  فيهػا  لدـ الاغطية هالمخمفات الاهااية إل قياسا  %14.6ة مقدارها يمعاو 
 . -2سـ كغـ. 1.26

طػوؿ  معاويػًا فػي معػدؿ  ومعاممػة الػري الكامػؿواألسػمدة العضػوية ،  ،أثرت الاغطية هالمخمفات الاهااية  -8
  سـ  63.6إذ ازداد  مف  ،الاهات والوزف الجاؼ لممجموع الخضري و المساحة الورقية ولدد السيقاف الرئيسة 

 6930.2و -1هػػكغـ. 1801.2سػـ و  68.9إلػ   -1ساؽ.اهات 3.3 و 2سـ 6480.3و  -1 ػكغـ.ه1694.8و  
 5700.5و -1ػـ.هػكغ 1585.8و  سػـ55.8 ومػف ،لاد الاغطية هالمخمفػات الاهاايػة  -1اهات ساؽ. 3.7و 2 سـ
د ػلاػ-1 اؽ.اهاتػسػ 4.0و 2 سػـ 7487.3و  -1ػكغـ.هػ 1905.8سػـ و 74.0   ػإلػ-1 اهػات . سػاؽ 3.0و 2 سػـ

و 2 سػـ 5420.3  و -1ػكغـ.هػ 1540.7و   سـ 53.3ف ػوم -1ػطف.ه10 وية وهمساوى ػإضافة األسمدة العض
لاػد إضػافة  -1 سػاؽ.اهات 3.7 و  2سػـ7191.1 و -1ػكغـ.هػ 1855.7 و  سػـ 72.1إلػ  -1 سػاؽ.اهات 2.9

 ، لم  الارايب .  -1ػطف.ه10 األسمدة العضوية وهمساوى 

ضافة األسمدة العضوية  ،ازداد حاصؿ الهطاطا معاويًا لاد اغطية الارهة هالمخمفات الاهااية  -9 في  ،وا 
لاد الاغطية  1-ػطف. ه 36.5إل   1-ػطف. ه 34.2مف  الحاصؿ فقد ازداد ، معاممة ري الااقيط الكامؿ

فٍ  4.87%و  %5.14و  معاممة ري الااقيط الكامؿ% في 6.71هالمخمفات الاهااية هاسهة زيادة قدرها 

 أدى إضافة األسمدة العضوية .انرثخش انًحغىب يٍ حىض انرثخش مف 50%  و75%  يعايهرٍ انشٌ
في % 27.13 ي لمهطاطا هاسهةلحاصؿ الكمإل  زيادة ا -1ػطف.ه 10أغااـ( همساوى ، أهقار،   دواجف

 انرثخش انًحغىب يٍ حىض انرثخش ي75ٍ%  في حالة الري هالمساوى% 37.38و  معاممة الري الكامؿ
اساحصمت ألم   .انرثخش انًحغىب يٍ حىض انرثخش مف 50%  المساوىفي حالة الري ه 30.39%و 

ضافة األسمدة العضو  الكامؿ الري معاممة قيمة لحاصؿ الهطاطا لاد ولاد  -1ػطف.ه 10ية همساوى وا 
 الكامؿالري  معاممة % لف32.48 اسهاهاهزيادة  1-ػطف. ه 45.4الاغطية هالمخمفات الاهااية  همغت 

 . ومف دوف إضافة سماد لضوي ومف دوف اغطية هالمخمفات الاهااية

اعماؿ السأفضؿ كفاءة  انرثخش انًحغىب يٍ حىض انرثخشمف    50%ألطت معاممة الري هالمساوى -10
% 75ولاد معاممة الري الكامؿ -3 كغـ .ـ 15.7و -3 كغـ .ـ 18.7مقاهؿ -3 كغـ .ـ24.4 همغ الماء إذ 

وم   -1طف.هػ 10ولاد إضافة األسمدة العضوية همساوى  انرثخش انًحغىب يٍ حىض انرثخشمف 
مف    50%و %75معامماي و  لمعاممة الري الكامؿ-3 ـ كغـ . 15.1و  18.1و 22.9الاغطية ، مقاهؿ 

 -1طف.هػ 10لم  الارايب ولاد إضافة األسمدة العضوية همساوى   انرثخش انًحغىب يٍ حىض انرثخش،
 وهدوف اغطية .



 

مـ.  349.9 و  معاممة الري الكامؿفي  1-مـ. موسـ 466.5همغ االساهالؾ المائي لمحصوؿ الهطاطا  -11
 1-موسـ

مـ.  233.3 و  يٍ حىض انرثخش انرثخش انًحغىبمف   75%  في حالة الري هالمساوى 
احت  انرثخش انًحغىب يٍ حىض انرثخش نهًىعى انخشَفٍمف    50%المساوىفي حالة الري ه  1-موسـ

 ظروؼ الاجرهة في وسط العراؽ .
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  المقدمةالمقدمة: : أول  أول  

 . والهيئة اإلاساففي حياة  أساسياً  احاؿ الموارد المائية مكااا ماميزا هيف الموارد الطهيعية وامعب دوراً      

 اي شحة في الموارد المائيةيعد الماء العامؿ المحدد لإلاااج الزرالي في العديد مف مااطؽ العالـ الاي اعاو 

المشكمة  إف إذ ة مف المواضي  المهمة في العراؽ ،ارشيد اساخداـ الماء لغرض ري المحاصيؿ الزرالي إف. 

 أومعدالت امو هذه الموارد واساغالؿ المااح ماها الاسير همعدؿ مقهوؿ هالمائية الاي اواج  العراؽ اراهط 

  . الغذائية لحاجاتيد المسامر في السكاف وام  الازا وافؽيا

ومدروس في ري المحاصيؿ لادما ااـ إضافة الماء هشكؿ ماأف يعرؼ الري الااقص لم  اا        

    كذلؾ لرف .(Prathapar and Qureshi , 1999  ؿسهيف الاهخر ااح واحاياجات الغالموازاة 

Annandale et al( 2000)وPrieto and Angueira(1996)  كمية مف المياه اقؿ  إلطاء لم  اا

احسيف لمميات الري  إل المياه اؤدي  ةإدار لف االحاياجات المائية الفعمية لممحصوؿ كاقاية جديدة في 

خالؿ مراحؿ امو الشد المائي  إل اعريض الاهات  إفوزيادة كفاءة اساخدامها .  األمثؿواساثمار المياه 

اءة ػػ  كفػػف المياه ورفػػية مػالاهات وههذه الطريقة يمكف اوفير كم إاااجفي  "امعاوي "قامحددة ال يسهب فر 

مساحات زرالية إضافية دوف الحاجة  إضافةخر يمكف وهاالاجاه اآل،  ( Kirda et al.,1996اساخدامها   

ولكا   اإلاااجزيادة  إل اساخداـ هذا األسموب ال يؤدي هالضرورة  إف اوفر مصدر مائي إضافي . إل 

. و هصورة لامة يحقؽ الري هالااقيط أفضؿ حاصؿ واوازف  كفاءة ألم  في اساخداـ المياه إل يؤدي 

ري الااقص ػاـ الػفي حالة اطهيؽ اظ مائية اتطقة الجذور الفعالة م  اقؿ ضائعلمارهة في مارطوهي 

 Yildirim and Korukcu .,2000 ). 

اعرؼ جدولة الري هأاها طريقة ماظمة مف خاللها يساطي  المزارع أف يقرر ما  يروي وماهي كمية        

جدولة ري فعاؿ هو اجهيز الاهات هالماء الكافي واقميؿ المياه الواجب إضافاها واف الهدؼ مف وض  هراامج 

( . 2011 فالح ،  Runoffوالسيح السطحي   Percolationالخسائر الااجمة لف طريؽ الصرؼ العميؽ 



 

ااطمب جدولة الري الااقص معرفة محاوى الارهة الرطوهي المخزوف في الماطقة الجذرية ومساوى الشد 

 , Stenitzer) ى اأثير هذا المساوى مف الشد في الحاصؿ الاهائي المائي المسمط لم  الاهات ومد

1996).  

العضوية المضافة لمارهة هأاها هقايا اهااية وحيوااية هدرجات مخامفة مف الاحمؿ اؤثر  األسمدةاعرؼ          

احمؿ ل يف أساسيايفهااؾ لمميا فاو  ، لاليةهكميات  إضافاهافي خصائص الارهة المخامفة السيما لاد 

( fermintationاألول  ااـ خارج الارهة اسم  الاخمر   ، العضوية وجعمها جاهزة لالماصاص األسمدة

لممخمفات  أحيائي( وكماا العمميايف هما احمؿ Incubationوالثااية احمؿ داخؿ الارهة لف طريؽ الاحضيف  

العضوية  األسمدة أاواعااؾ العديد مف وه . العديد مف األحياء المجهرية والسيما الهكاريا والفطريات ساطةهو 

والاي اخامؼ في اسهة احاوائها مف العااصر الغذائية  األهقارو  األغااـو مخمفات الدواجف كالمساخدمة 

 لم  اطاؽ واس  هسهب اوفرها وسهولة "الضوي "ااساخدـ سماد إفالاي يمكف و  Kو Pو Nخصوصا 

 . ( 2010، آخروفالحصوؿ لميها اسهيا لايد و 

( مف الوسائؿ المفيدة والمساخدمة في الكثير مف الاجارب الحقمية Mulching  اعد الاغطية        

لكواها  طهقة واقية احمي الارهة مف لوامؿ الهيئة المخامفة هؿ  إضافةفهي  ، مف قهؿ المزارليف والهساااية

جهيز الاهااات هالعااصر اهكير المحاصيؿ ومكافحة األدغاؿ واقميؿ فقداف الماء واألسمدة وا إل ااعدى 

غير لضوية  أوالاغطية  اولاف إما لضوية مثؿ الحشائش والاهف وقش الرز واشارة الخشب و  . المغذية

القاهمية في الاوصيؿ  أواؤثر الاغطية في الاظاـ الحراري لمارهة هسهب الموف  . (APC,2004)الهالساؾ ك

فضال لف اقميؿ الفقد لف طريؽ  Albedo)  الماعكسةالساقطة و  األشعة فيالحراري لها والذي يؤثر هدوره 

  . (Ahmed ,1991  الاهخر وموازاة درجات الحرارة مف سطح الارهة

 هاسـ عرؼ لممياً ػاو  Solanaceaeمحاصيؿ الخضر الاي ااه  العائمة الهاذاجااية   اعد الهطاطا مف        

Solanum tuberosum L.  ،سـهأة االاكميزية ػػي المغػػوف potato or Irish potato   اايرلاد إل اسهة 



 

 واأاي هالمراهة الراهعة . (2009،  العالـ الهساااي أاحاءمخامؼ  إل الاي اااشرت ماها زرالة الهطاطا 

 (.Fabeiro et al .,2001هعد كؿ مف الحاطة والرز والذرة   واقاصادي إساراايجيكمحصوؿ  لالمياً 

 ,FAO  1-طف.هػ 16.4ااجية همغت هإاألؼ هكاار  45راؽ ػي العػف اطامػف الهط المساحة المزرولة وهمغت

فو  ( .2007  1 الهدؼ مف هذه الدراسة ا 

ؿ مػػف غيػػر إحػػداث اسػػاخداـ أسػػموب الػػري هػػالااقيط الاػػاقص لاقميػػؿ كميػػة الميػػاه الالزمػػة لامػػو المحصػػو  - 1

 . الحاصؿ فياأثيرات كهيرة 

لمحصػػوؿ لمػػ  أفضػػؿ امػػو خضػػري  لمهطاطػػاالميػػاه  خداـة اسػػاوكفػػاء احديػػد االحاياجػػات المائيػػة الفعميػػة -2

 .  احت اظاـ الري هالااقيط الااقص ومساويات األسمدة العضوية ومساويات الاغطية حاصؿوألم  

 وهعػػػض الصػػػفات الفيزيائيػػػة محػػػيدراسػػػة اػػػأثير األسػػػمدة العضػػػوية والاغطيػػػة فػػػي الاوزيػػػ  الرطػػػوهي والم -3

 . ااقصالري هالااقيط ال اظاـ هاساخداـ

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 مراجعة المصادريانيا: 

  مفيوم الري الناقص 1-2 :       

اطور مفهوـ الري الااقص واساخداماا  في المااطؽ الجافة وشه  الجافة في العالـ اايجة وجود طمب        
.  (Miller and Aarstad 1976)ي مصادر المياه ػود محدودية فػ  وجػاه الري مػػلالي لم  مي

مفهـو الري الااقص هأا   إل   Annandale et al.( 2000)و   Prieto and Angueira(1996)ارػأشػ
إلطاء كمية مف المياه اقؿ لف االحاياجات المائية الفعمية لممحصوؿ كاقاية جديدة في إدارة مياه الري 

 Prathaparأشػار  . اءة اساخداـ المياهػػمياه وزيادة كفػػاثمار امثؿ لمػاحسيف لمميات الري واس إل اؤدي 

and Qureshi ( 1999)  ف الري الااقص هو ري مجدوؿ وماأاي لممحصوؿ هحيث يسمح لممجموع أه
الري  أوالجذري لماهات هاساخداـ امثؿ لمماء المخزوف في ارهة الماطقة الجذرية الماأاي مف سقوط األمطار 

مساوى شد معيف  إل ض فيها المحصوؿ هأا  مجمولة مف العمميات الاي ياعر   Kirda ( 2000) ولرف   .
زيادة  إل خالؿ موسـ الامو الكامؿ وههذا يعد طريقة اهدؼ  أوالاهات  لاد مراحؿ معياة مف مراحؿ امو

ف الري الااقص هو مفهوـ جديد لعممية جدولة أه English et al (1990) ار ػػػأش كفاءة اساخداـ الماء.
 –الاهخر  أو  Regulate Deficit Irrigationالااقص الماظـ الري وقد يأخذ أسماء لديدة ماها الري 

هاف الري الااقص هو لممية   Eck ( 1986)أشار  . ( Deficit Evapotranspiration ااح الااقص  
إجهاد في الاهخر  إل إضافة كمية مف ماء الري اقؿ مف الكمية المطموهة لغرض الوصوؿ  أيري محدودة 

الشد المائي خالؿ مراحؿ امو محددة  إل هاف اعريض المحاصيؿ   Kirda et al.( 1996)ارػأش ااح . –
في إاااج الاهات وههذه الطريقة يمكف اوفير كمية مف المياه ورف  كفاءة اساخدامها .  ًً امعاوي ًً اال يسهب فرق

ر اا  مف الضروري األخذ هعيف االلاها  English et al.( 1990)ولضماف اجاح الري الااقص فقد ذكر 
لجز مائي هسرلة  إل ياعرض الاهات  أفففي الارب الرممية مف الممكف  ،مقدرة الارهة لم  حفظ الماء 

في حيف إف الاهااات المزرولة في الارب الطياية حيث القواـ الاالـ لحهيهات  ،احت اأثير الري الااقص 
واهق  غير ماأثرة ههذا  اهق  فارة أطوؿ لااكيؼ م  ااخفاض محاوى الارهة الرطوهي أفالارهة يمكف 

م  اعديؿ في هعض العمميات  ًً المحاوى ولذلؾ فاف اجاح الري الااقص في هذه الارب أكثر احاماال
اخايار الاهااات ذات فصؿ الامو القصير.  ًً الزرالية كاقميؿ الكثافة الاهااية واعديؿ مواليد الزرالة وأيضا

في اجرهة أجريت في الواليات الماحدة   Shock and Feibert (1995)ؿ إليها ػي اوصػاائج الاػأشارت الا
هاف االاخفاض في إاااج المحصوؿ سيكوف لم    (1992 -1994)األمريكية لم  محصوؿ الهطاطا 

 Shock etأشار  مساوى حجـ واولية الدراات إذا طهقت معايير الري الااقص قهؿ مرحمة اكويف الدراات .



 

al.( 1992)  ياحمؿ الري الااقص خالؿ المدة الاي اسهؽ اكويف الدراات  أفف ف محصوؿ الهطاطا يمكأه
 إل  Shock  (2004)و  Thornton  (2002)وهيف  . اً ػواول ماً ػي الحاصؿ كػػفاض فػدوف حصوؿ ااخ

 Fatih et al.( 2006) أما . اهااات الهطاطا حساسة جدا لمشد الرطوهي وااأثر معاويا هالري الااقص إف
الري الااقص لم  الهطاطا خالؿ مرحمة اكويف الدراات ومااصؼ مرحمة الاضج هسهب لم  اجاب  أكدفقد 

اهااات الهطاطا اكوف  إف إل   Hassan et al.( 2002) . ووجد  كما واولا اإلاااجالاقص الحاصؿ في 
ات لمشد الرطوهي وخاصة في مرحمة اكوف الدراات مقاراة همرحمة الكثافة الدراية واضج الدرا "حساسة جدا

ااخفاض غير معاوي  إل مف الماطمهات المائية أدى   10%اقميؿ  إف  King and Stark(1998). هيف 
فاءة ػ( في اجرهة حوؿ إاااجية وك2010في حيف هيات لااي وآخروف   في اإلاااج لمحصوؿ الهطاطا .

 28.2 و   34.5 و  34.5 تػة الهطاطا كااػػإاااجي إفص ػري الااقػاحت معامالت ال لمهطاطاياه ػخداـ المػاسا

و   ( T1  قط  رية واحدة لاد مرحمة الامو الخضري  لمعاممة المقاراة ومعاممة -1 ػطف . ه  30.2 و  
في  رايب لم  الا( ،  T3( و  قط  رية لاد مرحمة كهر واكويف الدراات  T2قط  رية لاد اشوء الدراات 

  -1 ػطف . ه  31.12 و   30.2 و   36.2و   36.7ة  اة الثاايػت في السػلمهحث هياما كاا األول الساة 
مـ 374 -428  ومـ   – 441  391 ااح الاجميعي ااراوح هيف -ولافس المعامالت وكاات قيـ الاهخر

 9.21و  8.33ألم  كفاءة الساخداـ المياه همغت  T1رايب وحققت المعاممة لم  الا ، لمموسميف الزرالييف
 ف ، لم  الارايب .ولمموسميف الزراليي 3-كغـ.ـ

 Yield Response Coefficientمعامل استجابة المحصول   2-2 :

دراسات لمجمولة واسعة مف المحاصيؿ كالقطف والقمح والشوادر    Kirda et al . (1996)قدـ        
وقصب السكر والهطاطا والذرة الصفراء ووضعت لدة معمومات لف اساجاهة هذه المحاصيؿ لمري الااقص 

     Stewart et al. (1977)مف قهؿ  ًً لمعادلة خطية قدمت ساهقا ًً ااهع

 

 1 إف إذ

ya     1 ػ=اإلاااج الفعمي في حالة الري الااقص  كغـ.ه-) 

Ymax     1 ػ كغـ.ه = اإلاااج األلظـ لمري الكامؿ في حالة لدـ وجود اجهادات مائية- ) 

ETa     الفعمي في حالة الري الااقص مـ ئي = االساهالؾ الما 



 

ETmax      مـ  =االساهالؾ المائي األلظـ لمري الكامؿ في حالة لدـ وجود إجهاد مائي 

االاخفاض الاسهي لمردود  إل والذي يشير   (Ky)اساجاهة المحصوؿ لاقص الماء اقاس هالمعامؿ  إف
ؾ المائي لممعاممة المطهؽ لميها الري اايجة االاخفاض الاسهي في االساهال(Ya/Ymax -1) المحصوؿ 

ااح  –. ولاد اوفر المعمومات حوؿ الاهخر   (ETa / ETmax-1)معاممة الري الكامؿ إل الااقص هالاسهة 
واإلاااج األلظـ   (Ya)مف جهة واإلاااج الفعمي  (ETmax)ااح األلظـ  -والاهخر  (ETa)الفعمي 
(Ymax) ري الااقص ػاهة الحاصؿ لمماء احت ظروؼ المف جهة أخرى يمكف احديد معامؿ اساج

(Jackson , 1982) ار ػػػ. أشDoorenbos and Pruitt(1984)  إل  اا  يمكف اساعماؿ معامؿ
في احديد كميات المياه المساعممة إلاااج المحاصيؿ في خطط اإلاااج   (Ky)اساجاهة المحصوؿ 

 (Ky) غير الماحممة لمجفاؼ قيما لالية مف اظهر الاهااات إذومشاري  الري واحت ظروؼ الري الااقص 
القيمة  إف قيمة واحدة( فاف ذلؾ يدؿ لم   1.0فإذا كاات قيمة معامؿ اساجاهة المحصوؿ اكهر مف ،  

 أما  .ااح الاسهي هي كهيرة اسهياً  -ي الحاصؿ الاسهي لكؿ وحدة اقصاف في الاهخر ػاف فػالماوقعة لماقص
Kirda et al.  (1996)  االخاالفات في قيـ اساجاهة المحصوؿ احت ظروؼ الري المخامفة  إف فقد هيف

اخاالفات في  إل اسهب االخاالفات في لمؽ الارطيب  إذاعود لوجود اخاالؼ في لمؽ رطوهة الارهة 
  . حجـ الارهة الذي ااغمغؿ في  الجذور الماصاص الماء والمغذيات

يخامؼ في قيم  ويعامد هذا   (Ky)محصوؿ هاف معامؿ اساجاهة ال  Kirda et al.( 1999)أشار 
وطريقة إدارة لممية الري ومرحمة امو الاهات الاي يحصؿ فيها الري  المحصوؿ االخاالؼ لم  صاؼ واوع

الاعرؼ لم  معامؿ اساجاهة المحصوؿ يسالد في  إف  Kidra and Kanber ( 1999)أشار  . الااقص
خالؿ موسـ الامو ومعرفة  أومف مراحؿ  امو الاهات المائي خالؿ أي مرحمة  اإلجهادمعرفة  حاالت 

معامؿ  إف إل   Fatih et al. ( 2006) أشار  ال . أـإمكااية اطهيؽ اظاـ الري الااقص لم  محصوؿ 
  FAO (2002)وكاات قيما  مقارهة لما وجدا     1.12اساجاهة الهطاطا احت اظاـ الري الااقص كاف 

 0.83اساوي  Kyقيمة معامؿ اساجاهة المحصوؿ  إف Kovacs et al. (1999) وجد . 1.10والاي كاات 
 %21قدار ػادها ياخفض اإلاااج همػول ،ة الري هالااقيط ػت طريقػؿ الموسـ احػلاد اطهيؽ الري الااقص لكام

محصوؿ الهطاطا يصهح  إف  Iqbal et al. (1999) دػػوج  1.06 % .قدارػخداـ المياه همػاءة اساػد كفػوازي ،
 10%طهؽ خالؿ فارة الامو الخضري فياخفض اإلاااج لادها فقط همقدار  إذار اساجاهة لمري الااقص أكث

يراهط مفهوـ الري الااقص هدالة .  Ky =0.40واكوف قيمة   1.20 %وازيد كفاءة اساخداـ الماء همقدار
في  . يؤثر لجز الماء (Crop Water Yield  Function)  CWYFاإلاااج   -الماء-المحصوؿ



 

( إل  ETaالاهخر ااح الفعمي  هيف ويعهر لا  كاسهة  ، لمحصوؿاالحاصؿ مف خالؿ اأثيره في اهخر ااح 
 ، ETmaxم   ETaكافية ياساوى  المحصوؿ لمماء. فعادما اكوف ماطمهات  (ETmaxألم  اهخر ااح  

 ETmaxر كميا لف . يمكف الاعهي ETmaxاقؿ مف  ETaلماء غير كاٍؼ  لجز( يكوف اولادما يكوف اجهيز 
ف ػػػػػػ. هيات ااائج العديد مet al.,  (Doorenbos (1980 اخػػػاالت الماػػؼ حػػػعظـ ولمخامػػػػلم ETaو 

 Nakamura,1988 English و  et al., Diercks  1988و Hanks Reta and (1988,اتػػػػػػػػالدراس

and و and James, 1989 Stockle) المائي في اقص الحاصؿ مف خالؿ  إمكااية اقويـ اأثير الشد

الاعهير الكمي لف الاهخر ااح الاسهي 








max

a

ET

ET  م  اوافر المعمومات لف اإلاااج الفعميYa   ألظـم 

لادما اكوف ماطمهات  Ymم  قيمة  Ya. ااساوى قيمة ماء مخامفة  واحت اأثير أاظمة اجهيز Ymaxإاااج 
. Ymaxاصغر مف  Ya( اكوف water deficitاؾ لجز في ماطمهات الماء  . ولادما يكوف ها الماء كاممة

 . [Y(T)]مهاية لم  أساس الاهخر  CWYFدالة   De wit(1958اقارح  

 

 1 إف إذ

Yكغـ( = حاصؿ المادة الجافة  

Ta مـ( = الااح الموسمي   

Eo مـ( = الاهخر مف سطح مائي حر  

Ky  ااحدار الخط المساقيـ لمدالة = 

 1  اآلايةالدالة  تاقارح De witلم  دالة  هااءً 

 

  إف إذ

Tmax مـ(= ألم  ااح موسمي  

Ymax  كغـ(= اإلاااج لاد ألم  ااح  



 

  [Y(ET)] ااح -دالة مهاية لم  أساس الاهخر et al.( 1977)   Stewart واقارح

 

 1 إف إذ

ETa مـ( اح الفعمي الموسميا -= الاهخر   

Kyمعامؿ اجريهي أو وضعي =   

ETmax مـ( ااح موسمي -= ألم  اهخر  

لاػػػػدما ااػػػػوافر  Kyهأاػػػػ  يمكػػػػف احديػػػػد قيمػػػػة دالػػػػة اسػػػػاجاهة الحاصػػػػؿ لممػػػػاء   Jackson(1982ذكػػػػر        
 احػت ظػروؼ الػري غيػر الكامػؿ مػف ETaولػف الاهخػر اػاح الفعمػي  ETmاػاح  -معمومػات لػف ألمػ  اهخػر
. وهاػػػاًء لمػػػ  ذلػػػؾ يمكػػػف قيػػػاس مػػػدى حساسػػػية  مػػػف جهػػػة أخػػػرى Yaوالفعمػػػي  Ymجهػػػة واإلااػػػاج األلظػػػـ 

( والذي Ky  Yield response factorوؿ ػاهة المحصػؿ اساجػالمحصوؿ لاقص الماء مف خالؿ ثاهت لام
 / ETa-1)والػػاقص الاسػػهي لممػػاء  (Ya / Ymax -1)ؿ ػػػػػهي لمحاصػػػػؿ العالقػػة هػػيف االاخفػػاض الاسػيمثػػ

ETmax)   .  1996وجد )Ahmed قيمة  إفKy  لاػد قطػ  الػري فػي  0.74لمحصوؿ فسػاؽ الحقػؿ اسػاوي
قط  الري  إف. وقد أشار ذلؾ إل   0.80الموثقة لفساؽ الحقؿ والاي اساوي  Kyمرحمة الازهير مقاراة هقيمة 

ااح سوؼ اؤدي  -% في الاهخر40اسهة لجز  إفوأشار إل   ، في مرحمة الازهير كاف ل  اأثير اكهر اسهياً 
لمحصوؿ زهرة الشمس  Kyقيمة  إف et al. (1996) Kirda . وجد % في الحاصؿ50إل  ااخفاض هاسهة 

احػػػت ظػػػروؼ الػػػري غيػػػر الكامػػػؿ خػػػالؿ المراحػػػؿ الخضػػػرية واكػػػويف الحاصػػػؿ  0.94و  1.14و  1.91هػػػي 
 Winterحاطػػػة الشػػػاوية  لمحصػػػػوؿ ال Kyقيمػػػة  إف  Wang( 1996. وهػػػيف  رايػػػبلمػػػ  الا ،والازهيػػػر

wheat وفػي مرحمػة الافػاؼ األوراؽ يسػاوي  0.40( لاد اساخداـ الري غير الكامؿ في مرحمة الاشوء يسػاوي
 إف and Cracium Cracium (1996. وجػد   0.44وفي مرحمة الازهير إل  الطور المهاي يساوي  0.69
  . 0.87 يساوي Fundulea-332هجيف ولم 0.74يساوي  Fundulea-340لهجيف الذرة الصفراء  Kyقيمة 
 ETفاف الفقداف في الحاصؿ اقػؿ أهميػة مػف اقػص  Ky<1لادما يكوف Doorenbos et al. (1980)هيف 

 Ky=1ولاػدما يكػوف  ETفاف الفقداف في الحاصؿ يكوف أكثر أهمية مف الاقص في  Ky>1، أما إذا كاف 
 لاهخر ااح .فاف الفقداف في الحاصؿ الاسهي يكوف مساويا إل  لجز ا

  بطاطامراحل نمو ال3-2 : 



 

 1  محصوؿ الهطاطا يمر هأره  مراحؿ وهي إف إل  Thomas (1999) أشار             

   (Vegetative stage) مرحمة الامو الخضري 1- 

  30-15واهدأ هذه المرحمة لادما اهدأ العيوف هكسر طور السكوف واهدأ هإاااج الهرالـ هذه المرحمة اساغرؽ 
 . م  اكويف مجموع خضريواااهي  ًً ايوم
وهذه المرحمة اساغرؽ مف  ساقيةواهدأ لادما ااطور الدراات في اهاية المدادات ال :مرحمة اكويف الدراات 2- 
ااخفاض في لدد  إل واف ااخفاض المحاوى الرطوهي خالؿ هذه المرحمة يؤدي هالاايجة  ًً ايوم 40 – 10

 الدراات وحجمها .

.  اقريهاً  ًً ايوم  40لدراات 1 في هذه المرحمة يزداد حجـ ووزف الدراات واساغرؽ هذه المرحمة مرحمة امو ا3- 
 .  واف حجـ ووزف الدراات مراهط هصورة مهاشرة م  كمية المياه المضافة

واهدأ  ،الموف الهاي  إل واهدأ هذه المرحمة لادما ياحوؿ لوف األوراؽ    Ripening Stageمرحمة الاضج4-
الذهوؿ وياخفض خالؿ هذه المرحمة معدؿ امو الدراات وكذلؾ ياخفض االحاياج المائي  أوهالموت  األوراؽ

 .  هسهب ااخفاض الااح مف األوراؽ واكاماؿ حجـ الدراات
 معايير تقييم الري بالتنقيط الناقص  : 4-2

ة وهكميات قميمة لف الارهة مهاشر  إل إضافة الماء  هأا الري هالااقيط   Strykere (2001)لرؼ         
سطح الارهة هكميات اعادؿ  إل ويضاؼ الماء ههذه الطريقة  ،طريؽ فاحات صغيرة ادل  هالماقطات 

طريقة الري هالااقيط حققت  إف إل  (2001)أشار صالح  Evapotranspiration (ET) .ااح  –الاهخر 
 إذ ،مة م  زيادة كمية واولية الحاصؿ فوائد اقاصادية وكفاءة إرواء لالية اايجة إضافة الماء هكميات قمي

( أف الهدؼ (2006السعدوف هيف  مقاراة هطرقة الري السيحي .   50% إل وصمت الزيادة في الحاصؿ 
لامو الاهات في الوقت والكمية والطريقة المااسهة  الئمةالرئيس ألي اظاـ ري هو اوفير رطوهة كافية وم

أو  لذلؾ فإف معرفة معامؿ اجااس الاوزي  ، هشكؿ ماجااس وهشكؿ يضمف ارطيب ماطقة الجذور الفعالة
الااشئ لف إضافة مياه الري هاصاريؼ  Uniformity Distribution Coefficient  االااظامية(

( إل  إف اخايار 1996  مهدي هيف. و  محددة ل  أهمية كهيرة لاد اصميـ واشغيؿ أاظمة الري المخامفة
الماقط واوع  لمؿدة ػالمائية لماهات وم االحاياجاتيأخذ هاظر االلاهار  الاصريؼ المالئـ لمماقط يجب أف

 . هيف الاهاااتما وخصائص الارهة والمسافة 

 

 



 

 تجانس توزيع الماء تحت نظام الري بالتنقيط الناقص  : 1 -4 -2
اقؿ قدر   إلاجااس الاوزي  هو اااظاـ اصريؼ الماقطات واقميؿ الاغاير في كمية الماء المضافة         
وهااؾ لوامؿ لديدة اؤثر في اااظاـ اوزي  الماء  ،لكفاءة ماظومة الري هالااقيط  ويعد مقياساً  ،ممكف 

اااظامية اجااس اوزي  الماء لشهكات الري هالااقيط هو  إف  (2001). هيف العهيدي  وكفاءة اظاـ الري الكمية
الاصريؼ المااح والفروقات في الضغط الاااجة محصمة لجممة مف العوامؿ ماها الضغط الاشغيمي لممضخة و 

طهوغرافية الحقؿ  إل إضافة   األاهوبلف فقداف االحاكاؾ في األااهيب الااقمة والموزلة لمماء وقطر وطوؿ 
اااسؽ اوزي   إف إل ( 1987والخفاؼ وفاحي    Keller and Karamli (1974) ف ػواوع الماقطات . هي

رج   وجد  افس  . لة لماغير في اصػريؼ الماقطات لاد ضغط الاشغيؿدا دالماء لمخطوط الفرلية يع
 20 ه% لاد ضغط اشغيمي قدر  95.5كاف  لماظومة الري هالااقيط ( أف ألم  معامؿ اجااس2005 

 %10فيما لـ ااجاوز اسهة الاغاير في اصاريؼ الماقطات  ةكيموهاسكاؿ لاد اساعمال  لعدة ضغوط اشغيمي
 1  اآلايولم  الوج    Christiansen (1942)الاجااس هاساعماؿ معادلة  ويمكف حساب معامؿ  .

 
 1 إف إذ

CU  الاسهة المئوية لمعامؿ الاجااس =% 

x  1- لار.سالة = مجموع االاحرافات لف معدؿ الاصريؼ)   

M 1- لار.سالة = ماوسط اصريؼ الماقطات)   

nلدد الماقطات =  

معادلة لحساب اجااس اوزي  الماء في الخطوط الفرلية   Wu and Gitlin (1974)اشاؽ الهاحثاف  
 وكما يأاي 1 لممرشاتChristiansen  لمماقطات مف معادلة 

  

 

 1إف إذ



 

UC)%  الاسهة المئوية لمعامؿ اجااس اوزي  الماء = 

q . 1سالة  = القيمة المطمقة لماوسط االاحرافات لاصريؼ الماقطات  لار-)   

q 1سالة  دؿ اصريؼ الماقطات  لار .= مع-)  

 إذاجااس اوزي  الماء مف الماقطات ياأثر هضغط الاشغيؿ  إف  Ahmed et al . (1999)هيف         
مار مف   0.57 لاد ااخفاض االرافاع همقدار  15%في معامؿ اجااس اوزي  الماء هحوالي وجدوا ااخفاضاً 

 إل زيادة ارافاع الحقؿ همقدار واحد مار يؤدي  إف إذار م  2.35و  1.9خالؿ الضغوط المساخدمة وهي 
لم  معدؿ لمعامؿ   (2002)هياما حصؿ دوغرامجي ولزيز  ،  40%فقداف في اصريؼ الماقطات همقدار

قيـ  في ااخفاض إل  وجود (2006السعدوف   وأشار . احت اظاـ الري هالااقيط  93.37%الاجااس قدرة 
وكاات اسهة  ، اخدمة في الدراسة في اهاية موسـ الامو مقاراة ههدايا معامؿ الاجااس لمماقطات المس

وأكد  .رايب لم  الا ، %11.8% و 3.9% و 2.8هي  GRو  Spiralو  Turboاالاخفاض لماقطات 
% 95.9% و 90.2كيموهاسكاؿ كاف  20معامؿ اجااس لاد ضغط اشغيمي  أفضؿ إف( 2005  الجااهي

 .رايب لم  الا ، يطيلمري هالااقيط الاقميدي والشر 

  Discharge drippersتصريف المنقطات 2- 4- 2 : 

ال ياأثر  الماقط هو جهاز صغير مثهت لم  أاهوب الااقيط يسمح هجرياف قميؿ واصريف  ثاهت اسهياً      
. أوضح العهيدي  (1992 ،هشكؿ معاوي هاغيرات واخاالفات شحاة الضغط الهسيطة  حاجـ وحقي 

ويقؿ هزيادة طوؿ األاهوب  ،ؼ الماقطات في الخطوط الفرلية يزداد هزيادة الضغط اصري إف  (2003)
لم   "معادلة لحساب اخاالؼ اصاريؼ الماقطات الامادا Wu and Gitlin (1974)الفرلي . واقارح 

 1  أايهيدروليكية الخطوط الفرلية وكما ي

 

q var  =1ت  لار .سالة اصريؼ الماقطا الاغير في- ) 

q max  1= ألم  اصريؼ لماقطات  لار .سالة-)    

q min  1= اقؿ اصريؼ لمماقطات  لار .سالة-)  



 

و   10%فاعد هذه القيمة مفضمة ولادما اكوف هيف   10% إل مساوية  أواقؿ  q varفإذا كاات قيمة  
ذا اجاوزت   %20 هذه الطريقة أاها ال ااضمف اغاير فاعد غير مقهولة . ومف ليوب  20%فاعد مقهولة وا 

جرياف الماقط هسهب الاغاير الصاالي واالاسدادات وهذه العوامؿ مجامعة لها اثر واضح لم  اجااس 
 إفاخايار الاصريؼ المالئـ لمماقط يجب  إف إل  1996)مهدي   أشار الخطوط الفرلية . الاوزي  في

. اتػف الماقطػفات الارهة والمسافة هيػػوع وصػقط وادة اشاغاؿ الماػيرالي االحاياج المائي لماهات وم
المردود االقاصادي لمحاصيؿ الجزر والاهغ والهصؿ والهطاطا  إف إل  Narayanan et al. (2002)أشار

الحموة المزرولة احت اظاـ الري هالااقيط يزداد هزيادة اااظاـ اوزي  اصريؼ الماقطات ولدـ اخاالفها 
 .  يطمعاويا لم  طوؿ خط الااق

 جدولة الري  : 2-5

. والػذي يػاعكس  اعد جدولة الري إحػدى اسػاراايجيات إدارة الميػاه واهػدؼ لػدـ اإلضػافة الزائػدة لمميػاه       
 ات هسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهب الجفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأثيره فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الحاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ إحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداث شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الا

(Hillel ,1980) يجيات الػػري . اػػوفر جدولػػة الػػري المعمومػػات الاػػي يمكػػف اسػػاخدامها فػػي اطػػوير اسػػاراا
. يمكف احديد هذه الجدولة هاساخداـ هيااات طويمة  لمخامؼ المحاصيؿ وهاخاالؼ الارب والظروؼ المااخية

ف الػػػزمف الحقيقػػػي ػالمهايػػػة لمػػػ  معمومػػػات لػػػ اآلايػػػةات الفصػػػمية ػروؼ أو المعمومػػػػثؿ ماوسػػػط الظػػػػامػػػ األمػػػػد

 .  (Martin et al.,1990والااهؤات لالزماف القصيرة  

 الري  ةطرائق جدول : 2-5-1

هااؾ العديد مف طرائؽ جدولة الري يمكف هوساطاها السيطرة لم  كميػة ميػاه الػري ومولػد الػري ومراقهػة     

 . (Hillel ,1980)ح األرض ػف سطػاخ القريب مػات والماػف الارهة والاهػالاداخؿ هي

 Soil moisture measurement قياس رطوبة التربة : 2-5-1-1

إدارة الػري وال سػيما جدولػة الػري فهػـ الموازاػة المائيػة لمارهػة الاػي ااضػمف اقػدير  أوج   ااطمب جمي
. اػؤثر رطوهػة الارهػة هصػورة مهاشػرة فػي جهػد  كمية الماء الموجود في الماطقػة الجذريػة لاػد أي وقػت محػدد

.  (Phene et al.,1990ماء الارهة وهصورة غير مهاشرة فػي اهويػة الارهػة وحػرارة الارهػة وحركػة المغػذيات  
واعامد جدولة الري هاألساس لم  مسػاويات الرطوهػة فػي الارهػة والاػي يمكػف قياسػها هصػورة مهاشػرة أو غيػر 



 

 Timeف اااقاؿ الاهضة  ػػريقة زمػارواي وطػ1 الطريقة الوزاية وطريقة الاشات الاي . ومف هذه الطرؽ مهاشرة

domain reflectometryومارات وطريقػة القوالػب الجهسػية يوطريقػة الااشػ ( وطريقة اماصاص أشػعة كامػا

 Swartwood and Remer,1992. ) 

  Plant based measurement مؤشرات النبات : 2-5-1-2

اػػؤثر ظػػروؼ الارهػػة والهيئػػة فػػي مػػدى اسػػاجاهة الاهااػػات لماغيػػر فػػي رطوهػػة الارهػػة وهاػػاؾ دالئػػؿ أو 
. فضػاًل لػف وجػود اقايػات ضػارة وغيػر ضػارة  ة الػريمؤشرات اهااية اسااد إل  هذه االساجاهة لغرض جدولػ

 .(Phene et al.,1990لماهات يمكف االلاماد لميها لمغرض افس   

 ET نتح -التبخر : 2-5-1-3

هػذا المفهػـو لػادة مػا يػراهط  إف إال ، اػاح طريقػة لجدولػة الػري -لم  الرغـ مف كوف طريقػة الاهخػر
 Hillel) ااح وحسب الاغاير اليومي لمظروؼ المااخية -الاهخر هالقياسات المااخية الاي اؤثر في ماطمهات

اػػاح هصػػورة ماداخمػػة مػػ  معادلػػة الاػػوازف المػػائي لغػػرض جدولػػة الػػري ويمكػػف  -. ويسػػاخدـ الاهخػػر (1980,
. كمػػا يسػػاخدـ حػػوض الاهخػػر  (EToاػػاح المرجعػػي   -االلامػػاد لمػػ  معادلػػة هامػػاف مواايػػث لاقػػدير الاهخػػر

اء العػػػالـ هػػػالرغـ مػػػف االخػػػاالؼ مػػػ  معادلػػػة اػػػوازف الطاقػػػة والديااميكيػػػة الهوائيػػػة هكثػػػرة فػػػي أاحػػػ Aصػػػاؼ  

 . (Phene et al.,1990والسطوح الخضرية  

 النمذجة : 2-5-1-4

 اػػػػػػػػػاح  -اسػػػػػػػػاخدمت فػػػػػػػػػي اآلواػػػػػػػػػة األخيػػػػػػػػرة امػػػػػػػػػاذج لمػػػػػػػػػ  اطػػػػػػػػاؽ واسػػػػػػػػػ  مهايػػػػػػػػػة لمػػػػػػػػ  الاهخػػػػػػػػػر
 1971,.Jensen et al)   لمميػة الػري هااللامػاد لمػ  هػذه الامػاذج  إلجػراء. ويمكػف احديػد المرحمػة المثمػ

. واحاػاج هػذه الامػاذج إلػ  العديػد مػف المػدخالت الماغيػرة الاػي ال يمكػف  مف خالؿ االساخداـ اليػومي لممػاء
اوفيرها في الحقؿ واساخدـ الاماذج الاظامية لغرض جدولة الري في مسػاحات واسػعة اشػامؿ لمػ  ااػوع فػي 

 .( Snedr,1987 لمااخية ومعامؿ المحصوؿالمحاصيؿ وافارض اشاه  الظروؼ ا

 

 



 

   التوزيع الرطوبي تحت نظام الري بالتنقيط الناقص 6 : 2-

أهمية ماء الارهة اهرز في ماطقة اااشار الجذور إلغراض جدولة الري واساخداـ الري الااقص  إف       
المخزوف المائي الموجود  يعامد لم  أفقط  الري ( يجب    يعيش الاهات خالؿ فارات الجفاؼ أف وألجؿ

الهزؿ الداخمي  إل  أوالاهخر مف سطح الارهة مهاشرة  إل في مسامات الارهة ورهما قد ياعرض هذا المخزوف 
  Lubana and Narda ( 2001). هيف (Hillel,1990)العميؽ خارج ماطقة المجموع الجذري لماهات 

الف طهيعة حركة الماء اكوف  ًً الماقط يكوف صعهاهاف الااهؤ هشكؿ الاوزي  الرطوهي في مقد الارهة احت 
ارافاع المحاوى الرطوهي لاد مصدر الااقيط وااخفض هاالهاعاد (   (2009هيف الزوهعي  . هعدة ااجاهات

 وازدادت حركة جههة االهاالؿ هعيداً  ،لجمي  معامالت الدراسة هعد اااهاء لممية الري  ًً ولموديا ًً لا  أفقيا
جههة االهاالؿ األفقية والعمودية في  إف (1989)أشار الشدود  ؽ الماء المضاؼ .لف الماقط هزيادة لم

والمحاوى  مقد الارهة المزيجة المروية هاظاـ الري هالااقيط ازداد هزيادة معدؿ الماء المضاؼ مف الماقطات
لري والمساوى اأثير مدد ا( 2006  درس السعدوف الرطوهي االهادائي لمارهة وقمة المسافة هيف الماقطات .

أكد ارافاع المحاوى الرطوهي لاد مصدر الااقيط وااخفاض  هاالهاعاد  ، إذالرطوهي في ارهة االمة الاسجة 
وازداد الحركة األفقية  ،وهيف هاف هذا االرافاع يزداد هاقميؿ مدة الري وزيادة مساوى الري  ولمودياً  لا  أفقياً 

قطر الماطقة المهامة في ارهة  إف (2006)هيف خمؼ   ماقط .والعمودية لجههة االهاالؿ هزيادة اصريؼ ال
سـ   60 و   46 و   40االهاالؿ   جههةفقد كاات قيـ قطر  ،مزيجة غرياية يعامد لم  اصريؼ الماقط 

لاد اساعماؿ   (2005). ووجد الجااهي رايب لم  الا،  -1لار . سالة    4و 3و  2 لماقطات اصاريفها  
لف  ااخفاض المحاوى الرطوهي هعيداً  ،يط الاقميدي والشريطي في ارهة طياية غرياية طريقاي الري هالااق

الماقطات في االاجاهيف األفقي والعمودي هدرجة اكهر احت الري هالااقيط الاقميدي مقاراة هالااقيط الشريطي 
 – 21.4%و    16.3 -17.3% سـ  0 – 40وهمغ المحاوى الرطوهي في معاممة المقاراة وفي الطهقة 

اا  لاد الري  إل   (1999)الدجوي  أشار . رايبلم  الا ، احت الري هالااقيط الاقميدي والشريطي 20.6
قطر الجزء المهاؿ هالماء ( اقؿ لاد سطح الارهة لا  لاد ماطقة  هالااقيط يكوف مقط  الارهة المهاؿ  

الشكؿ العاـ لممقط  المهاؿ  إف إال ،اااشار الجذور ثـ يقؿ القطر م  الازوؿ في مقط  الارهة هعد ذلؾ 
وهشكؿ طولي في األراضي الرممية هياما احدث حركة أفقية لمماء هدرجة اكهر في األراضي  يكوف لمودياً 

في دراسة داخؿ الهيوت المحمية احت اظاـ الري هالااقيط  (1988)الحظ الداغساااي وآخروف  الطياية .
ماطا وجود ادرج واضح في الرطوهة مف مركز الماقطة واحو في ارهة مزيجة غرياية مزرولة هاهات الط

وكاف ألم  محاوى لمرطوهة احت الماقطة وازدادت م  العمؽ في كؿ مراحؿ القياس .  جههة االهاالؿ



 

اظاـ الري هالااقيط يعمؿ لم  إهقاء الماطقة  إف إل  Madramootoo and Rigby (1991 )أوضح 
واف هقاء هذه الماطقة رطهة يعامد لم  الاصريؼ والمسافة هيف  اً المحيطة هجذور الاهااات رطهة دائم

حجـ الماطقة المهامة يمثؿ كمية ماء الارهة المخزوف  إف إلػ  Zur (1996)أشار  الماقطات واسج  الارهة .
 Kureishyفي المحيط الجذري هياما يعامد لرض  لم  المسافة هيف الماقطات وخطوط الااقيط . أوضح  

  يمكف امييز ثالث مااطؽ خالؿ الاوزي  الرطوهي في الماطقة الجذرية احت اظاـ الري اا (1982)
 ،واكوف احت وحوؿ فاحة خروج الماء مف الماقط   Transmission zoneهالااقيط وهي ماطقة االااقاؿ 

 ويكوف محاواها الرطوهي اقؿ مف الساهقة  ( Wetting zone)والماطقة الاي اميها ماطقة االهاالؿ 
هأا  ال اوجد  1988)  الحديثي الطيؼ و وهيف.  (Wetting Front)ي جههة االهاالؿ ػقة األخيرة هػوالماط

 . ًً حدود واضحة هيف المااطؽ الثالث المذكورة أافا

 اير األسمدة العضوية في التوزيع الرطوبي  1-6-2 :

مياه الري لامو المجمولة الجذرية المهدأ الذي يعامد لمي  اظاـ الري هو إضافة كمية كافية مف  إف     
واف اطور  ،مف الماطقة الجذرية  ما يرطب جزءاً  . واف الري هالااقيط غالهاً  ( 2002  ،الفعالة  الشيخمي 

ياـ في الماطقة الرطهة حوؿ  والمروية هاظاـ الري هالااقيط المجمولة الجذرية لممحاصيؿ المزرولة
الاوزي  الرطوهي في  في ًً كهيرا إلضافة محساات الارهة اأثيراً  إف  (1987)أشار الاجـ وجواد  الماقطات .
زيادة في قاهمية الارهة لم  مسؾ الماء لاد إضافة مساويات   et al.(2000) Sanches وجد مقد الارهة .

أشار العااي  مخامفة مف األسمدة العضوية واف اأثيرها يزداد هزيادة مساوى إضافة األسمدة العضوية .
قاهمية الارهة لم  االحافاظ هالماء قد ازدادت م  إضافة المادة  إففي دراسا  لم  ارب جهسية   (2005)

 سـ وقد اوزلت الرطوهة أفقياً  30لاد لمؽ    35% إل وصمت رطوهة الارهة  إذ  2%العضوية وهمساوى 
ايات الوصؼ الاغير في ماح إف  Wang and Alva (1999). هيف  لمسافة اهعد مما في معاممة المقاراة

ااخفاض قيـ الكثافة الظاهرية وزيادة المسامية  إل الرطوهي لمارهة الااجـ لف إضافة األسمدة العضوية يعود 
زيادة مف قاهمية الارهة لم  االحافاظ الواخاالؼ الاوزي  الحجمي لممسامات وكؿ هذه العوامؿ اسالد في 

إضافة الهكاز  إف وآخروف (2004)يات لااي . ه المائيهالماء واسهة الماء الجاهز ومعدؿ اوصيمها 
 المخمفات الخشهية الماهقية مف القصب السكري( والموالس  الاااج الاهائي مف لصير السكر هعد 

الرطوهي لاد الشدود الرطوهية المخامفة م  زيادة  الارهة زيادة في محاوى إل اساخالص الهمورات( أدت 
موحة واألخرى رممية ماأثرة هالمموحة ػة ماأثرة هالمػيجة طياية غريايي ارهايف األول  مز ػمساويات اإلضافة ف

خمط مخمفات الحاطة يزيد مف قاهمية احافاظ الارهة  إف  Unger and parker (1968)وجد . أيضاً 



 

اواجد  إف إل ولزوا سهب ذلؾ  ،ثـ يهدأ هاالاخفاض  ،هالرطوهة واف المحاوى الرطوهي يزداد م  العمؽ 
واف خمط  ،ة الشعرية اصيوحركة الماء هواسطة الخ ،رهة ياأثر همقدار الاهخر مف سطح الارهة الرطوهة هالا

هاف  (1980). أشار حسيف  اقميؿ الاهخر والحركة هواسطة الخاصية الشعرية إل مخمفات الحاطة اؤدي 
 إف إذ ،عيف في اسهة الرطوهة الممسوكة لاد شد رطوهي م إضافة الفضالت العضوية لمارب اسهب ارافالاً 
هدراسة العالقة هيف محاوى  et al.(1983)  Degonقاـ . الزيادة اكوف طردية م  زيادة كمية اإلضافة

المادة العضوية اؤثر  إفهيات الااائج  إذلارهة ارطوهة الارهة وكؿ مف المادة العضوية واوزي  حجوـ دقائؽ 
في ماحا  خاصية ماء  (Breaking)هشكؿ معاوي لم  محاوى رطوهة الارهة لاد حصوؿ االاعطاؼ 

لاد الشد الواطئ والعالي  السعة الحقمية  أما( r (**0.70= معامؿ االراهاط كاف معاوياً  إف إذ ،الارهة 
 .Khaleel et al. أشار رايب لم  الا،   0.05 - و   r = 0.44 - واقطة الذهوؿ( فقد كاف االراهاط سالهاً 

في زيادة قاهمية الارهة لم  مسؾ الماء وذلؾ  ًً اهام ًً االعضوية دور لممادة  إف  (1987)وهريسـ    (1981)
هيف  لف أهمياها في احسيف هااء الارهة وزيادة المسامات الهياية . السطحية الاولية فضالً لزيادة المساحة 

(1979) Khalil  طف    20و 10و5 مية همعدالت ػارهة رم إلػ والرز  سيـإضافة قش محصولي الهر  إف. 
وزيادة في محاواها الرطوهي لاد اقطة الذهوؿ  سعة إشهاع الارهةزيادة  إل أدت  ( 2ـ 4200 فداف=   -1فداف

 األسمدة العضويةإف اساخداـ Wallace et al. (1986) وذكر الدائـ وفي الاسهة المئوية لمماء الجاهز.
الارب  إل  إضافاهاية فعاد احسيف كثير مف الصفات الفيزيائية لمارهة الطياية أو الارب الرمميؤدي إل  
ومعدؿ الغيض واسهة المسامات مما يسهؿ حركة الماء والهواء في  ،ازيد مف رطوهة الارهة  فإاهاالطياية 

أما لاد  ،الجرياف السطحي واسهؿ حراثة الارب و اما  اكوف القشرة الصمهة  والاعرية  إاهاالارهة كما 
 . ة الاظاـ الجذريالارب الرممية فأاها ازيد اقوي إل  إضافاها

 اير التغطية في التوزيع الرطوبي لمتربة : 2-6-2

لاغطيػػة سػػطح الارهػػة هػػو الحفػػاظ لمػػ  رطوهػػة الارهػػة وزيػػادة الخػػزيف المػػائي  الرئيسػػةاحػػد األسػػهاب  إف
 2-كغػػػـ. ـ 3همعػػػدؿ  معاممػػػة الاغطيػػػة هكػػػوالح الػػػذرة إف (2003). وجػػػد االصػػػهحي  2001)، الحػػػديثي فيهػػػا 

لاػر.  1همعػدؿ  اميها معاممة الاغطيػة هػالافط األسػود 21.01%همغ  إذؿ لممحاوى الرطوهي ألطت ألم  معد
همػغ  "ألطػت معػدال رشػا لمػ  سػطح الارهػة ، إذ :15والذي أضيؼ لم  شكؿ مساحمب م  الماء هاسهة  2-ـ

 15مػؽ ي المحاػوى الرطػوهي لممعػامالت المغطػاة مقاراػة هالمكشػوفة لمعفػوارافعػت اسػهة الزيػادة    %19.06
 (2000)هيف الجميمي  . سـ في مساويات الري الماخفضة لاها في مساويات الري العالية 15سـ والمسافة 

لاػرهايف مزيجػة طيايػة    20.3%و    18.5%زيػادة المػاء الجػاهز هاسػهة  إلػ  أدتالاغطية هزيت الوقود  إف
مغطيػػات سػػطح  اػػأثيرفػػي  ًً ااهاياػػهاػػاؾ  إف (1998). وجػػد الظفيػػري رايػػب لمػػ  الا، غريايػػة ورمميػػة مزيجػػة 



 

محاػػػوى رطػػػوهي لمارهػػػة  هػػػألم فقػػػد احافظػػػت المعاممػػػة المغطػػػاة هكػػػوالح الػػػذرة  ،الاوزيػػػ  الرطػػػوهي  فػػػيالارهػػػة 
 إل (1995) أشار محمد ورشو  وخاصة في الطهقة السطحية ماها مقاراة همعامماي الافط األسود والهرافيف .

.  محاػػوى رطوهػػة الارهػػةزيػػادة  إلػػ الشػػفافة والػػافط األسػػود أدت  جميػػ  معػػامالت الاغطيػػة هػػالقش والرقػػائؽ إف
فػػي دراسػػا  حػػوؿ اػػأثير األغطيػػة العضػػوية لمػػ  صػػفات الارهػػة  Sinkevicience et al. (2009)أشػػار 

  2.6 - 7.3%األلػواح المغطػاة ألطػت ألمػ  محاػوى رطػوهي لمارهػة همغػت  إفهياػت الااػائج  إذ ،والحاصػؿ 
فػي   0.3 – 1.1%فػي حػيف همػغ المحاػوى الرطػوهي افايػاتلمعاممػة ال  3.8 – 6.1 %و  مػوسلمعاممػة الها

المغطيػات اقمػؿ  إف إلػ   Lamont et al. (1993) و  Matyn et al.(1990)رأشػا . معاممػة الحشػائش
 Tayelراػػػأش .الاهخر مف سػطح الارهػة ومػف ثػـ ازيػد كميػة الرطوهػة فػي ماطقػة االماصػاص الفعػاؿ لمجػذور

وجػد  . لطهقػة السػطحية احافظػت هالمػاء أكثػر مػف الطهقػة السػفم  فػي ارهػة مغطػاة هػالهايوميفا إف  (1988)
 40 زيػادة المحاػوى الرطػوهي فػي الطهقػة  إل اغطية الارهة هالهولي اثميف األسود أدى  إف  (2005)الجااهي 

  ػلمػ هاشػرة ،هعػد الػري م احػت الػري هػالااقيط الشػريطي والاقميػدي   25.2%و    30.9%همػغ  إذسػـ  0 –
ف ػسػـ كااػت أكثػر مػػ  0 – 10 طهقػةالرطوهػػة فػي ال إف  Locascio et al. (1985)ار  ػ. أشػ رايباػػػال
معاممػة الارهػة همسػاحمب  إف (1996)وجػد القيسػي  سػـ فػي ارهػة مغطػاة هػالهولي اثمػيف . 10 – 20  طػػػهقةال

مػػػ  الارهػػػة المغطػػػاة هرقػػػائؽ الهػػػولي اثمػػػيف زيػػػادة المحاػػػوى الرطػػػوهي لمارهػػػة هالمقاراػػػة  إلػػػ  أدىشػػػم  الهػػػرافيف 
فػػي دراسػػا  حػػوؿ امػػو واسػػاجاهة حاصػػؿ الطماطػػا لألغطيػػة   Mateen et al. (2005)أشػػار  الشػػفاؼ .

. أشػار  قاراةػمػف معػامالت المػ أكثررطوهة   27 %العضوية وغير العضوية هاف معامالت الاغطية ألطت 
Xu Dayong (2010)  ةيػػة لمػػ  حػػرارة الارهػػة والرطوهػػة والحاصػػؿ لمهااػػفػػي دراسػػا  حػػوؿ اػػأثير الاغط 
 ة الرطوهي لكال الطهقاػيف ػف محاوى الارهػهيات الااائج هاف الاغطية زادت م إذ ،الصياية في وادي شاغهاي 

واف معدؿ المحاوى الرطوهي لمارهة  ،مغطاة السـ م  العمؽ هالمقاراة م  الارب غير  5 – 10سـ و  0 – 5
وهػيف حسػف  . رايػبلمػ  الا % ،11.81و  12.24%سػـ لمػؽ كااػت   5 –  10  و  0 – 5ولمطهقاػيف 
إلػ  المحافظػة لمػ  رطوهػة الارهػة وكػاف  تاغطية سطح الارهة هرقائؽ الهولي اثيميف أد إف( 1988وآخروف  

اػػأثير الاغطيػػة كػػاف واضػػحًا لاػػد اعػػرض الارهػػة إلػػ  مػػدة  إفوأوضػػح  ، سػػـ 10-صػػفر طهقػػةالاػػأثير اكهػػر لم
 .  ارها شهر خالؿ موسـ الاموجفاؼ مقد

  التوزيع الممحي تحت نظام الري بالتنقيط الناقص 7-2 :

إحدى أهـ محددات طريقة الري هالااقيط هي اجم  األمالح  إف إل أشارت العديد مف الدراسات          
 ؼ وفاحياه ري مالحة  الخفاػاؿ ميػد اساعمػلا وصاً ػوطها خصػلم  سطح الارهة ما هيف الماقطات وخط

اراكـ  إف إل   Geremew and Humdy (1994)ارػأش 1998). ولهد الػعزيز ،إهراهيـ و   1987،
 .Camp et al أشار  هاخاالؼ طريقة الري واوع الارهة واوع مياه الري . األمالح واوزيعها يخامؼ معاوياً 

غت االيصالية الكهرهائية وهم ،سـ   6 – 10حصوؿ اجم  ممحي في الطهقة السطحية لمارهة إل    (2000)



 

الماقطات  أسفؿ األمالحاكوف ماطقة واسعة ماخفضة  إل  وأشاروا -1ديسيماز. ـ  10مف  أكثرلهذه الطهقة 
ويزداد الاراكـ الممحي م  زيادة المسافة لف الماقط وم  ، خارج الماطقة الجذرية  إل  األمالحاايجة اااقاؿ 

دة ادريجية في المحاوى الممحي م  مراحؿ امو الاهات وهااجاه وجود زيا إل  1999)هيف لزيز   . العمؽ
همغت االيصالية الكهرهائية  ، إذوالعمودي  األفقيجههة االهاالؿ ماهعة امط الاوزي  الرطوهي هاالاجاهيف 

ديسيماز   8.5 سـ  و   10سـ لف الماقط ولمؽ   30لاد مسافة   -1ديسيماز. ـ 12ـ الامو ػة موسػاهاي
 سـ . 30لعمؽ لاد ا -1ـ

أسفؿ الماقط احت الري هالااقيط االلايادي  ااخفاض مموحة الارهة معاوياً  إل   (2001)أشار ايداـ          
وقد همغ أقص  اراكـ ممحي لاد مااصؼ  ،لف الماقط  وزاد اركيز األمالح م  العمؽ كمما اهاعداا أفقياً  ،

ااخفاض الاراكيز الممحية احت  (2005)وجد الجااهي  المسافة هيف الماقطات ولجمي  مراحؿ امو الاهات .
  2.2 و  1.2في معاممة المقاراة  األمالحفقد همغ اركيز  ،الري هالااقيط الشريطي مقاراة هالااقيط الاقميدي 

فيما  ، رايبلم  الا ، سـ احت الري هالااقيط الشريطي والاقميدي 0 – 10  في الطهقة    -1ديسيماز. ـ
 ة  ػػي الطهقػف -1ديسيماز. ـ  1.8غطية سطح الارهة هالهولي اثميف اركيز ممحي همغ اقؿ مف سجمت معاممة ا

ًً ارافاع مموحة الارهة هاالهاعاد افقيا إل  (2006)السعدوف  أشار سـ احت الري هالااقيط الاقميدي . 0 – 10

ويزداد هذا  ،العمودية و  األفقيةاجم  ممحي يحصؿ لاد حدود جههة االهاالؿ  وألم  ،لف مصدر الااقيط 
فعالية  أكثرالاصاريؼ العالية لمماقطات اكوف  إفوهيف  ،الاجم  هاقميؿ مدة الري وزيادة مساوى ماء الري 

مف حيز اااشار المجموع الجذري مقاراة هالاصاريؼ القميمة ويزداد  لألمالحوالعمودية  األفقية اإلزاحةفي 
الري هالااقيط  إف (2006)محمد  أشار ت هاقدـ موسـ الامو .المقد لجمي  المعامال أسفؿ األمالحاركيز 

هعادهاالارهة  أجزاءمف هعض  األمالحالسطحي واحت السطحي لمؿ لم  غسؿ  لف ماطقة الجذور مما  وا 
في الاقميؿ مف  أسهمتطريقة الري هالااقيط قد  إف إل  إضافةثير مموحة الارهة أيسهـ في الاخفيؼ مف ا

في وحدة المساحة وزيادة كفاءة  اإلاااجالممحي مما اثر في زيادة معدؿ  واإلجهادكمي الهي اإلجهادثير أا
  اساعماؿ المياه .

ثير اسجة الارهة في اوزي  أفي دراسة حقمية لمقد ارهة طياية وا  Papadopoules (1988)أوضح       
الماقط ولاد جههات االهاالؿ سـ مف  20الذائهة ااراكـ لاد سطح الارهة ولمسافة  األمالح إف ، األمالح

ثر هااساع الماقطة المهامة خالؿ أيا األمالحووجد هاف اوزي   ،خالؿ لمميات الغسؿ  وااااقص ادريجياً 
ثير مهاشر في ألمارهة والمياه ا اإلداريةهاف لمممارسات  Stanley et al. (1990)وجد  . امؿػـ الري الكػموس



 

ومف ضماها  األمالحالمائية اليومية ازيؿ  اإلضافاتواف  ،ذور وحركاها خالؿ ماطقة الج األمالحكمية 
 اد الاصاريؼ العالية .ػخارج ماطقة الجذور وال سيما ل إل الاارات 

الري هالااقيط يرطب مساحة محدودة مف ماطقة الجذور  إف  Peacock et al. (2000) أوضح         
 ،لماهات  الحد الذي ال يسهب ضرراً  إل ر الفعالة في ماطقة الجذو  األمالحوهذلؾ يساهـ في خفض اراكـ 

 (1995) الحظ المحصوؿ . إاااجيةزيادة اماصاص العااصر الغذائية ومف ثـ زيادة  إل وهالاالي يؤدي 
Abd El–baky   اف ػك األمالحاوزي   إففي هعض الارب المصرية  األمالحفي دراسا  حوؿ امط اوزي

لار  6 و  4هالمقاراة م  الاصاريؼ العالية   (-1سالةلار .2 اطئ  ت الاصريؼ الو ػاح اااظاماً  أكثػر
 10 – 30   أسفمها ةسـ( لاامركز في الطهق 0 – 10 ااحرؾ مف الطهقة السطحية   األمالح( واف -1سالة.

في  أقصاها إل اوزيعها في اهاية مدة الري لاصؿ  إلادةثـ ااـ  ،الري  مف اااهاء سالة 24سـ ( هعد
يسالد  أياـ ةاقؿ مف ثالث إل اقارب مدة الري  إف وأوضح.  مااصؼ المسافة هيف الماقطات السطح ولاد

 .  وال سيما في الطهقة السطحية األمالحفي الاقميؿ مف اركيز 

لدـ وجود فروؽ معاوية هيف مساويات ماء الري  إل   Change and Leghari (1995) أشار       
 %75 = CU  ، %100 = CU ، %125= CU    وحاصؿ الحاطة والقطف  األمالح( لم  اجم

هاف زيادة اكرار الري هاساخداـ اظاـ   Mmolawa (2000) أوضح المزرولة في ارهة ماوسطة الاسجة .
أشار  الري هالااقيط يعمؿ لم  جعؿ مساويات األمالح في المحيط الجذري قاهمة لماحمؿ مف قهؿ الاهات .

حاوى الممحي في ارهة طياية لهسااف لرموط مروي لمدة ساة واحدة الم إف إل   (1985)صالح وآخروف 
ds.m 4هطريقة الري هالااقيط هقي هحدود 

-1
واقؿ في الماطقة المحيطة هالماقط ولمسافة أفقية ولمودية   

ثالث مااطؽ فالماطقة األول  ااجم   إل وقسمت مااطؽ الاجم  الممحي هصورة لامة  ،سـ  60مقدارها 
لاد سطح الارهة  اميها ماطقة ذات مموحة واطئة هعدها اظهر ماطقة لاجم  األمالح لاد  فيها األمالح

اجم  األمالح في  إفوهياوا  ،مف طهقات مااظمة  سـ واظهر هذه المااطؽ هشكؿ هق  هدالً  70لمؽ 
اء في الماطقة السفم  فياجـ لف اماصاص الم أماالسطح يااج لف اهخر الماء مف سطح الماطقة المهامة 

 . مف قهؿ الجذور

في دراساهما لجههات االهاالؿ احت مصدر الااقيط  Hawatmeh and Battikhi (1983) أوضح         
 ،وكاات اكهر في االاجاه العمودي في الارب الخفيفة  ،افس امط حركة ماء الارهة  اأخذ األمالححركة  إف

لم   وأكدا ،الارهة االهادائية ومعامالت الري  هذا الاوزي  يراهط هصورة مهاشرة م  رطوهة إف إل واوصال 
في دراسا   Bielorai (1987)هيف  ضرورة اخذ ذلؾ هاظر االلاهار لاد اصميـ شهكات الري هالااقيط .



 

في هسااف لاب احت اظاـ الري هالااقيط ودور المسافة هيف خطوط الااقيط لم  اراكـ  األمالححوؿ اراكـ 
 6فقد همغت االيصالية الكهرهائية لاد سطح الارهة ادريجياً يحدث  األمالحاجم   إفهيف  إذ ، األمالحواوزي  

ds.m
ds.m 3.5  و   1-

-1
 أوطأي حيف كاف ػف ،ـ لف خط الااقيط  0.7في جههة االهاالؿ ولاد مسافة   

d.smغت االيصالية الكهرهائية ػهم إذالماقط  أسػفؿحي ػاجم  مم
-1 1 . 

في ارهة طياية غرياية يحدث  األمالحهاف اراكـ واوزي     Daghistani et al. (1986) أوضػح          
هشكؿ مهاشر هكميات المياه المضافة ومموحة الارهة االهادائية  وياأثرسـ (   0 – 30  في الطهقات السطحية

 ،الاهخر الحاصؿ في مياه الري واماصاص الجذور لها  إل ولزوا سهب الاراكـ في الطهقات السطحية  ،
م  االهاعاد لف مصدر الااقيط وزيادة مساحة الماطقة المهامة  األفقيزيادة المموحة هاالاجاه  إل  وأشاروا

 إفوحذروا مف  ،  100% و 75% و 50% م  زيادة المياه لف المقاف المائي  األمالحالخالية مف 
لادة األمالحغسؿ  إل اؤدي  األمطار لماهااات  هب أضراراً ػػػا اسػػػمالة مػػالفع ا في ماطقة الجذورهاوزيع وا 

اايجة المعامالت المائية  األمالحاالخاالفات هاراكيز  إف إل    Tayel and wahab (1990)أشػار.
 هالاااقص م  العمؽ وم  زيادة الاصريؼ . اأخذالمخامفة 

رولة احت طرائؽ واوزيعها في امو الاهااات المز  األمالحاراكـ  اأثيرهدراسة   Harun (1994) قاـ          
d.sm 8  إل    0.7 ري مخامفة  سطحي واحت سطحي  وااقيط ( وهاراكيز ممحية اراوحت هيف 

-1 ، 
في كامؿ مقد الارهة وهمساويات  األمالحزيادة اراكـ  إل  أدىاالسامرار هالري همياه مالحة  إف إل واوصؿ 

حصؿ لم  اقؿ اراكيز  إذ ،ريقة الري واف معدؿ الاراكـ الاسهي يخامؼ هاخاالؼ ط ،اخامؼ هحسب العمؽ 
ممحية في ماطقة الجذور احت اظاـ الري هالااقيط والري احت السطحي م  لدـ وجود فروؽ معاوية هياهما 

 . الري احت السطحي إدارةالصعوهات في  إل لمري هالااقيط ولزا ذلؾ  األفضمية ألط اا   إال ،

سا  حوؿ مموحة الارهة وحاصؿ الهطاطا المروي هاظاـ في درا  Kamel et al. (2007)  أشار         
هيات  إذ ،الري هالااقيط احت مساويات مخامفة مف الماء المالح في المااطؽ الجافة في جاوب اواس 

 إذم  ااخفاض مساوى الماء   هالزيادة ادريجياً  أخذتالماقطات ثـ  أسفؿالااائج هاف مموحة الارهة ااخفضت 
ds.m  ،   2.3 إل    1.0همغت 

-1
 . في الموسـ الخريفي رايبلم  الا ، 40 %و   100%لممساوى     

 ممح التربةالعضوية في ت األسمدةاير :  1-7-2

كالااروجيف  يسةالمهمة لاوفير هعض العااصر الغذائية الرئ األسسالعضوية مف  األسمدةيعد اساخداـ       
 ، إف (Brar,2001)الاهات خالؿ الموسـ الزرالي والعااصر الاادرة لسد حاجة  والهوااسيـو والفسفور



 

 األسمدةالرئيسة الساخداـ  األهداؼالمحافظة لم  هااء جيد لمارب واقميؿ الاهخر احد  أواحسيف هااء الارهة 
المخصهات العضوية والحيوية لم  هعض الخواص  اأثير  (2003)وآخروفهيف صميب  العضوية .

اااجياها الطهيعية والكيميائية لارهة طياية فمف محصوؿ الهصؿ  وا  في مموحة  ًً اممحوظ ًً اهااؾ ااخفاض وا 
  ECeفي قيـ  ةزيادة هسيط حصمتفقد  السماد الهمدي والمكمورة العضوية(الارهة  فيما لدا معامماي 

مخمفات الدواجف  إضافة إف Liebhardt and shortall (1975)ذكر  امؾ المحساات . إلضافةكاايجة 
  اركيز الهوااسيوـ الذائب في محموؿ الارهة كاف هحدود  إف إذههت زيادة في مموحة الارهة ارهة رممية س إل 

لزيادة  "هااؾ ااجاها إف إل   (1981)هزاع  أشار لمارب المعاممة مقاراة هالارب غير المعاممة .50 –80 %
ة الكهرهائية قيـ االيصالي إف إل  (1983). ذكر الرهيعي  المخمفات العضوية إضافةالمموحة لاد 

لاد إضافة مخمفات المجاري  -1ديسيماز. ـ 16.6 إل  5.37ف ػلمساخمص العجياة المشهعة ازدادت م
الهوااسيـو الذائب  إف Pratt and laag(1977)هيف  . ارهة مزيجة طياية غرياية إل  -1ػطف .ه 50 همقدار

مف الكاايواات الذائهة  36.5% أقصاه إل وصؿ  إذالمادة العضوية المضافة  إل قد اجم  في الارهة اسهة 
 . معدؿ مف المخمفات الحيوااية ألم الاي اساممت  األماكففي مساخمص لجياة الارهة في 

 اير التغطية في التوزيع الممحي لمتربة 2-7-2 : 

ة لديدة ماها الاقميؿ مف ااجراؼ الارهة والسيطرة لم  اعري ألسهاباساعممت اقاية اغطية سطح الارهة      
 إاااجورف  درجة حرارة الارهة والاهكير في  األدغاؿمف سطح الارهة ووسيمة لمكافحة  الارهة واقميؿ الاهخر

 األمالحوكذلؾ اؤثر لم  حركة واااقاؿ .  Youghe,1994)    ةالمحاصيؿ والمحافظة لم  رطوهة الاره
م  اغطية سطح الارهة هالهولي  لاد اساعماؿ الري هالااقيط الاقميدي والشريطي  (2005)وجد الجااهي  .

في الاركيز الممحي قرب السطح ليصؿ  مار لم  جااهي خط الااقيط ااخفاضاً  0.5 وهعرض  األسوداثميف 
سـ احت الري هالااقيط الاقميدي وال  اقؿ مف ذلؾ في  0 – 20  الطهقةفي  -1ديسيماز. ـ 1.8 اقؿ مف  إل 

في اخفيؼ  أسهـ ًً غطية في المحافظة لم  محاوى رطوهي لاؿمما يهيف دور الا ،الري هالااقيط الشريطي 
واسهـ الاغطية في اقميؿ معدالت الاهخر مف سطح الارهة وهذلؾ اقمؿ الخاصية الشعرية مما   األمالحاركيز 

 .Rahaman et al أشار الطهقة السطحية لمارهة المغسولة همياه الري . إل العائدة  األمالحيخفض كمية 

مخامفة لم  الهطاطا الاامية في ارهة ممحية في جاوب هاغالدش هاف مموحة  أغطية أثيرإل  ا  (2004)
 4.9 و    6.6همغت  إذ ،المغطاة هالمقاراة م  المعاممة المغطاة  الارهة كاات لالية في المعاممة غير

 لماغطية دوراً  هاف (2001)هيف الحديثي  . رايبلم  الا، مغطاة والمغطاة ال لممعامالت غير  -1ديسيماز. ـ
في  أسهمتالهالسايكية السوداء  هاألغطيةهاف الاغطية  (2001) . وجد ايداـ  في خفض مموحة الارهة



 

خفض مموحة ماطقة الجذور الفعالة احت الري هالااقيط االلايادي والري مف قمـ المروز سواء م  المسافة 
في دراسا  ( 2009  اهية . هيف الزوهعيالمروز وميولها الجا أشكاؿم  العمؽ ولجمي   أـلف الماقطات 

احت اظاـ الري  القراهيطاولية مياه الري والاغطية في هعض خصائص الارهة وحاصؿ اهات  اأثيرحوؿ 
 -1ديسيماز. ـ  7.3 و   4 و   1.8  إل في الاراكيز الممحية قرب السطح لاصؿ  اضهالااقيط حصوؿ ااخف

ماها  ألم مقاراة همعامالت لدـ الاغطية الاي كاات  ، رايبالالم   ، لممعامالت ماء اهر وماااوب ومالح
 األغطية لاأثيرال اوجد فروؽ معاوية  هأا   Safadi and Battikhi (1988) أشار.  25%هاسهة 

اجااس اوزي   أفالحظوا  إذ ، األردفالهالسايكية السوداء لم  امو واوزي  جذور القرع المزروع في وادي 
مموحة  إف (1985)هيف العهيدي  والعمودي لم  اماداد خط الااقيط . األفقيهاالاجاهيف  في الارهة األمالح

واجمعها  األمالحسـ وازدادت حركة 40  الهالسايكية السوداء ذات العرض  األغطية أسفؿالارهة ااخفضت 
اهخر الماء في اغطية الارهة قد قممت مف  إف إل الغطاء واف سهب ذلؾ يعود  اأثيرفي الماطقة الهعيدة لف 

في حيف حصؿ  السطح هالخاصية الشعرية . إل ولوداها  األمالحالماطقة المغطاة وهالاالي ماعت حركة 
Heilman et al. (1968)  لم  ااخفاض معاوي في قيمة االيصالية الكهرهائية(ECe)  لارهة ممحية

 سـ لاد الاغطية الهالسايكية .  0 – 60 مزرولة هالقطف ولمطهقة 

 العضوية وتغطية التربة في بعض خصائص التربة األسمدةاير 8 :  2-

 الخصائص الفيزيائية8-2- 1 : 

 Saturated hydraulic conductivity االيصالية المائية المشبعة1-1-8-2 : 

االيصالية المائية هأاها قدرة الوسط المسامي لم  اقؿ الماء . ولرفت  Richards (1952)لرؼ      
.  (Hillel ,1980) ( ال  االاحدار المائي في الجرياف المشه qلاسهة هيف الادفؽ المائي  ايضًا هأاها ا

وهااؾ لوامؿ لديدة اؤثر هدرجة كهيرة لم  قيـ االيصالية المائية ماها الشكؿ الهادسي لممساـ والمسامية 
 األسمدةالذي اؤدي   الدور أهميةالعديد مف الدراسات   أكدت . الكمية واوزي  حجـو المسامات في الارهة

 Mishrd and إاااجياها العضوية في احسيف خواص الارهة الفيزيائية والكيميائية والحيوية وهالاالي 

Srivastava,1990  وKoy،1990  في  أمرواف ادهور الخصائص الفيزيائية لمارهة  .( 2001،و القيسي
اعمؿ لم  احسيف خصائص الارهة  العضوية والاي األسمدة هإضافةغاية الخطورة وياطمب معالجا  

فضالت  إضافةاا  لاد   Tiraks et al. (1974)وهيف  .( Perfect et al.,1990  كااليصالية المائية
ال  زيادة في  أدى 1-طف. هػ 360و  180 و 90 و 0مساويات  وهأرهعةلارهة مزيجة طياية غرياية  األهقار



 

ضمف لمؽ معيف هعد ذلؾ ااخفض الاأثير م   اإلضافةى قيـ االيصالية المائية المشهعة م  زيادة مساو 
الارهة  إل العضوية  األسمدة إضافةهأف  Wang and Alva (1999) أكد . زيادة لمؽ خمطها م  الارهة

ااخفاض قيمة الكثافة الظاهرية وزيادة المسامية  إل ويعود ذلؾ ، يغير مف ماحايات الوصؼ الرطوهي 
هيف  . وهذه العوامؿ مجامعة اسالد في زيادة االيصالية المائية لمارهة، امات واخاالؼ الاوزي  الحجمي لممس

 األسمدة إضافة إف ، إذالعضوية في قيمة االيصالية المائية لارهة جهسية  األسمدة اأثير( (2005العااي 
 22.62 إل لمعاممة المقاراة  -1سـ.يـو 9.64قد زادت مف قيـ االيصالية المائية مف % 2العضوية هاسهة 

العضوية  األسمدة إضافة إف إل  (1999  العهادي والطوقيأشار  . مف الضعؼأكثر أي هزيادة  -1سـ.يـو
. في حيف ذكر الصحاؼ ولااي اليصالية المائية حصوؿ زيادة في قيـ ا إل  أدىارهة كمسية  إل 
 2007a وزف الارهة سههت  % مف20العضوية مف مخمفات األهقار واألغااـ همعدؿ  األسمدة( أف إضافة

هاساعماؿ اوليف مف المحساات  مخمفات  (2002  واوصؿ الهادي والقااص .ة زيادة في االيصالية المائي
.  زيادة في قيمة االيصالية المائية المشهعة إل مساويات لكؿ ماهما  ةحيوااية ومساحمب الهايوميف( وهثالث

 إذلمشهعة لمارهة هاساخداـ لمود الماء الثاهت طريقة لقياس االيصالية المائية ا Klute (1965)وصؼ 
ياعرض سطح الارهة لضغط ماء ثاهت فيجري الماء هحالة مساقرة واساخدـ قااوف دارسي في حساب قيمة 

K . 

 

 1 إف إذ

K 1-= االيصالية المائية  سـ . سالة)  

Q 3= حجـ الماء  سـ ) 

A 2= مساحة مقط  الجرياف  سـ)   

t الة(= زمف جم  الماء  س  

L )طوؿ لمود الارهة  سـ = 

h  سـ( هيف اقطة دخوؿ الماء وخروج  العمود المائي= الاغير في  



 

زيػػت الوقػود ومسػحوؽ الشػاهالف المػػائي  اػأثير( فػػي دراسػاهما حػوؿ  2009وجػد الزوهعػي والاعيمػي          
لرمػادي زيػادة فػي قيمػة لمدياػة ا األمطػارفي هعض خصائص الارهة الفيزيائية وحاصػؿ الهزاليػا احػت ظػروؼ 

 إلػ  أدت ممػااحسػف هاػاء الارهػة وااخفػاض كثافاهػا الظاهريػة  إف إلػ االيصالية المائية ولزا السهب في ذلػؾ 
 أقطارهػػاالشػعرية الموصػػمة لممػػاء وكهػػر  األااهيػػبزيػػادة  وهػذا لمػػؿ لمػػ  زيػادة اسػػهة المسػػاـ واااظػػاـ اوزيعهػػا 

  Hardan and Al-Ani (1978)وجػد .  زادت االيصػالية المائيػةوالاي هدورها  واااظامها  قمة االلاواءات(
-1طف.هػػػػ 32مخمفػػػات الهاجػػػر السػػػكري والامػػػر المخمػػػر همػػػا يعػػػادؿ  إضػػػافة إف

الػػػ  زيػػػادة فػػػي قيمػػػة  أدت  
 -1سػػالة .سػػـ  3.7و  2.6لماػػرب غيػػر المعاممػػة الػػ   -1سػػالة .سػػـ  0.71مػػف  ةالمشػػهعاليصػػالية المائيػػة ا

المخمفػات  إضػافةااػ  لاػد   Haise et al. (1954). وجػد رايػب لمػ  الا ،والامػر لمعػامماي الهاجػر السػكري
%  0.005هاركيػػز  مصػػمح ارهػػة اجػػاري يماػػ  اعريػػة الارهػػة (  HPANو  -1هػػػ .طػػف 48العضػػوية همسػػاوى 

 . ال  زيادة في االيصالية المائية المشهعة هسهب زيادة اسهة المسامية الكمية أدىال  ارهة رممية مزيجة 

 Bulk density الكيافة الظاىرية2-1-8-2 : 

الكثافة  إف (2002)هيات لااي  . لم  كثافاها الظاهرية اأثيراً العضوية ال  الارهة  األسمدة إلضافة إف     
 .  المحسػاات( العضػوية األسػمدةالظاهريػة لمارهػة ااخفضػت هشػكؿ مسػامر مػ  زيػادة الكميػات المضػافة مػف 

المخمفػػػات العضػػػوية الػػػ  اػػػرهايف مخامفاػػػي الاسػػػجة فػػػي الكثافػػػة  إضػػػافةأثير ( هدراسػػػة اػػػ(2004لػػػااي  قامػػػت
وسػههت زيػادة فػي اسػهة المسػاـ  ،هذه المخمفات قد قممػت مػف الكثافػة الظاهريػة  إضافة إففوجدت  ، الظاهرية

دة فػي الكثافػة الظاهريػة مػ  زيػا ااخفاضػاً   Sanches et al. (2000)  دجػػػو  . وحركػة المػاء والهػواء هالارهػة
في دراساهما لم  ارهػة طيايػة وهاسػاعماؿ  1992)وجد لهاس ولمي   . العضوي الكرهوفمحاوى الارهة مف 

كثافػة ( قػد خفػض -1ػطف.هػ 40العالي مػف هػذه المحسػاات   اإلضافةمساوى  إفمحساات طهيعية وصاالية 
 0  هػثالث مسػاويات يػةمخمفػات حيواا إضػافةلاػد ااػ   (2002  لقاػاصكما هيف الهادي وا .الارهة الظاهرية 

 . %( مف وزف الارهػة حصػوؿ ااخفػاض فػي قيمػة الكثافػة الظاهريػة مػ  زيػادة اركيػز هػذه المخمفػات 4و  2و
العضػػوية فػػي احسػػيف هاػػاء الارهػػة مػػف  األسػػمدةالسػػهب فػػي ااخفػػاض قػػيـ الكثافػػة الظاهريػػة يعػػود الػػ  قػػدرة  إف

قيـ الكثافػة الظاهريػة قػد  هأف Gleysol et al. (2000)وهيف  . خالؿ زيادة المسامية وثهات اجمعات الارهة
 وآخػػروف لػػااي وأشػػارت . ااخفضػػت فػػي الاػػرب الاػػي احاػػوي لمػػ  هقايػػا الحاطػػة واػػزداد فػػي الاػػرب الماروكػػة

. وكػػػاف لمهكػػػاز اػػػأثيرًا معاويػػػًا مقاراػػػة  الهكػػػاز والمػػػوالس اقمػػػؿ مػػػف الكثافػػػة الظاهريػػػة إضػػػافة إف( الػػػ  2004 
( في اجرهة حقمية لم  محصوؿ الهصؿ الاػامي هػأرض طيايػة 2003لوض اهلل  هالموالس . هيات صميب و 

. هياػػػػت لػػػػااي  المخصػػػػهات العضػػػػوية إضػػػػافةفػػػػي قػػػػيـ الكثافػػػػة الظاهريػػػػة لمارهػػػة اايجػػػػة  اً هاػػػاؾ ااخفاضػػػػ إف



 

( ااخفاض قيمة الكثافة الظاهرية هشكؿ مسامر م  زيادة الكميات المضافة مف مجروش كوالح الػذرة 2004 
و  1.40و  1.38همغػت معػدالت ااخفػاض الكثافػة الظاهريػة مػف  إذ ، اإلضػافةالجػهس والمػدة هعػد الصفراء و 

 3-ميكػػػاغراـ. ـ 1.17و  1.14و  1.10( الػػػ  إضػػػافةفػػػي معاممػػػة السػػػيطرة  مػػػف دوف  3-ميكػػػاغراـ. ـ 1.43
 مػاً يو  150د مػرور هعػ رايػبلمػ  الا ، المزيجة الطيايػة الغريايػة المزيجة الطياية و لمارب المزيجة الغرياية و

فػي حػيف ذكػر الصػحاؼ  . رايػبلمػ  الا، مػف مجػروش الكػوالح والجػهس  1-طف.دواػـ 2و  20 إضافةلم  
% مػف وزف الارهػػة 20العضػػوية مػف مخمفػات األهقػار واألغاػػاـ همعػدؿ  األسػمدة( أف إضػافة 2007aولػااي  

( الػػػ  افػػػوؽ مخمفػػػات 1992اب  لهػػػاس وذيػػ أشػػػار . فػػي الكثافػػػة الظاهريػػػة لمارهػػة ممحوظػػػاً  سػػههت ااخفاضػػػاً 
 . قصب السكر لم  مساحمب الهايوميف في خفض الكثافة الظاهرية

 

 Mean weight diameter معدل القطر الموزون : 3-1 8-2-

 إف إذاافؽ جمي  الدراسات الساهقة لم  زيادة ثهاايػة الاجمعػات هزيػادة اسػهة المػادة العضػوية فيهػا ، 
وهػػذه لهػػا اػػأثير كهيػػر فػػي زيػػادة  Ca-humatيواػػات الكالسػػيـو ااكػػوف مػػادة احمػػؿ المػػادة العضػػوية وهوجػػود ا

 اجمعػاتالعضوية اسػالد فػي اكػويف  األسمدةهقايا  إفالعديد مف الهاحثيف ال   أشار . ثهااية اجمعات الارهة
( اا  لاد زيادة الكميات المضافة مف مجػروش كػوالح الػذرة 2004لااي   أوضحت.  لالية الثهات في الماء

وقػػد همغػػت معػػدالت الزيػػادة مػػف  ،الصػػفراء والجػػهس يػػؤدي الػػ  زيػػادة معػػدؿ القطػػر المػػوزوف لاجمعػػات الارهػػة 
لماػػرب  ممػـ7.51 و  6.85و  7.19( الػ  إضػػافةممػـ فػي ارهػة المقاراػػة  مػف غيػر  0.76و  0.58و  0.61

 20 إضافةيومًا مف  150مرور المزيجة الطياية الغرياية هالاااه  هعد  المزيجة الطياية و المزيجة الغرياية و
 إف( 2001القيسػي   وأشػارت. ارايػب لمػ  ال ، مف مجروش كػوالح الػذرة الصػفراء والجػهس 1-طف.دواـ 2و 

مخمفات الذرة الصفراء قد افوقت في قاهمياها لم  زيادة قيـ معػدؿ القطػر المػوزوف مقاراػة همخمفػات المجػاري 
ماد العضػػوي والهقايػػا الاهاايػػة المضػػافة الػػ  الارهػػة احسػػف السػػ إف  Hesse(  1971ذكػػر    . األغاػػاـودمػػف 

اااجمف خواصها الفيزيائية اايجة لاحممها  مواد وسطية الحمة اؤدي ال  اماسؾ دقائؽ الارهة مما يزيػد مػف  وا 
 إضػافة( هأا  لغرض المحافظػة لمػ  هاػاء مااسػب لماػرب يجػب  2004   وآخروف      لهد  وأكدثهااياها . 
وجػد  ، لكواها احاوي مواد الحمة اعمؿ لمػ  احسػيف هاػاء الارهػة . وية والسيما الماحممة لمارهةالعض األسمدة
سػػههت اكهػػر زيػػادة فػػي ثهاايػػة الاجمعػػات  1-طػػف. هػػػ 18همعػػدؿ  األهقػػارمخمفػػات  إضػػافة إف( 2000سػػمماف  

لي الػػذرة خمػػط هقايػػا محصػػو  إف  Angers (1992) وأكػػد.  ولاػػد الػػري هجميػػ  مسػػاويات مموحػػة ميػػاه الػػري
العضػػوي فػػي  الكرهػػوفالصػػفراء والجػػت مػػ  الارهػػة سػػهب زيػػادة معاويػػة فػػي معػػدؿ القطػػر المػػوزوف وفػػي اسػػهة 



 

( ال  حدوث زيادة كهيرة في اسػهة المجمولػات الحجميػة الكهيػرة 2003صميب ولوض اهلل   وأشارت.  الارهة
 Youker and Guinessاقارح  . المخصهات العضوية إضافةمف اجمعات الارهة الثاهاة في الماء اايجة 

 ( وكاالايMWD1معادلة لحساب معدؿ القطر الموزوف    (1956)

 

 1 إف إذ

MWD  مـ(= معدؿ القطر الموزوف  

Xi ـ(= ماوسط المدى الحجمي لاجمعات الارهة المفصولة  م 

Wi  مدى حجمي ال  كامة الارهة الجافة الكمية  غـ( أي= اسهة كامة اجمعات الارهة لاد 

 

 Soil Penetration Resistance مقاومة التربة لالختراق 4-1-8-2 :

، واػػاخفض قػوى االخاػػراؽ هازديػػاد  اػراهط قػػوى االخاػراؽ هعالقػػة سػػمهية خطيػة لاليػػة مػػ  اسػهة الرطوهػػة      
وفسػػػر ذلػػػؾ لمػػ  أف قػػػوى االخاػػػراؽ اعهػػػر لػػػف قػػػوى الاماسػػػؾ ،  (1997 غيهػػػة ،اسػػهة الرطوهػػػة  الجيالاػػػي و 

(cohesion) هياػت  ف دقائؽ الارهة الاي اما  حهيهػات الارهػة مػف الاحػرؾ واالاػزالؽ هعضػها فػوؽ هعػضهي .
( وجود اغاير مكػااي فػي قػيـ مقاومػة الارهػة لالخاػراؽ لمػ  مسػار 2002الشيخمي   إليهاالااائج الاي اوصؿ 

.  مػف مركػز المػاقطًء . ولوحظ وجود زيادة ادريجية في مقاومة الارهة لالخاراؽ أفقيا ولموديػًا هػد حركة الماء
 اضااخفػػ ، الػػري هػػالااقيط الاقميػػدي والشػػريطي والاغطيػػة هػػالهولي اثمػػيف اسػػاعماؿ( لاػػد 2005ذكػػر الجاػػاهي  

لمػ  ،  2-كغػـ. سػـ 1.53و  1.40مقاومة الارهة لالخاراؽ احت اغطيػة الارهػة مقاراػة هعػدـ الاغطيػة وهمغػت 
 إضػػػػافةفػػػػي قػػػػيـ مقاومػػػػة الارهػػػػة لالخاػػػػراؽ مػػػػ   ( وجػػػػود ااخفػػػػاض2002هػػػػيف الهػػػػادي والقاػػػػاص   .رايػػػػب الا

 إف( 2004  وآخػػروف. هياػػت لػػااي  المحسػػاات وارافعػػت مػػ  زيػػادة الااعػػيـ وااخفػػاض محاػػوى رطوهػػة الارهػػة
الهكاز  المخمفات الخشػهية الماهقيػة مػف القصػب السػكري( لػ  اػأثير لػالي المعاويػة فػي خفػض مقاومػة الارهػة 

اػػااج الاهػػائي مػػف لصػػير السػػكر هعػػد اسػػاخالص الهمػػورات( مػػف مقاومػػة لالخاػػراؽ فػػي حػػيف زاد المػػوالس  ال
.  رممية ماأثرة هالمموحة ايضاً  وأخرىالارهة لالخاراؽ في ارهايف احدهما مزيجة طياية غرياية ماأثرة هالمموحة 

 األصػميةفي الاػرب  27.3و  72.2و  115( ااخفاضًا في مقاومة الارهة لالخاراؽ مف 2004وجدت لااي  



 

المزيجػة  المزيجة الغريايػة و كيموهاسكاؿ لمارب المزيجة الرممية و 9.1و  13.5و  69.9( ال  إضافةوف  هد
ارهػػػة مػػػف مجػػػروش كػػػوالح الػػػذرة  1-غػػػـ. كغػػػـ 4و  40 اإلضػػػافةلاػػػد همػػػوغ  رايػػػبلمػػػ  الا ، الطيايػػػة الغريايػػػة
( فػي دراسػاهما 2008  يػبهيف الاعيمػي والخط . يوماً  60ومدة الاحضيف  رايب لم  الا، الصفراء والجهس 

مخمفات الورؽ الصاالي ومسحوؽ الشاهالف في احسيف هعػض خصػائص الارهػة الفيزيائيػة وامػو  اأثيرحوؿ 
المخمفػات الورقيػػة  إضػػافةلمسػاويي  %15و  %22وحاصػؿ الهاميػا ااخفػػاض مقاومػة الارهػة لالخاػػراؽ هاسػهة 

فػي مقاومػة  يؤثر مسػحوؽ الشػاهالف معاويػاً ولـ  0 اإلضافةلم  الارايب هالمقاراة م  مساوى  %3و 1.5%
( أف قػػػيـ مقاومػػة الارهػػػة 2005وهػػػيف رجػػ    . الارهػػة لالخاػػػراؽ كػػذلؾ لػػػـ يكػػف الاػػػداخؿ هػػيف العػػػامميف معاويػػا

 0.74إذ وصمت أداػ  قيمػة لمقاومػة الارهػة لالخاػراؽ  ، ااخفض م  زيادة المحاوى الرطوهي لمارهة لالخاراؽ
 . %34.53وهة الارهة لاد ألم  مساوى لرط 2-كغـ.سـ

  Water use efficiencyكفاءة استخدام الماء   : 9 2-

قدرة الاهات لم  اساغالؿ الماء إلاااج المادة االقاصادية الاي قد  هأاهااعرؼ كفاءة اساهالؾ الماء        
ة هيف . يطمؽ مصطمح كفاءة اساخداـ الماء لف العالق (2002 ،الجهوري  مادة جافة   أو اكوف هذوراً 

. أشارت الهحوث ال    Marais et al. (1998)ة الماء المساخدمة ػالحاصؿ في وحدة المساحة ال  كمي
يكوف مف الضروري اساخداـ الماء الماوفر  لإلاااج محدداً  اا  في المااطؽ الاي يكوف فيها الماء لامالً 

ء اعامد لم  كمية االساهالؾ المائي الاغيرات في قيمة كفاءة اساخداـ الما إف .اإلمكاف قدر  ألم هكفاءة 
فرة والاي اعمؿ لم  اويجب دائما الموازاة هيف كمية المياه الماو ، في وحدة المساحة  اإلاااجالمقدـ لضماف 

وذلؾ مف حيث اسهة الاوفير ،  زيادة كفاءة اساخداـ الماء وقيمة معامؿ اساجاهة المحصوؿ لمري الااقص
كاف االاخفاض في  إذاوفيما ، المائي المفروض  لإلجهاداايجة اااج اإلفي مياه الري واالاخفاض في 

 1986)  . وجد الحاصؿ يحقؽ الفائدة االقاصادية المرجوة والاي ااغمب لم  ااخفاض االساهالؾ المائي
Eck  مف  3ـ1.43 و      0.98كفاءة اساخداـ الماء لممعامالت غير المعرضة لمشد الرطوهي كاات إف

 .Kirda et al أشار . رايبلم  الا،   1979و   1978في لامي  ذرة صفراء وبالماء /كغـ حه

واعد زيادة  ،جاهزية الماء لامؿ محدد لإلاااج الزرالي في المااطؽ الجافة وشهة الجافة  إف ال   (1996)
 .1987b))et al وأشار لالساخداـ األمثؿ لمماء الماوفر . رئيسياً  لامالً (WUE)كفاءة اساخداـ الماء 

Copper    هاالؾ ثالثة أسس يعامد لميها في زيادة كفاءة اساخداـ الماء وهي اغير كفاءة الااح  إفال
(transpiration efficiency)   واقميؿ الفقد هالااح لف طريؽ زيادة الاجهيز الكمي لمماء ولم  مساوى

في دراسا  حوؿ   Bakhsh et al. (2008)يف ػػه . ريػػهكات الػالحقؿ واقميؿ الضائعات المائية مف خالؿ ش



 

كفاءة اساخداـ الماء لمعاممة  إفالري الااقص لم  محصوؿ القطف هاساخداـ اظاـ الري هالااقيط  اأثير
 كغـ.  0.55 و 0.64 و 0.61  اقؿ مف المقاراة كاات   30%اقؿ مف المقاراة و  15%و %100 المقاراة

في دراساهما حوؿ اساجاهة محصوؿ الهطاطا  et al.  Shiri  (2009)أشار . رايبلم  الا،  3ـ
لمساويات الري هالااقيط وطريقة الزرالة خالؿ فارة امو المحصوؿ ال  زيادة كفاءة اساخداـ المحصوؿ م  

ؽ الماقطات ػمساويات الري هالااقيط ولم اأثير AL-Harbi et al. (2008) هيف  زيادة اجهيز الماء .
 و   -3ـ كغـ. 1.45 – 2.93عدؿ كاات ػة اساخداـ الماء لممحصوؿ كماءػكف إفو محصوؿ الهاميا ػلم  ام

-3ـ كغـ.  1.29 – 2.43
 Kamel et al. (2007) أشار . رايبلم  الا،   2005 – 2006في لامي   

في دراساهما لف مموحة الارهة وحاصؿ الهطاطا المروية هالااقيط احت مساويات مخامفة مف الماء المالح 
كفاءة اساخداـ الماء كاات مخامفة هيف المواسـ  إفهيات الااائج  إذ ،في جاوب اواس  في الظروؼ الجافة

-3ـ كغـ.  11 – 14 و  6 – 8 و 9   8 -هحوالي الزرالية واخامفت اولياً 
سـ الخريفي اممو ل رايبلم  الا،   

اساخداـ لمماء  ألط  الري الكامؿ م  اإلضافة اليومية اقؿ كفاءة إذ ، لم  الارايبوالشاوي والرهيعي 
في دراساهما حوؿ طرائؽ الري المخامفة واأثيرات    Onder et al. (2005)أوضح هسهب الاهخر العالي .

 ألم طريقة الري هالااقيط السطحي ألطت  إف ،اإلجهاد المائي لم  محصوؿ الهطاطا ومكواات الحاصؿ 
في     Mao et al. (2003)ي . هيف كفاءة اساخداـ لمماء مقاراة م  طريقة الري هالااقيط احت السطح

دراساهما حوؿ اأثيرات الري الااقص لم  الحاصؿ وكفاءة اساخداـ الماء لم  محصوؿ الخيار الاامي في 
وكفاءة اساخداـ ماء الري  (WUE)كفاءة اساخداـ الماء  إفالهيوت الهالسايكية في شماؿ حوض الصيف 

(IWUE) احت   -3ـ كغـ.  98.76   إل   2.79ؼ واراوحت مف ضاػاوى الماء المػااخفضت م  زيادة مس
في دراسا  لكفاءة اساهالؾ الماء احت اظامي الري هالااقيط  (1999)وجد لزيز  . مساويات الري الااقص

في االساهالؾ المائي الكمي خالؿ موسـ   25.5% الري هالااقيط وفر إف ،والمروز في الهيوت الزجاجية 
-3ـ كغـ.  12.69همغت كفاءة اساهالؾ الماء  إذ ،هالري هالمروز  امو محصوؿ الطماطا مقاراة

 9.42 و   

-3 ـ كغـ.
في دراسا  لحركة الماء واألمالح  (1998)وجد اديوي  لطريقاي الااقيط والمروز لم  الاوالي . 

لطماطا كفاءة االساهالؾ المائي لمحصوؿ ا إف ،في ارهة الزهير الرممية المزيجة احت اظاـ الري هالااقيط 
 قياساً  مف الاهخر مف حوض الاهخر 50% لمساوى الري  -1ار. م1-رهكاا.طف  12.91 همغ ماوسط قيماها 

هيف الداغساااي  .  مف الاهخر مف حوض الاهخر 100% لمساوى الري -1ار. م1-رهكاا.طف  7.31 م  
-3ـ كغـ.  13.5 اء لمحصوؿ الطماطا همغت ػكفاءة اساهالؾ الم إف  (1988)وآخروف 

  -3كغـ.ـ  8.1و   
كفاءة اساهالؾ  إفال   Olivera et al. (1996) أشػار . رايبلم  الا، لطريقاي الري هالااقيط والمروز 

kg.ha)الماء 
-1

.mm
-1

لاد ري المحصوؿ لادما يكوف الشد  مف قهؿ محصوؿ الطماطا ااخفضت معاوياً  (



 

 40 و 20  وف الشد الرطوهي لمارهة همساوياتهري المحصوؿ لادما يك قياساً  kpa 10الرطوهي في الارهة 

كفاءة اساهالؾ الماء مف قهؿ محصوؿ  إف ألم ال   Abu –Awwad (1996) أشػار .  kpa  60 و
مف الاهخر   1.5الهصؿ المزروع احت اظاـ الري هالااقيط كاات لاد اساخداـ مساويات ماء الري اعادؿ 

– Abu . أوضح مف الاهخر مف حوض الاهخر 0.25همساوى ماء ري يعادؿ  قياساً  مف حوض الاهخر

Awwad (1994)  هاف كفاءة اساهالؾ الماء مف قهؿ الذرة السكرية المزرولة احت اظاـ الري هالااقيط
في دراساهما حوؿ اأثير اإلجهاد  Onder et al. (2006). وجد  هطريقة الري هالرش اكوف لالية قياساً 

هيات  إذا الخضراء ومكواات الحاصؿ في ظروؼ الهيوت المحمية المائي والاغطية لم  حاصؿ الفاصولي
. -1ػه كغـ .  51.5و   15.6وكاات هيف  اخامفت معاوياً  (IWUE)كفاءة اساهالؾ ماء الري  إفالااائج 

  (WUE)كذلؾ فاف كفاءة اساخداـ الماء  ،وهذه اعامد لم  مساوى ماء الري ولم  اوع الاغطية  -1ممـ
الرمادية  هاألغطيةكاات اقؿ مف المعامالت المغطاة  I100 و I0   غطاة لمساويات الري لممعامالت غير الم

 والسوداء .

 تثيير مستويات إضافة الماء في كفاءة استخدام الماء1-9-2 : 

. هيف  زيادة مساوى الري يؤدي ال  ااخفاض كفاءة اساخداـ الماء إف Tayel et al. (1993a) وجد     
Matyn et al. (1990)  كفاءة اساخداـ الماء لمحصوؿ الثوـ كاات موجهة م  اقميؿ اكرار الري فقد  إف
يـو    2 و 3 و  4 لادما كاات فارة الري  -3ـ كغـ .  0.74  و 0.99 و 1.085كاات كفاءة اساخداـ الماء 

  50%ف ااخفاض كفاءة اساخداـ الماء م  زيادة الري م  Shinde et al. (1987) وجد . رايبلم  الا، 
  50%كفاءة اساخداـ الماء لاد  أف Wahba et al. (1990)ف ػوهي مف االحاياجات المائية .  75% ال  
معامالت  اأثيرفي دراسا  حوؿ   Safadi (1987)هيف مف احاياجات الري .  100%و   75مف  ألم 

ري هالااقيط كيمو هاسكاؿ لم  محصوؿ الكوسا احت اظاـ ال 80و  50 و 30  يالري احت شد رطوه
سػـ   12.44  و 12.75و 12.79اه اعادؿ ػالهالسايكية السوداء فقد اساهمكػت الاهااػات كمية مي واألغطية
  1.77 و 1.69 و 1.52 وكاات كفاءة اساخداـ الماء  -1ػطف .ه  22 و 21.6 و  19.4 يعادؿ اإلاااجوكاف 
 . رايبلم  الا ، ماء لممعامالت الساهقة -1.سـ -1ػه.طف

 التغطية في كفاءة استخدام الماء  تثيير2-9-2 : 

الاغطية الهالسايكية زادت مف كفاءة اساخداـ الماء ولجمي  المعامالت  إف (2001)هيف ايداـ       
خفضت  األسودطريقة الاغطية هالافط  إف (2000). وجد الجميمي  المدروسة احت اظاـ الري هالااقيط



 

 أدتالمغطيات  إفال    (1995) رشوهيف محمد و  ة رممية مزيجة .لاره 30.9%االساهالؾ المائي اسهة 
لكؿ مف الرقائؽ الشفافة والافط  37 %و   49 و 55 و 57وصمت الاسهة  إذال  زيادة كفاءة اساخداـ الماء 

الاغطية هرقائؽ الهولي  ال  إف Hassan et al. (1989) أشار. رايب لم  الا، والقش  والمقاراة  األسود
 ال  احافاظ الارهة هالرطوهة ووصمت كفاءة اساهالؾ الماء لمحصوؿ الفاصوليا ال   أدتلشفاؼ اثميف ا

افة ػاء المضػوذلؾ لادما كاات كمية الم 3-كغـ . ـ 0.60والاي همغت  غير المغطاةلمارهة   مقاراة 0.97
اء لكؿ مف المغطيات زادت مف كفاءة اساخداـ الم إف  Hochmuth et al. (1993) وجد . اويةػماس

 إف  (1998)وجد الظفيري  . اإلاااجوالفراولة والفمفؿ والهاذاجاف هسهب اقميمها لماهخر وزيادة  ةالطماط
 كيمو غراـ واحد مف حاصؿ الحهوب إلاااجالمكعهة الالزمة  األمااراساخداـ مغطيات الارهة خفضت لدد 

معامماي الارهة  ألطت إذ  42 – 76%ة حاصؿ المادة الجافة لكؿ هكاار هاسه أو لمحصوؿ الذرة الصفراء
قيـ لكفاءة اساهالؾ الماء  أفضؿوكوالح الذرة  األسودالمزيجة الطياية الغرياية المغطاة همساحمب الافط 

 و  ماء  3ـ /كغـ حهوب  1.757 و  1.33 همغت الكفاءة إذالحهوب وكذلؾ المادة الجافة  إلاااجهالاسهة 

 .رايب لم  الا ، لممعاممايف 3ـ / كغـ مادة جافة  0.50و   0.59

 مبطاطا وبعض المحاصيل االحتياجات المائية ل10-2 : 

 الحاصؿ يعد الري مف لمميات الرلاية المهمة لمحاصيؿ الخضر وذلؾ لدوره في احديد كمية       
 أليية الاعرؼ لم  الماطمهات المائ إف . مف خالؿ امهية االحاياجات المائية والمغذيات لممحاصيؿ ا وجود

ماها اقايف مياه الري واطوير  ،كهيرة ومف لدة اواحي  أهميةمحصوؿ في المااطؽ الجافة وشهة الجافة ل  
أراضي جديدة في الزرالة  واساثمار إدخاؿ إف. كما  الري واجهيز الاهات هالماطمهات المائية الفعمية أاظمة

 . (2006،ا هالمصادر المائية الماوفرة  محمدياطمب اقدير الماطمهات المائية الفعمية لممحاصيؿ ومقارااه
الساقطة واقؿ الموارد الالزمة لامهية احاياجات  األمطاراحت ظروؼ المااطؽ الجافة وشه  الجافة اقؿ كمية 

واف اعييف  اإلمكافقدر  ًً وكفوءا  ًً فعاال اساغالؿ المياه اساغالالً  األمرلذلؾ ياطمب ، المحاصيؿ المائية 
 المثم  لممياه الماوافرة اإلدارةوالمهمة لاخطيط  األول ة لممحاصيؿ المخامفة هي المرحمة االحاياجات المائي

مجموع ما يساهمؾ مف  هأا االحاياجات المائية لمحصوؿ معيف  Jensen (1971)لرؼ  . (2006، اوفيؽ
المساهمؾ في  الماء إلي  ماء مف قهؿ الاهات في لممياي الااح مف الاهات والاهخر مف سطح الارهة مضافاً 

االحاياجات المائية   DePauw ( 1998)لرؼ داخؿ الاهات . ما يهق  مخزوااً  أوالاهات  أاسجةهااء 
ماء الري ( ال  الاهات والاي اسمح  الكمية المجهزة مف الماء  ماء الارهة زائداً  هأاهاوقت  أيلممحصوؿ لاد 

في لممية الامثيؿ الضوئي  الايادياً  CO2 ؿ غاز يهحصوؿ ااح كامؿ لممحصوؿ والاي يكوف لادها امث



 

واف االحاياجات المائية لمحصوؿ معيف ياحدد مف خالؿ الظروؼ المااخية السائدة خالؿ موسـ الامو 
ويكوف لهعض  ،ااح  –لمفهوـ الاهخر  وكذلؾ العامؿ الوراثي لممحصوؿ افس  واف هذا المفهـو يكوف مشاههاً 

 أاسجةااح هالاهار قيمة الماء المساهمكة في هااء  –لقيمة الاهخر في قيما   ماساوياً  المحاصيؿ اقريهاً 
 أجريتفي اجرهة  Hassan et al. (2002)أشارااح .  –مقاراة م  قيـ الاهخر  (1%)الاهات قميمة هحدود 

خالؿ المدة   Rangpurفي حقؿ مزروع همحصوؿ الهطاطا في ارهة مزيجة غرياية في هاغالدش في ماطقة 
 إاااجيةلدراسة اساجاهة 1994 – 1995 و    1993 – 1994ذار لمموسـ الزراليآااي ال  مف اشريف الث

المحصوؿ لمعجز المائي خالؿ مراحؿ مخامفة مف الامو  مرحمة الازهير ومرحمة اكويف الدراات ومرحمة 
في  اااجاإلمعاوي لم   اأثير اكاف العجز المائي ذ إذوهاساعماؿ اس  معامالت ري  الامو ومرحمة الاضج (

و  -1ػطف .ه  21 إاااج ألم وقد كاف   1994 – 1995وغير معاوي في موسـ   1993 – 1994موسـ 
 رايبلم  الا لمموسـ ، سـ  7.06سـ و   7.38لمؽ ماء  إضافةلاد  رايبلم  الا،   -1ػطف .ه  25.97

في  شااء ( –يؼ ص لاد اخميف حجـ الماء المساخدـ في دورة زرالية  Diana et al. (1996)هيف  .
 سـ  75ي لمهطاطاػالؾ المائػاف االساهػك قرب الحػدود األمريكية المكسيكية إذ Santa – Cruzحوض اهر 

لاحديد االساهالؾ المائي لعدد مف  1984 – 2001ة امادت مف ػدراس  Leroy (2001) أجػرى. 
سـ   37.5 – 50 يفػه اراوح طا اػاالساهالؾ المائي لمهط أفهيف  إذ هطاطا ( وهرسيـ و المحاصيؿ  حاطة 

ري ػال إف  Chikushi (1998)و  Michelakis et al. (1996)هيف  يط .ػاحت اظاـ الري هالااقلمموسـ 
 Palomo et al. (2001)د ػوج سفم  .ػقات الػالطه إل اء ػرب المػ  اسػخر والػادة الاهػزي إل رط يؤدي ػالمف
مـ ولاد   119مـ كاف الفقد  653 إلطاءهزيادة كمية الري فعاد فقد الماء لف طريؽ الهزؿ يكوف اكهر  إف

وهالاالي فاف الهرمجة  ،مـ  4 مـ كاف الفقد  378 إلطاءمـ  ولاد  18مـ كاف الفقد   405 إلطاء
 – Aboوفي دراسة قاـ هها االساخداـ الكفوء لمماء والطاقة ومدخالت اإلاااج . أساسالصحيحة لمري هي 

Hussein (1995)  60 – 80 % 20 – 40 –ي ػة وهػ  الهطاطا هاساخداـ أرهعة مساويات لمرطوهػمل  
ال   أدتمف الماء الجاهز  80%زيادة اسهة الرطوهة في الارهة ال   إفهيات الااائج  ،مف الماء الجاهز 

مقاراة زيادة معدؿ امو الاهات واالماصاص الكمي لمعااصر المعداية وهالاالي زيادة كمية حاصؿ الدراات هال
مساويات مخامفة  اأثيرفي دراساهما حوؿ   Freeman et al. (1976)ظ ػالح م  معامالت الري األخرى .

 17.08%الطماطا همقدار  إاااجمف الري لم  إاااج الطماطا المزرولة احت اظاـ الري هالااقيط ااخفاض 
طف  80.76و   97.4اااج كاف اإل إذااح  –مف الاهخر   50% ال   100% لاد ااخفاض كمية الري مف 

اـ ػة قػي دراسػوف . ػرايبلم  الا، ااح  –مف احاياجات الاهخر  50% و   100%لاد مساويات ري  -1ػه .
 و0.34   0.5   و 0حوؿ اأثير كميات مخامفة مف الماء    Locascio and Smajstrla  (1989)هاػه



 

 إذالهولي اثميف احت اظاـ الري هالااقيط في ارهة مغطاة ه ةمف حوض الاهخر لم  إاااج الطماط 0.17
م  زيادة إضافة الماء  -1ػطف ه  61.3ال  -1ػطف .ه 55.8 إاااج الطماطا زاد هشكؿ خطي مف  إفوجدا 
 -1ممـ.موسـ  121.92مف مقدار الاهخر مف الحوض وكاف معدؿ المطر الموسمي  0.50 ال    0.17مف 
 % 50 و 25في حاصؿ الطماطا هاساخداـ مساويات ري  ًً امعاوي ًً ااخفاضا  ألالهيف ػػس الهاحثػػد افػػووج .

 (2000) وآخروفد ػفه أشاركما  . 100% و  25 مف احاياجات الاهخر مف الحوض هالمقاراة همعامماي 
كهير في االحاياجات المائية لمحصوؿ الذرة  راوفي إل  في الهحث الذي اجري لم  اهات الذرة الصفراء 

% مف القيـ المقدرة مف خالؿ جدولة الري الامادا لم  االساازاؼ الرطوهي 30 الصفراء همغ حوالي
 األكثرلم  مرحمة امو الاهااات واحديد المرحمة  ممارسة جدولة الري الااقص الاماداً  إفوكما  المسموح .

لـ يؤثر  ، إذ% مف معاممة الري الكامؿ 20في مياه الري همغ حوالي  إضافيال  اوفير  أدىلمجفاؼ  احمالً 
لاد الري الكامؿ م  مثيالاها لاد معامالت  اإلاااجواقارهت مؤشرات ، الاهااات  إاااجيةالري الااقص في 

 . الري الااقص

تثيير مستويات الري بالتنقيط الناقص  واألسمدة العضوية والتغطية في بعض صفات النمو  11-2:
 الخضري والحاصل

 ط في صفات النمو الخضري والحاصل تثيير مستويات الري بالتنقي:  11-2- 1

اسػػاطالة الجػػذور واموهػػا اػػزداد مػػ  زيػػادة سػػعة الارهػػة الرطوهيػػة واف الشػػد  إف Peters(  1957وجػػد         
واف الػػاقص فػػي المحاػػوى الرطػػوهي لمارهػػة يسػػهب  ،الرطػػوهي لمػػاء الارهػػة يػػؤثر فػػي اسػػاطالة الجػػذور واموهػػا 

ههذا الػاقص المػائي  ًً اري لماهات ولكف امو الجذور يكوف اقؿ اأثر في كؿ مف الجزء الخضري والجذ ااخفاضاً 
حاصػػؿ طػػري  ألمػػ لمػػ     Hamada and Testezlaf( 1995ؿ ػضري . وحصػػػمقاراػػة هػػالجزء الخػػ

 120لمحصوؿ الخس المزروع احت اظاـ الري هالااقيط لاد اساعماؿ  ماء ري  أوراؽومساحة ورقية ولدد 

. فػػػي حػػػيف  اػػػاح –% مػػػف الاهخػػػر 100% و  80% و 60سػػػاويات ري هم اػػػاح  قياسػػػاً  -% مػػػف الاهخػػػر 
( لم  زيادة في الوزف الجاؼ لمحصوؿ الهاميا المزرولة احت اظػاـ الػري هػالااقيط 2006حصؿ السعدوف  

مقارااػػ   اػػاح لاػػد –%  مػػف الاهخػػر  100اوىػوقػػد افػػوؽ المسػػ ،هاقميػػؿ مػػدة الػػري وزيػػادة مسػػاوى مػػاء الػػري 
ااح  كما ازدادت المسػاحة الورقيػة هاقميػؿ فاػرة الػري وزيػادة مسػاوى  –مف الاهخر % 50و   75%هالمساوى 

 ماء الري واصريؼ الماقط .



 

هػػيف المعػػامالت الاػػي اػػروى  ةالػػ  لػػدـ وجػػود اخاالفػػات فػػي حػػاؿ الطماطػػ  Hartz( 1993 أشػػػار        
اػأثير مسػاويات الشػد     Pier and Doerge( 1995 . وهػيف  األسػهوعوالاػي اػروى ثػالث مػرات فػي  يومياً 

 أقصػػ فػػي حاصػػؿ الهطػػيز  المػػزروع  احػػت  ماظومػػة  الػػري  هػػالااقيط  وقػػد همغػػت  الرطػػوهي لمارهػػة معاويػػاً 
الطماطا  إاااج( لم  زيادة في  1996. حصؿ ذياب    1-ػطف.ه 102كيموهاسكاؿ   60 ل  لاد شد إاااجية

 Ep 100%% الػ   Ep 60ة مسػاويات الػري مػف احت اظاـ الري هالااقيط في ارهة رممية مزيجة لاد زيػاد
الطماطػا المزرولػة فػي ارهػة رمميػة مزيجػة احػت اظػاـ  إاااجهااؾ زيادة في  إف(  1998اديوي     أوضح. 

اايجػة ارافػاع مسػاوى ميػاه الػري مػف  1-ػطف . ه   31.772و  28.062همغ ماوسط  العاـ  إذالري هالااقيط 
ال   حصوؿ زيادة في حاصؿ    Handson et al. (2003) شػارأااح .  –مف الاهخر 100% % ال  50

 أشػػار.  أيػػاـ 5 يػػـو و 2مقاراػػة هالمعػػامالت الاػػي اػػروى همػػداي ري  لممعػػامالت الاػػي اػػروى يوميػػاً  ةالطماطػػ
الػػ  حصػػوؿ زيػػادة فػػي حاصػػؿ الهصػػؿ الكمػػي  هزيػػادة المحاػػوى الرطػػوهي لمارهػػة وخفػػػض  (2005الجاػػاهي  

 د اساخداـ الري هالااقيط الشريطي .الاراكيز الممحية لها لا

 العضوية في صفات النمو الخضري والحاصل األسمدة تثيير 2-11-2 :

العضوية احد العوامؿ المهمة والفعالة مف ااحية اأثيرها في جاهزية المحاوى المعداي  األسمدةاعد       
مارهة ومف ثـ جعمها جاهزة مف خصائص اؤثر لم  المحاوى المعداي ل األسمدةلماهات لما امامك  هذه 

اساخداـ  إفال    (2006)أشار الخزلمي  .  (Tisdale et al., 1993)لالماصاص مف قهؿ الاهات 
وكذلؾ لاد خمط  2سـ 2245 ال  زيادة المساحة الورقية لمحصوؿ الهطاطا همعدؿ  أدىمخمفات األغااـ 

 . طف  28ساخداـ مخمفات األهقار همعدؿ ا إف (2007)مخمفات األغااـ م  رمؿ قاع األاهار. هيف لثماف 
9000همغت  إذإلاااج محصوؿ الهطاطا ألط  ألم  قيمة لدليؿ المساحة الورقية  -1ػه

 . أوضح 2سـ 
خمطا م  الارهة قهؿ الزرالة أدت ال   -1ػ. ه طف 6إضافة مخمفات األغااـ همعدؿ  إف  (2000)االركوازي 

وهمعدؿ   (Super yield)صاؼ  ةو الخضري لاهات الطماطزيادة معاوية في معدؿ الوزف الجاؼ لمام
 . -1كغـ . هػ  27.11 – 31.65

إلاااج الهطاطا  األهقارمف مخمفات  -1ػطف .ه  10 اساخداـ  أف  et al. (2003) Sharif Hossain هيف 
ساؽ 4.2 سـ و  59.3ألطت زيادة معاوية في معدؿ ارافاع الاهااات ولدد السيقاف الماكواة وقد همغت 

 48اساعماؿ مخمفات الدواجف همعدالت ااراوح هيف إفال   (2000)صالح  أوضح . رايبلم  الا،  -1.اهات

 122.4والهطاطا أدت ال  زيادة معاوية في الوزف الجاؼ همعدؿ ةلزرالة محصوؿ الطماط -1ػطف .ه  8 –

.  وجد الصحاؼ  ايةفي ارهة طي 130 – 258 %وزيادة في الوزف الطري هاسهة  -1ػكغـ.ه  119.7 –



 

الشرش ألط  زيادة في   20% أهقار م    20% أودواجف   20%الاسميد العضوي  إف (2007b)ولااي 
 66.2و  58.7و -1ساؽ .اهات   9.33 و  10.67 وحاصؿ الهطاطالدد السيقاف الهوائية لماهات الواحد 

أسمدة األهقار واألغااـ  إف  Babin (1991)هيف  . رايبلم  الا ، لمموسميف الرهيعي والخريفي -1ػه .طف
أشار حميداف  ألطت زيادة في دليؿ المساحة الورقية م  زيادة مساويات األسمدة المضافة .

مزيج  أوالامثيمية هإضافة سماد األهقار  وكفاءا  احة الورقيةزيادة في مساحة ودليؿ المس  (2006)وآخروف
ال  افوؽ  Harawati( (1994 . هيف -2ـ . غـك 2.4مساوى وه وزااً   1:1مف سماد األهقار واألغااـ هاسهة 
 et الحظ . اؼ لمدرااتػاع الاهات والوزف الطري والجػفي اراف -1ػطف. ه 20 معاممة سماد الدواجف همعدؿ 

al. (2004) Plaza  ال  زيادة محاوى الدراات مف  أدى -1ػه .طف 30همعدؿ  أغااـلاد اساخداـ مخمفات
ال  ارهة حقؿ مزروع  واألغااـ األهقارمخمفات  إضافة إف( 2007. وجد لثماف   شاوالاالمادة الجافة 

 ألم  زيادة في لدد الدراات حيث همغت  ألط لكؿ ماهما  -1ػه .طف  28همحصوؿ الهطاطا همعدؿ 

.  -1اهات .دراة  4.55مقاراة م  معاممة هدوف اسميد الهالغة  ، لم  الارايب -1اهات .دراة  6.61و 7.54
 ألط  -1ػطف. ه 28ال  الارهة همعدؿ  واألهقار األغااـخميط مف مخمفات  إضافة إفالهاحث افس   أوضحو 

مقاراة م  معاممة هدوف  -1اهات .غـ   661.00لماهات الواحد  وهمغت   حاصؿ الهطاطازيادة معاوية في 
العضوية همعدؿ  المادة إضافة إف Salomonsson( 1999. وجد   -1اهات .غـ  260.58اسميد فهمغت 

ال  زيادة اركيز الاياروجيف في دراات الهطاطا ال   أدىلحقؿ مزروع همحصوؿ الهطاطا قد  -1ػه .طف 30
( أف إضافة األسمدة العضوية أدت إل  زيادة الامو الخضري 2007  وذكر الزهاوي . %  1.07 - 0.97

ة والاشا ػادة الجافػي الاسهة المئوية لممػيادة فف ثـ زيادة الحاصؿ وز ػفضاًل لف زيادة لدد الدراات الماكواة وم
في روسيا لاد دراسا  ألثر اساخداـ   Borisov( 2000  فػهي . ولية والهروايف لمدرااتػافة الاػوالكث

في إاااجية الهطاطا  2ـ10 كغـ/ 1المعداية (  واألسمدة  األهقار والدواجف    دة ػف األسمػمصادر مخامفة م
إل   Neuhoff et al. (1999). وجد  % لف معاممة المقاراة42دة اإلاااج هاسهة أاها اساهـ في زيا

إذ وجدوا أف زرالة الهطاطا في الارهة  ، أهمية السماد العضوي لاد إضافا  إل  الارهة الرممية هشكؿ خاص
ألهقار لاد إضافة السماد العضوي ل -1ػه.طف 28.5و  28.1و  26.9الغرياية الطياية ألطت إاااجًا قدره 

. في حيف ألطت الزرالة في ارهة طياية رممية إاااجًا رايب لم  الا ، -1ػه.كغـ 240و  160و  80هكميات 
 . كغـ 150و  100و  50لاد إضافة سماد لضوي لألهقار هاركيز -1ػه .طف 28.9و  24.8و  20.8قدره 
 . -1ػه

 



 

  تثيير التغطية في صفات النمو الخضري والحاصل 3-11-2 :

الاغطيػػػة هػػػي الممارسػػػة المسػػػاخدمة مػػػف قهػػػؿ مزارلػػػي المااجػػػات العضػػػوية فهػػػي اعامػػػد لمػػػ  المػػػادة       
دورًا ايجاهيػًا لاػدما اسػاخدـ لسػطح الارهػة مػف خػالؿ   Mulching األغطيػةالمساخدمة في الاطهيؽ واؤدي 

زيػر واسػالد لمػ  اقايف مياه الػري واقميػؿ الضػائعات مػف العااصػر الغذائيػة اايجػة لمميػات الغسػؿ هػالري الغ
.  وقػد  (Whiting et al., 2005) المحافظػة لمػ  الخػواص الفيزيائيػة لمارهػة  اايجػة المطػر والسػير لميهػا

والاوليػة لمكثيػر  اإلااػاجالرئيس لاغطيػة الارهػة هالهالسػاؾ لمػ  زيػادة  الاأثيرالكثير مف الدراسات ال   أشارت
. ( Garza,2001ما لاػدما يسػاعمؿ الػري هػالااقيط  مف محاصيؿ الخضر والمحافظة لم  ميػاه الػري والسػي

الاهااػػات  أوراؽالعضػػوية   األغطيػػةلاػػد اسػػاخداـ  Sangakkara et al. (2004)دراسػػات  أوضػػحتلقػػد 
الػػ  زيػػادة معػػدؿ المسػػاحة الورقيػػة هاسػػهة  والكاسػػافا أدت الهقوليػػة( وقػػش الػػرز لحقػػؿ مػػزروع هالهطاطػػا الحمػػوة

 األغطيػػػةهػػػأف اسػػػاخداـ   et al. (2004)  jalil. هياػػػت دراسػػػات رايػػػب لمػػػ  الا، %  3.81و  4.12
ة هعػػدـ الاغطيػػة وأظهػػرت اػػمقار  أيػػاـ 6 - 5الهالسػػاكية السػػوداء لمحصػػوؿ الهطاطػػا زادت مػػف سػػرلة الهػػزوغ 

فػػي دراسػػة اػػأثير   Rahaman et al. (2004). الحػػظ  سػػـ 79.42اع الاهااػػات قػػدرها ػػػػي ارافػػػػزيػػادة ف
 . هػيف سػـ 67.20الاهااػات حيػث همغػت  أطػواؿزيػادة فػي  ألطػ الهطاطػا  إلااػاجاء اساعماؿ قػش الػرز كغطػ

 2002) Carling  Walworth and  زيادة  ألم قش الرز هلاد اغطية ارهة حقؿ مزروع هالهطاطا الحموة
 إف Sangakkara et al.(2004)يفهػػ  .رايػػب   الا، لمػػ -1ػهػػ .طػػف 39.6و  25.6همعػػدؿ  اإلااػػاجفػػي 

 105و  48الهقوليات اقمػؿ مػف فاػرة سػرلة  اكويػػف الدراػػات همعػػدؿ   هأوراؽ والكاسافااطا الحموة اغطية الهط
 إف. وجػػد رايػػب لمػػ  الا، يومػػًا  135و  64قياسػػًا همعاممػػػة لػػدـ الاغطيػػة والاػػي همغػػت  ، لمػػ  الارايػػبيومػػػًا 

يومػػػًا مػػػف الزرالػػػة  30د اػػػأثير ايجػػػاهي لاػػػد اسػػػاعمال  هعػػػ لػػػ  ( لمحصػػػوؿ الهطاطػػػاStrawالاغطيػػػة هػػػالقش  
مقاراػػػة مػػػ  هػػػدوف اغطيػػػة والاػػػي كااػػػت  -1اهػػػات .غػػػـ  251.82زيػػػادة فػػػي وزف الػػػدراات و همعػػػدؿ  وألطػػػ 

  -1هاتػا .غـ   233.53
(Barrales et al. 2002)  في جامعػة واليػة داكواػا الشػمالية  أجريت. وفي دراسة

قػػدره  إااػػاج ألطػػتروع هالهطاطػػا والطماطػػة ورؽ جرائػػد لاغطيػػة ارهػػة حقػػؿ مػػز -1 ػهػػ .طػػف 6اسػػاخداـ  إفوجػػد 
 .طػػف 16.5و  27.7دـ الاغطيػػة والاػػي همغػػت ػًا همعاممػػة لػػػقياسػػ ، لمػػ  الارايػػب -1ػهػػ .طػػف 20.82و  30.2

اسػػاعماؿ قػػش الػػرز فػػي حقػػؿ مػػزروع  إف Rahaman et al. (2004).  وجػػد  (Richard,1996  -1ػهػػ
الكمػي ولػدد الػدراات ومعػدؿ وزف الدراػة حيػث همغػت  زيادة معاوية فػي الحاصػؿ إل  أدىهمحصوؿ الهطاطا 

 Momirovic et al. (1996) وجػد .رايػب لمػ  الا، غػـ   612.3دراػة و  13.91و  -1ػهػ .طػف 28.81
 اإلااػػاجي ػلاػػد اسػػاعماؿ الاغطيػػة العضػػوية لارهػػة مزرولػػة همحصػػوؿ الهطاطػػا صػػاؼ ديػػزري زيػػادة معاويػػة فػػ



 

 إف Ravi et al. (2005)وجػد  . -1ػهػ .طػف 40.19ة الاقميديػة ػلزرالػ  اػاراة مػػمقػ -1ػهػ .طف 50.22غت ػوهم
، لمػ   -1اهػات.كغػـ 33.0 و  35.5 إااػاج ألطػ الاغطية هاشارة الخشب وقشر الصػاوهر لمحصػوؿ الخيػار 

 إف. لػػذلؾ لػػوحظ  % 29وهمغػػت الزيػػادة   -1اهػػات .كغػػـ  26.6هالمقاراػػة مػػ  هػػدوف غطػػاء حيػػث همػػغ  الارايػػب
المحاصػػػيؿ المخامفػػػة وذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ السػػػيطرة لمػػػ   إااػػػاجزيػػػادة فػػػي  أظهػػػرتالمخامفػػػة  ةاألغطيػػػاسػػػاخداـ 
 أاظمػةفػي  وجاهزيػة العااصػر وخصوصػاً الارهة والمحافظة لم  رطوهة الارهة وااظيـ درجات حرارة  األدغاؿ
ة ي اجرهػة اسػاعمؿ فيهػا الاغطيػفػ Erik et al. (2002) أشػار ( .Ravi et al. 2005العضػوي   اإلااػاج
لمػ  اهػات الهطاطػا ااػ  اػـ الحصػوؿ لمػ  دليػؿ مسػاحة ورقيػة  (Polyacrylmide  Pam مػادة  أوهػالقش 
 (2008وفػي دراسػة لمجهػوري   . ( قياسا همعاممة المقاراػةPam  مادة أولاد اساعماؿ الاغطية هالقش  ألم 

قميػػة فػػي اهػػات مػػف السػػعة الح %75و 50و25 حػػوؿ اػػأثير اغطيػػة الارهػػة هػػالقش مػػ  مسػػاويات مػػف الػػري 
مػػػف السػػػعة  %25اهػػػيف افػػػوؽ معاممػػػة الاغطيػػػة هػػػالقش ومسػػػاوى ري هعػػػد اسػػػاافاذ  إذالهطاطػػػا صػػػاؼ ديػػػزري 

هالمقاراة  2سـ 4272.8همغت  إذسـ وفي المساحة الورقية   58.6 ألطت إذفي طوؿ الاهات  الحقمية معاوياً 
سـ  48و 2سـ 984 اوؿ اهات همغاقؿ مساحة ورقية وط ألطتوهدوف اغطية والاي  %75م  الري همساوى 

الهطاطػا  أصػااؼحوؿ مدى اأثير اغطية الارهة هالقش في لدد مػف  Spiess  (1999)وفي اجرهة قاـ هها .
لاػػد اغطيػػة الارهػػة هػػالقش واف هاػػاؾ زيػػادة حصػػمت فػػي  أفضػػؿالاهااػػات قػػد امػػت هصػػورة  أفالااػػائج  أظهػػرت

 . Russetهات لمصاؼ طوؿ الاهات ولدد السيقاف والمساحة الورقية في الا

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 المواد وطرائق العملياليًا: 

    خصائص التربة األساسية قبل الزراعة 1-3 :

كػـ   50  الاػي اهعػد الااهعة لمحافظة هغداد قضاء أهي غريب  يرمفي ماطقة المعااجرهة حقمية افذت       
لمموسػػػـ   33ً   278 42ًً  لػػرض طػاؿ خػػػًا وشمػػػػرقػػػش 434 888 80  خػػػط طػػوؿ ً مػػل والاػػػي اقػػ  غػػرب هغػػداد
 Typicفػػػػي ارهػػػػة ذات اسػػػػجة مزيجػػػػة غريايػػػػة مصػػػػافة الػػػػ  احػػػػت المجمولػػػػة العظمػػػػ  2010الخريفػػػػي 

Torrifluvent   ًايؼ األمريكيصلما طهقاSoil Survey  Staff (1975)      يهيف الوصػؼ  1والممحؽ )
لقػػالب حػػراثايف ماعامػػدايف ولعمػػؽ حػػرث الحقػػؿ هاسػػاعماؿ المحػػراث المطرحػػي ا . المورفولػػوجي لهيػػدوف الارهػػة

.  القرصػػية وامػػت اسػػوياها هصػػورة جيػػدة األمشػػاطسػػـ ثػػـ اعمػػت الارهػػة هاسػػاعماؿ   30 – 20ياػػراوح مػػف  
ؿ الزرالػػة ػلياػػات ممثمػػة لارهػػة الحقػػؿ قهػػ أخػػذت.  ًً اماػػر  7.5ولػػرض  ًً اماػػر  45حػػددت إهعػػاد الاجرهػػة هطػػوؿ 

ومزجػػت وجففػػت  Soil Augerة هػػالار  ابمثقػػ اطةسػػـ هوسػػ 60-40و  40- 20و 20 – 0مطهقػػة مػػف  ول
 1  ممـ وأجريت لميها هعض الاحاليؿ والقياسات 2ثـ طحات واخمت هماخؿ قطر فاحاا   هوائياً 

 . (Black ,1965)اسجة الارهة 1 قدرت هاساعماؿ طريقة المكثاؼ الموصوفة في 1- 

سـ فقط هاساخداـ طريقة لمػود   30 - 0لمطهقة السطحية مف الارهة  1 قدرت مخاهرياً  االيصالية المائية 2-

 .  Black  (1965)الموصوفة في  Klute الماء الثاهت وحسب طريقة 

وهاسػػاعماؿ دليػػؿ   1N HClهعػػد إضػػافة  NaoH  (0.5N)الكميػػة 1 قػػدرت هالاسػػحيح مػػ    الكرهواػػات 3-

 .Jackson (1958)  الفياوافثاليف والموصوفة في

 - pHاز   ػههاسػاعماؿ جػ  1:1الارهػة والمػاء  مسػاخمصلميػاه الػري و  1 قػدرت   pHدرجة افالؿ الارهة 4- 

meter   والموصوفة في  Jackson  (1958 ). 

 ECولماء الري هاساعماؿ جهاز   1:1الارهة والماء  مساخمص1 اـ قياسها ل  ECااليصالية  الكهرهائية 5- 

-meter    والموصوفة فيpage et al. (1982) . 



 

در الكالسػػيـو ػقػػ إذوميػػاه الػػري   1:1 الارهػػة والمػػاء مسػػاخمصالايواػػات الذائهػػة 1 قػػدرت فػػي الكاايواػػات وا6- 

(   (H2So4وايػػوف الكموريػد هالاسػػحيح مػػ  الكهرياػػات Na2EDTA) .  والمغايسػـو هواسػػطة الاسػػحيح مػػ   

0.5N (Jackson,1958)   . از هػايواػات الصػوديـو والهوااسػيـو فقػد قػػدرت هاسػاعماؿ ج قػدرتFlame 

photometer   جهػػػػاز  هاسػػػػاعماؿ.  قػػػػدرت الكهرياػػػػاتSpectrophotometer    هطريقػػػػة الاعكيػػػػر

 Turbidityوالموصوفة في ) Black (1965)  . 

ليػػػاري لاػػػد  11 قػػػدرت هاشػػػهي  الارهػػػة هواسػػػطة خػػػالت االموايػػػـو  CECسػػػعة اهػػػادؿ االيواػػػات الموجهػػػة  7-

PH=7 روقد NH4
 . Black (1965)مداؿ والموصوؼ في الماهادؿ هاساعماؿ جهاز مايكروك +

الااػػروجيف الكمػػي 1 قػػدر الااػػروجيف الكمػػي هعػػد هضػػـ امػػوذج الارهػػة هحػػامض الكهريايػػؾ المركػػز هعػػد ذلػػؾ 8- 

  Jackson  (1958) . ي فوفة صـ والمو ػفي اقدير محاليؿ الهض Steam distillationاساعمؿ جهاز 

NH4 اساخمصػػػتالااػػػرات واالموايػػػـو 1 9- 
NO3و +

-
  0.02M KCL وؿمػػػمػػػف امػػػاذج الارهػػػة همح  

   سػهيكة  اساخدـ اوكسيد المغايسيـو في اقدير االموايـو واسػاخدمت إذ Hess (1972) والموصوفة في   

Devardalloy  في اقدير الاارات واساقهمت العياة هحامض الهوريؾ ثـ الاسحيح م  حامض الهيػدروكموريؾ

. 

ورسػمت  ، Klute (1986هحسػب طريقػة   ، الارهة ولكػؿ لمػؽ ُليف ماحا  الوصؼ الرطوهي لعياات 10-

( يهػيف هعػض الصػفات 1وجػدوؿ  . (1شػكؿ  العالقة هيف المحاوى الرطوهي الحجمي والشد كمػا موضػح فػي 

غريػب فػي إرواء الاجرهػة وجػدوؿ  أهػياسػاخدمت ميػاه اهػر  . قهػؿ الزرالػة لارهػة الحقػؿ والكيميائيػة الفيزيائيػة

 ات الكيميائية لمياه الري .يهيف هعض الصف   (2)

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 1 ماحا  الوصؼ الرطوهي لارهة الحقؿ ولثالثة ألماؽ .1شكؿ 

 

( 1 ماحا  الوصؼ الرطوهي لارهة الحقؿ ولثالثة ألماؽ .1شكؿ  
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 ت وانكيًيائيت نتشبت انحقم قبم انزساػت بؼط انصفاث انفيزيائي :( 1جذول )                                                    

-A                                                                            انصفاث انفيزيائيت 
 

 

 انؼًق

 

 

 انُسجت

 يفصىالث انتشبت 

 انكثافت انظاهشيت

 -3ييكاغشاو. و 

 

انًحتىي انشغىبي انحجًي سى
3

.سى
-3

  

 انًاء

 انجاهز

% 

نيت االيصا

انًائيت 

 انًشبؼت

Cm.hr
-1

 

 

 انًساييت

 ػُذ غيٍ غشيٍ سيم %

 اإلشباع

 

 ػُذ انشذ

33 

كيهى 

 باسكال

 ذػُذ انش

1500 

كيهى 

 باسكال

 -1غى . كغى 

 45.0 3.0 24880. 11350. 0.3623 0.4289 1.35 228 582 190 يزيجت غشيُيت 20-0

   0.2547 0.1131 0.3678 0.4309 1.39 208 618 174 يزيجت غشيُيت 20-40

   0.24 0.1102 0.3502 0.4249 1.40 130 598 272 يزيجت غشيُيت 40-60

 

 

-B                                                                          انصفاث انكيًيائيت 
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 بؼط انصفاث انكيًيائيت نًياِ انشي  (2):جذول
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 تصميم التجربة2-3 : 

 وهثالثة   Split - Split With R.C.B.D الماشقة مرايف الكاممة اساخدـ اصميـ القطالات العشوائية    
  إضػافةمسػاويات  ةاحامت مساويات الري هالااقيط الااقص المعامالت الرئيسة والاي اضمات ثالثػ . مكررات

 % مػػػػف50 و W2مػػػػف الاهخػػػػر مػػػػف حػػػػوض الاهخػػػػر  %75 و  W1 معاممػػػػة ري الااقػػػػيط  الكامػػػػؿ(  100%
    األغااـ مخمفاتاألسمدة العضوية  خميط . شممت القط  الثااوية اساخداـ W3الاهخر مف حوض الاهخر 

و  O0 ويػسػػماد لضػػ إضػػافةوهػػثالث مسػػاويات هػػدوف  لكػػؿ اػػوع 1:1:1وهاسػػهة خمػػط  دواجف الػػ   األهقػػار
ة اضػػمات اغطيػػة الارهػػة والمعػػامالت احػػت الثااويػػ . O2 -1ػطػػف . هػػ 10 و إضػػافة O1 -1ػطػػف .هػػ 5 إضػػافة

وهػػذلؾ ،  1:1هاسػهة خمػط  M0 وهػػدوف اغطيػة  M1 اشػارة الخشػب وهالمخمفػات الاهاايػة خمػيط مػػف الهامػوس 
ثالث مسػػاويات مػػف األسػػمدة لػػمسػػاويات مػػف الػػري هػػالااقيط الاػػاقص و  ةيكػػوف لػػدد الوحػػدات الاجريهيػػة لثالثػػ

وحدة اجريهية مساحة كؿ وحدة اجريهية    3*3*2*3=54العضوية ومساوييف مف الاغطية وهثالث مكررات 
ماػػر هػػيف الوحػػدات  1ار واركػػت مسػػافة ػمػػ  0.8وأخػػرماػػر والمسػػافة هػػيف مػػرز   4طػػوؿ المػػرز  2ـ   3.2

في الاحميؿ  Genstat واساعمؿ هراامج . الاجريهية لضماف لدـ اااقاؿ األسمدة مف وحدة اجريهية ال  أخرى
 وكاات المعامالت كاألاي 1 اإلحصائي

 المعامالت الداخمة في الدراسة( : 3ول )جد

 الرمز المعاممة الرقـ

1 
مف دوف معاممة ري الااقيط الكامؿ و % 100 إضافة
 . سماد لضوي ومف دوف اغطية إضافة

W1O0M0 

2 
ضافة% 100 إضافة همقدار  معاممة ري الااقيط الكامؿ وا 

 . ومف دوف اغطية 1-طف.هػ 5
W1O1M0 

3 
ضافة  لااقيط الكامؿ الاهخرمعاممة ري ا% 100 إضافة وا 
 ومف دوف اغطية . 1-طف.هػ 10همقدار 

W1O2M0 

 W1O0M1مف دوف معاممة ري الااقيط الكامؿ و % 100 إضافة 4



 

 . سماد لضوي هوجود الاغطية إضافة

5 
ضافة همقدار% 100 إضافة  معاممة ري الااقيط الكامؿ وا 

 .  هوجود الاغطية 1-طف.هػ 5
W1O1M1 

6 
ضافة همقدار% 100 إضافة  معاممة ري الااقيط الكامؿ وا 
 . هوجود الاغطية  1-طف.هػ 10

W1O2M1 

7 
مف دوف و  الاهخر مف حوض الاهخر % مف75 إضافة
 . سماد لضوي ومف دوف  اغطية إضافة

W2O0M0 

8 
ضافة الاهخر مف حوض الاهخر% مف 75 إضافة  وا 
 . ومف دوف اغطية 1-طف.هػ 5همقدار

W2O1M0 

9 
ضافة  الاهخر مف حوض الاهخر ف% م75 إضافة وا 
 . ومف دوف اغطية 1-طف.هػ 10 همقدار

W2O2M0 

10 
مف دوف و  الاهخر مف حوض الاهخر % مف75 إضافة
 . سماد لضوي هوجود الاغطية إضافة

W2O0M1 

11 
ضافة الاهخر مف حوض الاهخر % مف75 إضافة  وا 
 . هوجود الاغطية 1-طف.هػ 5 همقدار

W2O1M1 

12 
ضافة الاهخر مف حوض الاهخر ف% م75 إضافة  وا 
 . هوجود الاغطية 1-طف.هػ 10 همقدار

W2O2M1 

13 
 إضافةمف دوف  الاهخر مف حوض الاهخر% 50 إضافة

 . سماد لضوي ومف دوف اغطية
W3O0M0 

14 
ضافة  الاهخر مف حوض الاهخر% مف 50 إضافة وا 
 .  ومف دوف اغطية 1-طف.هػ 5 همقدار

W3O1M0 

ضافة  لاهخر مف حوض الاهخرا % مف50 إضافة 15  W3O2M0وا 



 

 . ومف دوف اغطية 1-طف.هػ 10 همقدار

16 
مف دوف  الاهخر مف حوض الاهخر % مف50 إضافة
 . سماد لضوي هوجود الاغطية إضافة

W3O0M1 

17 
ضافة الاهخر مف حوض الاهخر% مف 50 إضافة  وا 
 . هوجود الاغطية 1-طف.هػ 5 همقدار

W3O1M1 

18 
ضافة  اهخر مف حوض الاهخرال % مف50 إضافة وا 
 . هوجود الاغطية  1-طف.هػ 10همقدار 

W3O2M1 

ضافتو3-3 :   تييئة السماد العضوي وا 

هعػػػػػد  2010حزيػػػػػراف  20( فػػػػػي دواجفالػػػػػ   األهقػػػػار    حضػػػػف السػػػػػماد العضػػػػػوي  مخمفػػػػػات األغاػػػػػاـ      

  0.5×1.5×1.5هأهعػاد  الحصوؿ لميها مف ماطقة قريهة مف حقؿ الاجرهة وخمرت هصوره مافصػمة فػي حفػرة

الممحػػي ومػػألت الحفػػرة هالسػػماد  الارهػػة اػػـ اهطياهػػا هاػػايموف شػػفاؼ لماػػ  اػػأثير أفهعػػد  لمػػدة ثالثػػة أشػػهر ًً اماػر 

العضػػػوي غيػػػر الماحمػػػؿ ورطهػػػػت المخمفػػػات هالمػػػاء ثػػػػـ غطيػػػت هاػػػايموف شػػػػفاؼ لغػػػرض اشػػػجي  الافػػػػالالت 

لغػػػرض اجػػػااس  قمهػػػت محاويػػػات الحفػػػرة أسػػػهولياً  .لمميػػػة الاحمػػػؿ  أثاػػػاءالالهوائيػػػة واقميػػػؿ فقػػػداف الااػػػروجيف 

 وصولها ال  قيـ معقولة أوولحيف ثهواها   C/Nلغرض اقدير اسهة    الرطوهة وأخذت ماها لياات أسهولياً 

. أضػػػػػيؼ ( 2007 الزهػػػػػاوي ،  لمخمفػػػػػات الػػػػػدواجف واألهقػػػػػار واألغاػػػػػاـ ، لمػػػػػ  الارايػػػػػب( 13و  11و 10 

( يوضػػح هعػض الصػػفات  4   لغػرض زيػػادة الاحمػؿ وجػدوؿ -1ـ . طػػفكغػ  7لممخمفػات سػماد اليوريػػا همعػدؿ 

طػػف  10و  5 مقػػداره العضػػوي أضػػيؼ السػػماد أيمػػوؿ 14. وفػػي  سػػاعممةالكيميائيػػة لممخمفػػات العضػػوية الم

وحسػػهت  وزاػػًا لكػػؿ اػػوع 1:1:1وهاسػػهة خمػػط  هاسػػاثااء معاممػػة المقاراػػة الػػ  جميػػ  الوحػػدات الاجريهيػػة -1ػ.هػػ

وحػػدات الاجريهيػػة الاػػي أضػػيؼ إليهػػا السػػماد العضػػوي وذلػػؾ هفػػاح شػػؽ فػػي قمػػة المػػرز الكميػػة المخصصػػة لم

سػـ هعػدها   5هعمػؽ  دفاػت األااهيػبالااقيط و  أااهيبسـ ثـ اـ اغطيا  هالارهة ومف ثـ مدت فوق    25هعمؽ 

 . اشارة الخشب وخميط مف الهاموس  أضيؼ خميط مف المخمفات الاهااية 



 

 الكيميائية لممخمفات العضوية ( : بعض الصفات  4جدول ) 

 

 المدروسة الصفة

 األغناممخمفات  األبقارمخمفات  مخمفات الدواجن

 بعد التحمل قبل التحمل بعد التحمل قبل التحمل بعد التحمل قبل التحمل

 322 335 298 310 249 265 -1العضوي غم . كغم  الكربون

 24 14 27 18 25 23 -1النتروجين الكمي غم . كغم 

C/N Ratio  11.5 9.96 17.2 11.03 23.9 13.4 

 9.6 8.8 7.9 6.8 13.3 10.5 -1الكمي غم . كغم  الفسفور

 25.1 17.2 31.2 16.1 20.4 9.8 -1البوتاسيوم الكمي غم . كغم 

 Mulchingالتغطية  4-3 : 

واصب ماظومة الري  والزرالة األرضهعد االااهاء مف اهيئة  ومف جمي  الجهات اغطية المروز امت      
وزاًا  1:1هاسهة خمط  ًً اشارة الخشب( وخمطت معاو هالااقيط هواسطة مخمفات اهااية ااكوف مف  الهاموس 

( هعض 5. و يوضح جدوؿ   (2003، االصهحي 1-هػ.طف  30همعدؿو واـ اغطية المرز ههذه المخمفات 
 . الاغطية فيالصفات الكيميائية لمهاموس المضاؼ 

 ض الصفات الكيميائية لمبتموس المضاف لمتجربة( : بع5جدول )

 القيمة الوحدة المستخدمة الصفة

 EC (1:5) ستخمصلم dS.m
-1 4* 

 PH 6.5 ----- (1:5) مستخمصل 

N Mg.l
-1

 100 

P Mg.l
-1

 60 

K Mg.l
-1

 300 

 افاماد/  (BIOLAN  معمومات مف الشركة المصاعة* أخذت هذه ال

  



 

 

 قيط منظومة الري بالتن5-3 : 

 مكواات ماظومة الري هالااقيط .

 1 اآلايةااكوف ماظومة الري هالااقيط مف األجزاء 

 1 الوحدة الرئيسية وااكوف مف 1اوالً 

 .   الساقية المغذية ( مصدر الاجهيز  

 حصاف .   5.5المضخة 1 وهي ذات قوة حصااية 

 المرشح  الفمار ( . 

 مقياس الضغط  . 

 .    Fertilizers injectionاألسمدة  قفح 

 1 شهكة الاوزي  وااكوف مف 1ثااياً 

اسػػامـ المػػاء مػػف المصػػدر  ماػػر 3وطولهػػا   ماػػر 0.05األااهيػػب الرئيسػػة 1 اػػـ اسػػاعماؿ أااهيػػب قطرهػػا  

 واوزل  لم  األااهيب الفرلية .

هػػدورها  ماػػر والاػػي اقػػوـ  7.5وطولهػػا  ماػػر 0.05األااهيػػب الفرليػػة 1 وهػػي أااهيػػب هالسػػايكية قطرهػػا  

 هإيصاؿ الماء ال  األااهيب الحقمية .

  6مار موزل  في الحقؿ هواقػ    45وطولها  مار 0.016األااهيب الحقمية 1 وهي أااهيب قطرها الداخمي  

 خطوط والمسافة هيف خط وأخر واحد مار .



 

 الوصالت هيف األااهيب . 

لف جهاز صغير مثهػت لمػ  أاهػوب الااقػيط الماقطات 1 وهي آخر جزء في شهكة الااقيط والماقط لهارة  

لاػر سػالة  1 قػدره دفػؽ صػغير ولهػا اصػريؼ أوماصػمة  أويسمح هجرياف الماء لم  شكؿ قطػرات مافصػمة 
واصػهت ماظومػة الػري   T-Tapeاسػاخدـ اظػاـ الػري هػالااقيط اػوع  . سػـ 10والمسػافة هػيف مػاقط وأخػر  -1

اػـ فصػؿ مسػاويات الػري  غريػب . أهػيماءهػا مػف مشػروع  خػذاأهػالااقيط لمػ  السػاقية المغذيػة لمحقػؿ والاػي 

وهعد االااهػاء مػف ااصػيب الماظومػة  وذلؾ لماحكـ في زمف اشغيؿ الماظومة أقفاؿهالااقيط الااقص هواسطة 

 سـ . 5دفات األااهيب الحقمية هعمؽ 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 تقييم منظومة الري بالتنقيط6-3 :

ة ، وقيمت الماظومة لم  وفؽ الطريقة المقارحة مد الخطوط الحقمياـ اصب ماظومة الري هالااقيط و        

( ، إذ حددت ساة خطػوط حاممػة لمماقطػات وحػددت أرهػ  مواقػ  لمماقطػات لمػ   1997مف قهؿ   العمود ، 

وذلػػؾ هوضػػ  أرهعػػة أوليػػة لكػػؿ خػػط حقمػػي موزلػػة فػػي  ،وأخػػذت قياسػػات اصػػريؼ الماقطػػات  كػػؿ أاهػػوب ،

. اػػـ اخػػذ اصػػاريؼ الماقطػػات مػػ  اغيػػر ضػػغط اشػػغيؿ  وؿ والثػػااي والثالػػث والراهػػ أرهعػػة مواقػػ  فػػي الرهػػ  األ

 150و 100و 50 الماظومة واـ قيػاس الاغػاير فػي اصػاريؼ الماقطػات مػ  اغيػر ضػغط  اشػغيؿ الماظومػة

 اػػأثير اهػػيف (4( و 3( و 2  الحػػؽوالم . يوضػػح مكواػػات ماظومػػة الػػري هػػالااقيط( 2  كيمػػو هاسػػكاؿ وشػػكؿ

وكااػت المعػايير المسػاعممة  . اصريؼ الماقط ومعامؿ الاجااس اغاير شغيمي لمماظومة في معدؿالضغط الا

 في الاقييـ كاألاي1

 تصريف المنقطات 1-6-3 : 

 250 دقيقة  هاساعماؿ مجمولة أسطوااات مػدرجة سػعة 15قيس اصريؼ الماقطات هزمف قياس قدره     

 100و 50هعد اشغيؿ الماظومة واحت ضغوط اشغيمية وضعت أسفؿ الماقطات . ُحسب الاصريؼ مممار 

 . 1-، وسجمت الهيااات في جداوؿ وحولت ااائج الاصريؼ إل  وحدة لار. سالة كيمو هاسكاؿ 150و

 معامل التجانس لممنقطات 2-6-3 : 

اوضػح كيفيػة حسػاب  (4( و 3( و 2 ( والمالحؽ  5كما في المعادلة  حسب معامؿ الاجااس لمماقطات  
 الاجااس . معامؿ

 نسبة التغاير في تصريف المنقطات 3-6-3 : 

 . (4( و 3( و 2 ودوات الااائج في المالحؽ  (7 حسهت اسهة الاغاير هيف الماقطات كما في المعادلة  

 عمميات زراعة وخدمة المحصول:  3-7

 قمع الدرنات الزراعة و 1-7-3 : 



 

   Desireeصاؼ ديزري    .Solanum tuberosum Lاساعممت في هذه الاجرهة دراات الهطاطا       

مف العروة الخريفية الساهقة ومخزواة لم  درجة  المااجة محمياً   B( راهة 9المهياة مواصفااها في الممحؽ  

المهردة والاي أخرجت قهؿ مولد الزرالة هأسهوليف وهعد كسر  األهميةدرجة مئوية في المخازف  4 حرارة

سـ والمسافة   8-10 في المرز هعمؽ حفرة وذلؾ هعمؿ 2010  أيموؿ  14طور السكوف زرلت الاقاوي في 

 لدد الاهااات في الوحدة الاجريهية الواحدة إف لمماً  (1989،سـ  حمادي والمشعؿ  25حفرة وأخرى  هيف

 . اهات  16همغت

 المكافحة 2-7-3 : 

فػػػي ارهػػػة الحقػػػؿ.  ألدغػػػاؿالمقضػػػاء لمػػػ  هػػػذور  70% ماروهيػػػوزيف ( هاركيػػػز  األدغػػػاؿاسػػػاخدـ مهيػػػد      

لمكافحػة  لاهػات الهطاطػا وقهػؿ الهػزوغ األولػ مػاء ( هعػد الريػة  -1رلاػ  . 3سـ  2واساخدـ مهيد جراموكسوف   

 .الاامية  األدغاؿ

 

 



 

 األرضيمواعيد إضافة السماد 3-7-3 : 

 . ػه . Nكغـ240 ا ػػػلمااروجيف وهاوصية قدره ًً امصدر  2CO (N%46)(NH2)اساخدـ سماد اليوريا       

 . هػػػ Pكغػػـ 120وهاوصػػية قػػدرها ( P% 22) وسػػماد فوسػػفات ثاػػائي االموايػػـو كمصػػدر لمفوسػػفات -1
1-. 

 هػػ .K كغػـ 400وهاوصية قدرها  (K% 41.5)در لمهوااسيـو ػكمص K2SO4 وسماد كهرياات الهوااسيوـ
1-. 

 . ساوية أضيفت مػ  ميػاه الػريحسهت كميات األسمدة الااروجياية لكؿ وحدة اجريهية وقسمت إل  دفعات ما

أضػػيؼ السػػماد الفوسػػفااي والهوااسػػي دفعػػة واحػػدة الػػ  الارهػػة وحسػػهت الكميػػة المخصصػػة لكػػؿ اهػػات وكااػػت 

 ( . 2006 ،سـ  الفضمي   3الاهات هعمؽ  أسفؿ لمؿ شؽاإلضافة ال  الارهة لف طريؽ 

 الرش بالعناصر الصغرى4-7-3 : 

يحاوي خمطة مف العااصر أرداي الماشأ  GHميكروهوايؾ  حموؿاـ رش جمي  الوحدات الاجريهية هم   

جزء   156و 16و 80و 60و156 الصغرى ااضمف الحديد والاحاس والزاؾ والمولهداـ والهوروف وهاراكيز

ف ػم يوماً   30وهواق  رشايف األول  هعد ماء 1-لار 100غـ .  200رايب وهاوصية لم  الا ، هالمميوف

  ( . 2006 ، الفضمي  ف الرشة األول ػف مػسهوليد أػالهزوغ والثااية هع

 القياسات:  8-3

 قياس بعض الصفات الفيزيائية:  8-3-1

 التوزيع الرطوبي 1-1-8-3 : 

 وكما يمي 1 خالؿ مراحؿ امو الهطاطا المحددة  هالطريقة الوزاية قدر المحاوى الرطوهي  

 .  ةيـو مف هداية الزرال ( 15 - 30 ) مرحمة الامو الخضري  

 . مف الزرالة يوـ  ( 10 - 40 ) مرحمة اشوء الدراات  



 

 .مف الزرالة  يوـ  ( 60 - 100 ) مرحمة ممئ الدراات 

والمشػار إليهػا ألػاله هوسػاطة أوكػر خػاص ألخػذ  امػاذج مػف الارهػة  خػالؿ مراحػؿ الامػو المخامفػة أخػذت    

  30-20و   20-10و  0-10  مػؽسػالة مػف الػري لمػ  ل  48 دعػوه سػـ  1.25لياات الرطوهة ذو قطر 

سػػالة واػػـ  24لمػػدة  سػػيميزية درجػػة   105   درجػػة ػي الفػػرف لمػػػلػػف المػػاقط وجففػػت فػػ ولموديػػاً  سػػـ افقيػػاً 

 . Richards (1954) لمطريقة الاي  ذكرها  الوزف الجاؼ ووفقاً  أساسحساب الاسهة المئوية لمرطوهة لم  

 .لماوزي  الرطوهي  خطوط الكااوريةفي رسـ ال Surfer  (version 9اامج ر هاساخدـ 

 التوزيع الممحي2-1-8-3 : 

قػػيس الاوزيػػ  الممحػػي لمعػػامالت الاجرهػػة المخامفػػة ولمػػ  مراحػػؿ امػػو المحصػػوؿ الػػثالث السػػاهقة الػػذكر     

هعػدها جففػت  سػـ  1.25هوسػاطة أوكػر خػاص ألخػذ لياػات الرطوهػة ذو قطػر ولم  افس األلماؽ السػاهقة 

طحاػػت امػػاذج الارهػػة  هأكممهػػا ومػػررت مػػف  درجػػة سػػيميزية ، 105لمػػ  درجػػة حػػرارة  هػػذه الامػػاذج فػػي فػػرف

وقيسػػت االيصػػالية الكهرهائيػػة هواسػػطة  1:1 ولمػػؿ مسػػاخمص لمارهػػة  هاسػػهة ،ممػػـ 2 ماخػػؿ قطػػر فاحااػػ   

 .لماوزي  الممحي  في رسـ الخطوط الكااورية Surfer  (version 9امج راهاساخدـ  .  EC-meterجهاز

  االيصالية المائية المشبعة:  3-1-8-3

 Constant head ولعياػػػات مثػػػارة اهتػود الثػػػػػػػػقػػػدرت االيصػػػالية المائيػػػة المشػػػهعة هطريقػػػة العم 

method  1965، Klute) فػػػػػي اهايػػػػػة موسػػػػػـ امػػػػػو محصػػػػػوؿ الهطاطػػػػػا ولكافػػػػػة  اخػػػػػذ امػػػػػوذج الارهػػػػػة ، إذ

سػػالة ثػػـ  24هالخاصػػية الشػػعرية لمػػدة  رطػػب الامػػوذج ،لاػػد الكثافػػة الظاهريػػة افسػػها فػػي الحقػػؿ  المعػػامالت

جمػػ  المػاء الاػػازؿ مػف لمػػود الارهػػة  سػـ ، 15لمػػ  لمػود الارهػػة الهػالغ طولػػ  سػـ  1سػمط لمػػود مػاء مقػػداره 

لممػدة . كػررت العمميػة لػدة مػرات و  قػيس حجػـ المػاء المهػزوؿ مػ  الػزمف ،احت كػؿ لمػود ارهػة  إااءهوض  

ماقارهػة . وقػد حػدد زمػف القػراءة كػؿ رهػ  سػالة والػ   أواشػاههة الحصوؿ لم  قراءات ملحيف  الزماية افسها

 .( 8  المعادلةوحسب حسهت االيصالية المائية الامادًا لم  قااوف دارسي  ،ف ثهوت القراءة يح



 

 الكيافة الظاىرية 4-1-8-3 :   

 Core Methodاالسػػػطوااة ريقة ػب طػػػػرهة المخامفػػػة حسػػػػقػػػدرت الكثافػػػة الظاهريػػػة لمعػػػامالت الاػػػ 

(Black,1965)  ، جػزء مػف الطهقػة  سػـ لمػ  الاػوالي ، أزيػؿ 5.0و  4.9إذ همغ قطػر االسػطوااة وارافالهػا

االسػطوااة مػ  الطػرؽ الخفيػؼ وضػعت قطعػة مػف الخشػب لمػ   ،فػي الارهػة االسطوااة  تغرز اـ السطحية 

ت فػػي الفػػرف لمػػ  درجػػة جففػػت العياػػا ،اػػـ قطػػ  الارهػػة الزائػػدة هواسػػطة سػػكيف حػػادة  لحػػيف اماالئهػػا هالارهػػة ،

مف قسػمة كامػة الارهػة الجافػة لمػ  حجػـ سالة وحسهت الكثافة الظاهرية  24لمدة  درجة سيميزية 105حرارة 

 االسطوااة .

 معدل القطر الموزون :  5-1-8-3

لاػػد محاػػوى رطػػوهي معػػيف .  كسػػرتو  وجففػػت هوائيػػًا قهػػؿ لمميػػة القيػػاس لياػػات مػػف الارهػػة أخػػذت 

 أقطػارغـ مف الارهة ووضعت فوؽ مجمولة مف المااخؿ  25. اخذ  ممـ 9و  4اخميف اخمت العياات هيف م

هالخاصػػية الشػػػعرية لمػػػدة  األسػػػفؿرطهػػت العياػػػة مػػف  . ممػػػـ 0.25 و 0.5 و 1.0 و 2.36 و 4.75فاحااهػػا 

.  -1دقيقػة.دورة 30لسػت دقػائؽ وهسػرلة  ((Youder,1936ست دقائؽ . وضعت المااخؿ لم  جهاز يودر

وسػجؿ  درجػة سػيميزية  105يات كؿ ماخؿ ال  لمهة رطوهة وجففت في الفػرف لمػ  درجػة حػرارة اقمت محاو 

 ( .9المعادلة   حسب (MWD حسب معدؿ القطر الموزوف  ، وزف كؿ ماخؿ

   مقاومة التربة لالختراق6-1-8-3 : 

ذو ساؽ  CL700موديؿ  (Pocket Penetrometer اساعمؿ جهاز االخاراؽ الجيهي  
وفؽ الطريقة الاي  لم  سـ مف السطح 1سـ ولمؽ اخاراؽ  0.672واهاية مسطحة قطرها اسطوااية 
% و 20% و 25) وقيست الاماذج لاد مساويات رطوهة الارهة اآلاية . Donald (1965)  اقارحها

 من التبخر المحسوب من حوض التبخر . %50و  %75( لمستوٌات  الري الكامل و 15%

 

 

  



 

 خضريصفات النمو ال9-3  : 

مػػف ( 7/12/2010 ًا  مػػيو  85اخايػػرت خمسػػة اهااػػات هشػػكؿ لشػػوائي مػػف كػػؿ وحػػدة اجريهيػػة هعػػد       

 1 آلايةالزرالة واـ اسجيؿ مؤشرات الامو الخضري ا

 ارتفاع النبات 1-9-3 : 

 ارافػػاع الاهػػات مػػف محػػؿ ااصػػال  هالارهػػة وحاػػ  القمػػة الااميػػة لماهااػػات الخمسػػة المخاػػارة فػػي كػػؿ قػػيس       

 وحدة اجريهية .

 المساحة الورقية 2-9-3 : 

قرص معمـو المساحة مف كؿ اهات وجففت 30 خمسة اهااات مف كؿ وحدة اجريهية واـ اخذ  أخذت        

ولحػيف ثهػات الػوزف وحسػهت المسػاحة الورقيػة هالمعادلػة  سػيميزيةدرجػة  65لم  درجػة حػرارة  ovenفي فرف 

 . (Watson and Watson , 1953 )الاالية 

 الوزف الجاؼ ألوراؽ الاهات × المساحة الورقية لألقراص     

          10)                ---------------------------------المساحة الورقية = 

 الوزف الجاؼ لألقراص                                    

 وزن المجموع الخضري الجاف 3-9-3 : 

شػػػوائيًا مػػػف المػػػرز األوسػػػط لكػػػؿ وحػػػدة اجريهيػػػة قهػػػؿ  لمميػػػة جاػػػي الػػػدراات  صػػػدت خمسػػػة اهااػػػات لحُ      
درجػة سػيميزية حاػ  ثهػات  65سمت هالماء وجففت هوائيًا ثػـ وضػعت فػي فػرف كهرهػائي لمػ  درجػة حػرارة وغُ 

الوزف ثـ حسب المعدؿ لخمسة اهااات وما  الوزف الجاؼ لموحدة الاجريهية واسها  إلػ  الهكاػار كمػا ورد فػي 
 1989) .  حاؼالص

 

 



 

  عدد السيقان اليوائية الرئيسة : 3-9-4

 اـ حساب لدد السيقاف الهوائية الرئيسة  لكؿ وحدة اجريهية وحسب المعدؿ لها .

 الحاصل  :  5-9-3

ف الزرالػة ، وقػدرت الغمػة لػف طريػؽ وزف الػدراات ( مػ14/1/2011 ًً يومػا 122قمعت الاهااات هعد        
ومػػف ثػػـ حػػوؿ لمػػ  أسػػاس الهكاػػار وفقػػًا  -1لاهػػا  هوحػػدة كغػػـ . اهػػات " حػػدة معهػػرالكػػؿ وحػػدة اجريهيػػة لمػػ  

 لممعادلة الاالية 1

 (11                   مساحة اليكتار/ مساحة الوحدة التجريبية  ×الحاصل الكمي = حاصل الوحدة التجريبية

 ( يهيف مخطط ااسياهي لسير خطوات العمؿ لهذه الدراسة .3وشكؿ   

 كفاءة استخدام الماء:  6-9-3

لم  كمية مياه الري  1-ػه .هقسمة حاصؿ الدراات كغـ (WUE  كفاءة اساخداـ الماء قدرت      

 Cracium andة  ػادلة اآلايػؽ المعػ  وفػاء لمػاؿ المػاءة اساعمػدرت كفػػوق.  1-موسـ  .1-ػه .3المضافة ـ

Cracium , 1996)  1 

   

 لري واالستيالك المائيجدولة ا:  7-9-3

الامػدت   A . اؼ ػػػص األمريكػيلمػ  حػوض الاهخػر  امت جدولة الري لموسـ امو الهطاطػا الامػاداً        

اهػػػيف  8و  7و  6و  5والمالحػػػؽ   ةيػػػالعامػػػة لألاػػػواء الجو  أةالهيااػػات المااخيػػػة الاػػػي حصػػػؿ لميهػػػا مػػػف الهيػػ

يهػػيف كيفيػػة حسػػاب معامػػؿ  11والممحػػؽ  KPوض لحسػػاب معامػػؿ الحػػ الهيااػػات المااخيػػة لماطقػػة الدراسػػة

  الطيػػػؼ  اآلايػػػة.  اػػػـ حسػػػاب االسػػػاهالؾ المػػػائي هاسػػػاعماؿ المعادلػػػة الحػػػوض ومعامػػػؿ محصػػػوؿ الهطاطػػػا 

                                       .  (1988 ،والحديثي 



 

 

 1 إف إذ

ETo 1 1 االساهالؾ المائي المرجعي   مـ .يوـ- ) 

Kp  1 وض معامؿ الح 

Epan  1  1الاهخر مف الحوض   مـ . يـو-  ) 

 حسب االساهالؾ المائي لمحصوؿ الهطاطا هاساخداـ المعادلة الاالية  1

 

 1  إف إذ

Etc  1  مـ . يـو لممحصوؿ الااح  -= الاهخر- ) 

 Kc 1 معامؿ المحصوؿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 مخطط انسيابي لسير خطوات العمل: (  3شكل )

 اختار منطقة الدراسة

 تهٌئة الحقل

 )الكٌمٌائٌة والفٌزٌائٌة( دراسة صفات التربة

 الناقص زراعة محصول البطاطا باستخدام نظام الري بالتنقٌط

بدون تغطٌة بالمخلفات النباتٌة  تغطٌة بالمخلفات النباتٌة

 العضوٌة

بدون إضافة 

السمدةالعضوٌة

. 

 

ـطن.ه5 إضافة
-1
ـطن.ه11 إضافة 

-1
 

   

ـطن.ه5 إضافة
-1

 

 

بدون إضافة 

السمدةالعضوٌة

. 

معاملة ري التنقٌط 

 %111الكامل 

 

معاملة ري التنقٌط 

 %111الكامل 

 

 

معاملة ري التنقٌط 

 %111الكامل 

 

معاملة ري التنقٌط 

 %111الكامل 

 

 

 

معاملة ري التنقٌط 

 %111الكامل 

من  %75اضافة 

التبخر من حوض 

 التبخر  

 

من  %75اضافة 

التبخر من حوض 

 التبخر  

 

 

من التبخر  %75اضافة 

 من حوض التبخر  

 

من  %75اضافة 

التبخر من حوض 

 التبخر  

 

من  %75اضافة 

التبخر من حوض 

 التبخر  

 

 القٌاسات الحقلٌة

الوزن الجاف  المساحة الورقٌة ارتفاع النبات

للمجموع 

 الخضري

 الحاصل

 الستنتاجات والتوصٌات

لة ري التنقٌط معام

 %111الكامل  

 

 

من  %75اضافة 

التبخر من حوض 

 التبخر  

من     %50اضافة  

التبخر من حوض 

 التبخر

 

 

من     %50اضافة 

التبخر من حوض 

 التبخر

 

 

من     %50اضافة 

التبخر من حوض 

 التبخر

 

 

من     %50اضافة 

التبخر من حوض 

 التبخر

 

من     %50اضافة 

التبخر من حوض 

 التبخر

 

من     %50اضافة 

التبخر من حوض 

 التبخر

 

 كفاءة استخدام
 الماء

الصفات 

 الفٌزٌائٌة للتربة

 التوزٌع الملحً التوزٌع الرطوبً

ـطن.ه11 إضافة
-1
 

   



 

لاظػػاـ الػػري هػػالااقيط هاسػػاعماؿ معامػػؿ   (14  اػػـ اعػػديؿ االسػػاهالؾ المػػائي المحسػػوب مػػف المعادلػػة      
 ايػػػةاآل هاظػػػر االلاهػػػار اسػػػهة مػػػا يغطػػػ  مػػػف سػػػطح الارهػػػة مػػػف قهػػػؿ الاهػػػات وحسػػػب المعادلػػػة اأخػػػذاخاػػػزاؿ 

(Keller and Karmeli , 1974)  . 

 

 1إف إذ

Kr                 1 معامؿ اخازاؿ االساهالؾ المائي  

GC 1  المساحة الكمية لماجرهة إل اسهة ما يغط  مف سطح الارهة  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  والمناقشة النتائج: رابعاً 

 بالتنقيط الري منظومة متقيي1-4 : 

( العالقة هيف ضغط الاشغيؿ ومعامؿ الاجااس 4( و 3( و 2( والمالحؽ  4اهيف الااائج في شكؿ      

فقد همغت ألم  قيمػة لمعامؿ  ،إذ ازداد معػامؿ الاجااس مػ  زيادة الضغط الاشغػيمي ،  االااظامية( 

أف اااظامية اصريؼ الماء لشهكات الري  إذ ، كيموهاسكاؿ 150% لػاد ألمػ  ضغػط قدره 98.6الاجااس 

هالااقيط هػي محصمة لجممة مػف العوامؿ اهمػها الضغػط الاشغيمي وطوؿ الخػط الفرلػي والضػائعات هسػهب 

 و(2001)  والعػػهيدي  (1996)االحاكاؾ وااحدار سطح األرض وهذه الااائج اافؽ م  ما وجػػػده مهػدي 

and Scicolone (1998)  Capra  وand Joseph (2000)  Niles، الحظوا حصوؿ ااخفاض في  إذ

معامؿ الاجااس االااظامية( ذات الضغط الاشغيمي القميؿ هاسهة ألم  مف الماقطات ذات الضغط الاشغيمي 

 العالي .
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 ( : العالقة بين الضغط التشغيمي ومعامل التجانس .4شكل)

( العالقة هيف الضغط الاشغيمي واسهة الاغاير في 4( و  3  ( و2( والمالحؽ  5اوضح ااائج شكؿ  

ااخفضت اسهة الاغاير في اصريؼ الماقطات م  زيادة الضغط الاشغيمي . لوحظ  إذ ،اصريؼ الماقطات 



 

كيموهاسكاؿ وصمت اسهة الاغاير في اصريؼ  150اا  لاد اشغيؿ الماظومة احت ألم  ضغط قدره 

 االحاكاؾ ضائعات قمة ال  االخاالؼ هذا في السهب عزىوي % .5.90الماقطات ال  اقؿ مساوى وهمغ 

( 2009وهذا يافؽ م  ماوجده الزوهعي   األاهوب طوؿ وقصر الضغط زيادة م  الاجااس معامؿ وزيادة

في اصريؼ الماقطات هسهب اساوي اصريؼ الماقطات  اسهة الاغاير ااخفاض ا( المذاف الحظ2005ورج  

كيموهاسكاؿ الذي  150لم  كؿ مااقدـ اـ الاماد الضغط ًً ا . وهااءاايجة ارافاع الضغط المسمط لميه

% وهمغ معدؿ الاصريؼ 5.90% واقؿ اغاير في اصريؼ الماقطات 98.6معامؿ اجااس  ألم ألط  

 طوؿ مدة الدراسة .   ، -1لار.سالة 0.526
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 . نقطاتالم تصريف في لمتغاير المئوية والنسبة التشغيمي الضغط بين العالقة( : 5) شكل

 

 

 

 

 



 

 التوزيع الرطوبي في التربة تحت منقطات الري بالتنقيط2-4 : 

العضوية واغطية الارهة هالمخمفات الاهااية في  األسمدةال  اأثير  (8( و 7( و  6شير الااائج في أشكاؿ  ا
 لاد هداية موسـمف الاهخر مف حوض الاهخر  % 50% و 75الري الكامؿ و هإضافةالاوزيعات الرطوهية 

اسهة الرطوهة الوزاية اهدأ هاالاخفاض وذلؾ هاالهاعاد لف مصدر  إفال   األشكاؿياضح مف هذه  إذالامو. 
 سـ   10-10الااقيط  الماقطات( وهدرجة اكهر م  العمؽ . وقد اراوح المحاػوى الرطوهي فػي الطهقة 

 ،حوض الاهخر  مف الاهخر مف % 50% و 75الري الكامؿ و هإضافة 11.4%   و   13.3%و %16.5
الادرج في اسهة الرطوهة  إف سـ .20 - 30 لم  الارايب . وااخفضت كذلؾ لاد السطح وم  العمؽ لمطهقة 

وهذا يؤكد  ،الوزاية اااج لف االاحدار الادريجي في الشد الرطوهي والذي يعامد لم  رطوهة الارهة االهادائية 
مف الاهخر  % 50% و 75مف المساويات  ألم ة الري الكامؿ قد حافظ لم  مساويات رطوهي إضافةهاف 

 25قد كوف مصطهة لم  شكؿ شريط ذي لرض  (T - Tapeالاظاـ المساخدـ   إف إذ مف حوض الاهخر
سـ لم  جااهي خط الااقيط اايجة زيادة لدد الماقطات واقريب المسافة فيما هياها . وهذه الااائج اافؽ م  

الذيف الحظوا ارافاع المحاوى  (2006)والسعدوف  (2009) والزوهعي (2001)ايداـ  إلي ما اوصؿ 
  الرطوهي لاد مصدر الااقيط وااخفاض  هاالهاعاد لا  أفقيًا ولموديًا .

  (8( و 7  و (6  أشكاؿلاد اساخداـ معاممة اغطية الارهة هالمخمفات الاهااية هاموس و اشارة خشب  أما
ازدادت مساويات رطوهة  إذ ،العضوية  األسمدةاساخداـ فقد ازدادت رطوهة الارهة ولكف همعدؿ اقؿ مف 

وقد وصمت اسهة الرطوهة ، ( O0M0سـ هدرجة كهيرة مقاراة همعاممة المقاراة   10-10الارهة لاد الطهقة 
مف الاهخر المحسوب مف  % 50% و 75و الري الكامؿ هإضافة 12.8% % و13.3و 18.3الوزاية ال  

ا يشير ال  دور اغطية سطح  الارهة هالمخمفات الاهااية  في خفض لم  الارايب وهذ ،حوض الاهخر 
لوحظ اا   إذ ، ومف ثـ ازيد كمية الرطوهة في ماطقة االماصاص الفعاؿ لمجذور الاهخر مف سطح الارهة

 إضافةمما هو لمي  لاد  ألم في معاممة ري الااقيط الكامؿ كاات اسهة الرطوهة  هإضافةلاد اغطية الارهة 
  Stanley (1990) إلي اافؽ هذه الااائج م  ما اوصػؿ  مف الاهخر مف حوض الاهخر . % 50و  % 75
( وكما O1M1العضوية م  الاغطية    هاألسمدةلاد معاممة الارهة  أما( . 2001( وايداـ  1999لزيز  و 
 األفقييف فػأف رطوهة الارهة ازدادت هدرجة كهيرة في االاجاه 8و 7و 6  األشكاؿشػير الاػاائج فػي ا

 األفقيلالاجاه  %14.5  و %16.3% و 22والعمودي وحافظت لم  مساويات رطوهة وصمت ال  
% و 75الري الكامؿ و هإضافةسـ  -1010في الطهقة  لالاجاه العمودي %14.3و  %16.3 و  %21.5و

 لم  الارايب . ، مف الاهخر مف حوض الاهخر%  50

 



 

 
 النسبة المئوية لمرطوبة الوزنية عمى الخطوط الكنتورية تميل  األرقام

النسبة المئوية لممحتوى الرطوبي الكتمي مع العمق والمسافة من المنقط لمعاممة الري الكامل ومعامالت :  6)شكل )
 . مستويات األسمدة العضوية والتغطية عند بداية موسم النمو



 

 
% من  75سافة من المنقط لمعاممة الري الناقص لنسبة المئوية لممحتوى الرطوبي الكتمي مع العمق والم: ا 7)شكل )

 . التبخر من حوض التبخر ومعامالت مستويات األسمدة العضوية والتغطية عند بداية موسم النمو



 

 
% من  50لنسبة المئوية لممحتوى الرطوبي الكتمي مع العمق والمسافة من المنقط لمعاممة الريالناقص : ا 8)شكل )

 . معامالت مستويات األسمدة العضوية والتغطية عند بداية موسم النموالتبخر من حوض التبخر و 



 

اسهة الرطوهة الوزاية قد  إف( فيالحظ 8( و 7و ( 6  أشكاؿالعضوية وهدوف اغطية  األسمدة إضافةلاد  أما
 إذالعضوية  األسمدةازدادت هدرجة اكهر مف الاغطية هالمخمفات الاهااية وازدادت كذلؾ هزيادة مساوى 

 %لم  الارايب و  ،سـ  0 - 10والثااي في الطهقة  األوؿلممساوى  % 21.2و   19.9 %ت ال  وصم

 % 15.8و  14.3%لم  الارايب و ،والثااي في الطهقة افسها  األوؿلممساوى  % 16.5و  15.8
ر مف الاهخ % 50% و 75الري الكامؿ و هإضافةلم  الارايب  ،والثااي في الطهقة افسها  األوؿلممساوى 

 ال  اؤدي العضوية األسمدة اساخداـ إفلم  الارايب . واف السهب في ذلؾ يعود ال   ،مف حوض الاهخر
 فإاها الطياية الارب ال  إضافاها فعاد الرممية الارب أو الطياية لمارهة الفيزيائية الصفات مف كثير احسيف
 إاها كما الارهة في والهواء الماء حركة يسهؿ مما المسامات واسهة الغيض ومعدؿ  الارهة رطوهة مف ازيد
 األعًذج إظافح إٌ إر ، الارب حراثة واسهؿ السطحي والجرياف  والاعرية  الصمهة القشرة اكوف اما 

  .  Wallace et al. (1986) انععىَح ذضَذ يٍ سغىتح انرشتح

ات الاهااية في العضوية واغطية الارهة هالمخمف األسمدةال  اأثير ( 11و  ( 10( و  9  أشكاؿشير ا
لاد مااصؼ  مف الاهخر مف حوض الاهخر % 50% و 75الري الكامؿ و  هإضافةالاوزيعات الرطوهية 

وصمت  إذمما هو لمي  في هداية موسـ الامو  ألم المحاوى الرطوهي كاف  إفيالحظ  إذ موسـ الامو
 50% و 75كامؿ والري ال  هإضافةسـ 10-10 في الطهقة   13.3%و 15.5% % و18.5الرطوهة ال  

 ال  يعود الرطوهي المحاوى في الزيادة هذه سهب إفلم  الارايب .  ،مف الاهخر مف حوض الاهخر  %
 الماء لمؽ زيادة إل  الامو مراحؿ اقدـ أدى إذ ، الاهات امو مراحؿ هاقدـ المضافة الماء كمية زيادة

لاد اغطية  أما . (2009) الزوهعي وجدهما م  هذا ويافؽ.  الجذرية الماطقة لمؽ لم  الاماداً  المضافة
المحاوى الرطوهي قد ازداد لمػا هػو لمي  في هداية مػوسـ الامػو  إفسطح الارهة هالمخمفات الاهااية فيالحظ 

ومف دوف اغطية يالحػظ -1 ػطػف.ه 5الساهقة الذكر ولاػد اضػافة االسمػدة العضوية همقػدار  األسهابولافػس 
 16.8%% و 21وصمت اسهة الرطوهة الوزاية ال  إذمف الاغطية  أكثرد ازداد الرطوهي ق المحاوى إف
 و  16.5%سـ وصمت اسهة الرطوهة الوزاية ال   30-30سـ وفي الطهقة 10-10فػي الطهقة  16.3%و

.  لم  الارايب ، مف الاهخر مف حوض الاهخر % 50% و 75الري الكامؿ و هإضافة 11.8%و %13.8
العضوية لها القاهمية لم  االحافاظ هالماء وزيادة  األسمدة إفالرطوهة الوزاية اعود ال  الزيادة في اسهة  إف

وم  الاغطية هالمخمفات -1  ػطف.ه 5العضوية همقدار  األسمدة إضافةلاد  أماالسعة الخزاية لمماء الجاهز . 
قاراة م  المعامالت الساهقة اسهة الرطوهة الوزاية قد ازدادت هالم إفالاهااية هاموس واشارة الخشب فيالحظ 

-30 %  وفي الطهقة 16.5و 18.5%% و 26سـ  10-10وصمت اسهة الرطوهة الوزاية في الطهقة  إذ

العضوية والاغطية مجامعة في  األسمدة إضافة% مما يشير ال  دور 13و 16%% و23.5سـ 30
 المحافظة لم  مساويات رطوهية لالية مقاراة همعاممة المقاراة .



 

 
النسبة المئوية لممحتوى الرطوبي الكتمي مع العمق والمسافة من المنقط لمعاممة الري الكامل ومعامالت :  9)شكل )

 . مستويات األسمدة العضوية والتغطية عند منتصف موسم النمو



 

 
                                                                                                                        لنسبة المئوية لممحتوى الرطوبي الكتمي مع العمق والمسافة من المنقط لمعاممة الري         ( : ا10شكل )

 . % من التبخر من حوض التبخر ومعامالت مستويات األسمدة العضوية والتغطية عند منتصف موسم النمو 75الناقص 



 

 
% من  50الرطوبي الكتمي مع العمق والمسافة من المنقط لمعاممة الري الناقص  لنسبة المئوية لممحتوى: ا 11)شكل )

 . التبخر من حوض التبخر ومعامالت مستويات األسمدة العضوية والتغطية عند منتصف موسم النمو

 



 

المحاوى الرطوهي قد  إفومف دوف اغطية  -1ػطف.ه10 العضوية همقدار  األسمدة إضافةكذلؾ لوحظ لاد 
سـ في 10-10 % في الطهقة 17.8و 19.8%% و25وصمت الرطوهة الوزاية ال   إذدرجة كهيرة ازداد ه

مف الاهخر مف حوض  % 50% و 75الري الكامؿ و هإضافة% 15.8% و17.3و22%  إل حيف وصؿ 
اواجد الرطوهة هالارهة ياأثر همقدار  إفويعود سهب ذلؾ ال   لم  الارايب . ،سـ  30-30الاهخر لمطهقة 

العضوية  األسمدةواف خمط مخمفات  ،خر مف سطح الارهة  وحركة الماء هواسطة الخاصية الشعرية الاه
 Wang إلي اؤدي ال  اقميؿ الاهخر والحركة هواسطة الخاصية الشعرية واافػؽ هػذه الاػػاائج م  مااوصؿ 

and Alva (1999)  . اسهة  إفيالحظ  م  الاغطية -1ػطف . ه10 همقدار العضوية  األسمدة إضافةولاد
سـ 10-10 في الطهقة  18.3%% و19.8% و27مساوى لها همغ  أقص الرطوهة الوزاية قد وصمت ال  

مف  % 50% و 75الري الكامؿ و هإضافةسـ 30-30 ي الطهقة ػ% ف15.8و17.8% و 24.5%مقاهؿ 
 .  لم  الارايب ،الاهخر مف حوض الاهخر

( فيالحظ ازدياد 14( و  13و  ( 12  أشكاؿاشير ال  ذلؾ  في مرحمة اهاية موسـ الامو وكما أما      
% 15.3% و17.3% و20.5وصمت اسهة الرطوهة الوزاية ال   إذاسهة الرطوهة الوزاية هاقدـ موسـ الامو 

% و 18.5سـ فقد وصمت اسهة الرطوهة الوزاية ال   30-30في الطهقة  أماسـ 10-10في الطهقة 
 لم  الارايب . ،مف الاهخر مف حوض الاهخر  % 50% و 75مؿ والري الكا هإضافة 12.8%% و15.8
 إذ ، الهطاطا امو مراحؿ اقدـ م  يزداد الذي المائي االساهالؾ زيادة ال  يعود الماء كمية زيادة سهب إف
  الامو مراحؿ اقدـ أدى



 

 
عاممة الري الكامل ومعامالت النسبة المئوية لممحتوى الرطوبي الكتمي مع العمق والمسافة من المنقط لم( : 12شكل )

 . مستويات األسمدة العضوية والتغطية عند نياية موسم النمو



 

 
% من  75لنسبة المئوية لممحتوى الرطوبي الكتمي مع العمق والمسافة من المنقط لمعاممة الريالناقص ( : ا13شكل )

 . نياية موسم النموالتبخر من حوض التبخر ومعامالت مستويات األسمدة العضوية والتغطية عند 



 

 
% من  50لنسبة المئوية لممحتوى الرطوبي الكتمي مع العمق والمسافة من المنقط لمعاممة الريالناقص ( : ا14شكل )

 . التبخر من حوض التبخر ومعامالت مستويات األسمدة العضوية والتغطية عند نياية  موسم النمو



 

 مف كؿ ماوجده م  هذا ويافؽ ، الجػذرية الماطقة ؽلمػ لمػ  الامادا المضافة الماء لمؽ زيادة إل 
كذلؾ لوحظ ازدياد رطوهة الارهة الوزاية لاد اغطية الارهة  . ((2006 والسعدوف (2009)الزوهعي 

 أماسـ  10-10في الطهقة  16.3%و 19.3%% و26وصمت الرطوهة الوزاية ال   إذهالمخمفات الاهااية 
الري  هإضافة% 15.3% و17.8% و23الرطوهة الوزاية ال   سـ فقد وصمت اسهة 30-30في الطهقػة 
 الرطوهي المحاوى ارافاع سهب أف لم  الارايب . ،مف الاهخر مف حوض الاهخر  % 50% و 75الكامؿ و

 غير هالمعامالت مقاراة الري لممية قهؿ مرافعاً  كاف الرطوهي المحاوى إف إل  يعزى المغطاة المعامالت في
 1995،وآخروف الراوي] الارهة سطح مف الاهخر خفض في الارهة اغطية دور ال  ريشي مما  ، المغطاة

وهدوف اغطية فيالحظ حصوؿ  -1ػطف.ه 5العضوية همقدار  األسمدة إضافةلاد  أما. [ 2003 واالصهحي،
-10 ي الطهقة ػ% ف18.2% و20.3% و23وصمت اسهة الرطوهة الوزاية ال   إذزيادة في اسهة الرطوهة 

 16.2%% و 18.3% و20.5سـ فقد وصمت اسهة الرطوهة الوزاية ال   30-30في الطهقة  أماسـ 10
. مما يشير ال  دور  لم  الارايب ، مف الاهخر مف حوض الاهخر % 50% و 75الري الكامؿ و هإضافة
العضوية في زيادة قاهمية الارهة لم  مسؾ الماء لاد إضافة مساويات مخامفة مف األسمدة  األسمدة
  إلي وية واف اأثيرها يزداد هزيادة مساوى إضافة األسمدة العضوية و اافؽ هذه الااائج م  مااوصؿ العض

Sanches et al . (2000) . 

م  الاغطية هالمخمفات الاهااية لوحظ زيادة اسهة  -1ػطف.ه 5العضوية همقدار  األسمدة إضافةلاد      
في  أماسـ .  10-10فػي الطهػقة  18.9%% و22.6و   28%وصمت ال   إذالرطوهة الوزاية هاسهة كهيرة 

الري الكامؿ  هإضافة% 17.4% و20.6% و25سـ فقد وصمت الرطوهة الوزاية ال  30-30 الطهقة 
ساهقة الذكر. كذلؾ لوحظ  األسهابولافس  لم  الارايب ،مف الاهخر مف حوض الاهخر % 50% و 75و

ومف دوف اغطية زيادة في اسهة الرطوهة الوزاية  -1ػهطف. 10العضوية همقدار  األسمدة إضافةاا  لاد 
سـ فقد وصمت  30-30في الطهقة  أماسـ . 10-10 في الطهقة  18.8%% و21.3% و28.5همغت 

مف الاهخر مف  % 50% و 75الري الكامؿ و هإضافة 17.3%% و19.3و 26%الرطوهة الوزاية ال   
العضوية لها القاهمية العالية لم  مسؾ الماء  سمدةاأللم  الارايب . وهذا دليؿ لم  اا   ،حوض الاهخر

م  الاغطية  -1ػطف.ه 10العضوية همقدار  األسمدة إضافةلاد  أماوزيادة السعة الخزاية لمماء الجاهز . 
اسهة لها قياسا هالمراحؿ الساهقة  أقص هالمخمفات الاهااية فقد لوحظ زيادة اسهة الرطوهة الوزاية لاصؿ ال  

في  . أماسـ  10-10في الطهقة 19.8% % و23.8و 29.5%مت اسهة الرطوهة الوزاية ال  وص إذالذكر 
الري الكامؿ هإضافة  17.8%% و21.8و 27%سـ فقد وصمت اسهة الرطوهة الوزاية ال   30-30الطهقة 

 دور ال  يعزى ذلؾ في السهب إف لم  الارايب . ، مف الاهخر مف حوض الاهخر % 50% و 75و
 في االهاالؿ جههة إف وجد كما.  الطهقة هذه في الرطوهة كمية زيادة ثـ ومف الاهخر فضخ في الاغطية
 مف الارهة هها احافظ الاي الرطوهة ال  يعود وهذا ، المغطاة غير هالمعاممة مقاراة أوس  المغطاة المعاممة
لماء المضافة هاقدـ مراحؿ كذلؾ فأف هذه الزيادة في المحاوى الرطوهي يعود ال  زيادة كمية ا الساهقة الريات



 

إذ أدى اقدـ مراحؿ الامو إل  زيادة لمؽ الماء المضافة الامادًا لم  لمػؽ الماطقة الجذرية  ،امو الاهات 
 . Li et al. (2004) ( و(2006والسعدوف  (2009). ويافؽ هذا م  ماوجده كؿ مف الزوهعي 

 الطهقة في كهير هشكؿ اراف  قد الرطوهي المحاوى إف وجد فقد الاهات امو مف الثالثة المرحمة في إما       
 في الحرارة درجة وااخفاض المضافة الري مياه لمؽ زيادة ال  االرافاع هذا في السهب ويعود.  سـ 10 - 0

 .  الاهخر لممية اقميؿ إل  أدى مما ، الفارة امؾ

 بالتنقيط الري منقطات تحت التربة في الممحي التوزيع3-4 : 

 وكمسافة لمودياً  سـ 30 - 0 لأللماؽ الارهة في الممحي الاوزي ( 23  -(15  أشكاؿ في ائجالاا اوضح
ازدياد  األشكاؿمحصوؿ الهطاطا. وياضح مف هذه  امو ومراحؿ المعامالت ولكافة الااقيط مصدر مف أفقية

اايجة حركة  األمالح إزاحةمموحة الارهة لاد االهاعاد افقيًا ولموديًا لف مصدر الااقيط . ويعزى ذلؾ ال  
 لمؽ هزيادة ااحرؾ االهاالؿ جههة حدود لاد الكهرهائية االيصالية إف الااائج مف يالحظ إذ ،جههة االهاالؿ 

 مف امو محصوؿ الهطاطا .  الثالث لممراحؿ المضافة المياه

الري  هإضافة ( الاوزي  الممحي في مقد الارهة في هداية موسـ الامو17  و( 16  و ( 15  أشكاؿياهيف مف 
ازدياد  األشكاؿيالحظ مف  إذلم  الارايب .  ،مف الاهخر مف حوض الاهخر  % 50% و 75الكامؿ و

همغت االيصالية الكهرهائية في معاممة  إذااليصالية الكهرهائية كمما اهاعداا لف مصدر الااقيط  الماقطات( 
 30-30في حيف همغت فػي الطهػقة  -1ديسيسيماز.ـ5.1 و4.15 و 3.75 سـ  10-10المقاراة وفي الطهقة 

مف الاهخر مف حوض  % 50% و 75الري الكامؿ و  هإضافة -1.ـديسيسيماز 6.2و 5.05و  4.65سـ 
في معاممة الاغطية هالمخمفات الاهااية هاموس و اشارة الخشب فقد لوحظ  أمالم  الارايب .  ،الاهخر

سـ فػي  10-10الطهقة في  -1.ـديسيسيماز 4.55و 4.05و 3.45 إل ااخفاض المحاوى الممحي ليصػؿ 
% و 75الري الكامؿ و هإضافة -1ديسيسيماز.ـ 5.15  و 4.95و 4.25سـ  30-30حيػف همغػت فػي الطهقػة 

 إذ ،لم  الارايب . وهذا افسره هيااات الاوزي  الرطوهي الساهقة  ،مف الاهخر مف حوض الاهخر % 50
في معاممة  لألمالحال  حصوؿ اخفيؼ وغسؿ  أدىالماقط مما  احافظت هذه المعاممة هرطوهة لالية قرب

اغطية الارهة قد قممت مف  إف إذمف الاهخر مف حوض الاهخر.  % 50هدرجة اكهر مف معاممة  الري الكامؿ
ولوداها ال  السطح هالخاصية الشعرية  األمالحاهخر الماء في الماطقة المغطاة وهالاالي ماعت حركة 

العضوية لمارهة ومف دوف اغطية لوحظ ازدياد  األسمدة إضافة. ولاد  [2005 ،ااهي والج 2001،ايداـ ]
في الطهقة  -1ديسيسيماز.ـ 4.3 و 3.65و 3.45همغت  إذااليصالية الكهرهائية كمما اهاعداا لف الماقطات 

الري  هإضافة -1ديسيسيماز.ـ 5.7و4.45 و 4.05سـ  30-30سـ في حيف همغت في الطهقة  10-10
العضوية  األسمدةوهذا يفسر دور  ،لم  الارايب  ،مف الاهخر مف حوض الاهخر % 50% و 75مؿ والكا

هعادها لألمالحفي المحافظة لم  محاوى رطوهي لالي مما يؤدي ال  لممية غسؿ  خارج المجموع  وا 
 .( 2005  الجااهي إلي الجذري و اافؽ هذه الااائج م  مااوصؿ 



 

 

 
  -1. مديسيسيمنزرية تميل مموحة التربة  عمى الخطوط الكنتو  األرقام

( مع العمق والمسافة من المنقط لمعاممة الري الكامل ومعامالت مستويات -1. ممموحة التربة )ديسيسيمنز( : 15شكل )
 .األسمدة العضوية والتغطية عند بداية موسم النمو 



 

 
% من التبخر  75المنقط لمعاممة الري الناقص  ( مع العمق والمسافة من-1. ممموحة التربة )ديسيسيمنز ( :16شكل )

 .من حوض التبخر ومعامالت مستويات األسمدة العضوية والتغطية عند بداية موسم النمو 



 

 
% من التبخر من 50( مع العمق والمسافة من المنقط لمعاممة الري الناقص -1. ممموحة التربة )ديسيسيمنز( : 17شكل )

 .ت األسمدة العضوية والتغطية عند بداية موسم النمو حوض التبخر ومعامالت مستويا

        



 

م  الاغطية هالمخمفات العضوية فيالحظ  -1ػطف.ه5 العضوية همقدار  األسمدة إضافةلاد  أما        
-10 في الطهقة  -1ديسسيماز.ـ 3.65و 3.65و 3.25حصوؿ ااخفاض في االيصالية الكهرهائية همغت 

الري الكامؿ  هإضافة -1ديسسيماز.ـ 4.55و 4.15و  3.75سـ  30-30الطهقة سـ فػي حيػف همغت في 10
العضوية  األسمدةلم  الارايب . وهذا راج  ال  دور  ،مف الاهخر مف حوض الاهخر % 50% و 75و

كذلؾ اساهـ الاغطية في  األمالحفي اخفيؼ اركيز  أسهـوالاغطية في المحافظة لم  محاوى رطوهي لالي 
زيادة المحاوى الرطوهي في الماطقة القريهة مف السطح.  و اافؽ  أوالاهخر مف سطح الارهة اقميؿ معدالت 

  ( .2001وايداـ   Stanley (1990  إلي هذه الااائج م  مااوصؿ 

مف دوف اغطية فيالحظ حصوؿ ااخفاض  -1ػطف.ه 10العضوية همقدار  األسمدة إضافةلاد  أما      
في  أماسـ 10-10 في الطهقة  -1ديسيسيماز.ـ 3.75و 3.35و 2.95همغت  كهير في االيصالية الكهرهائية

الري  هإضافة -1ديسيسيماز.ـ 4.75و 4.05و  3.85سـ فقد همغت االيصالية الكهرهائية 30-30 الطهقة 
 األسمدةوهذا يشير ال  دور  لم  الارايب . ، مف الاهخر مف حوض الاهخر % 50% و 75الكامؿ و

اهمية الارهة لم  مسؾ الماء لاد إضافة مساويات مخامفة مف األسمدة العضوية واف العضوية في زيادة ق
 Sanches et إلي هذه الااائج م  مااوصؿ  اافؽ اأثيرها يزداد هزيادة مساوى إضافة األسمدة العضوية و

al. (2000)  . مف هقية  أكثرالعضوية م  الاغطية فيالحظ حصوؿ ااخفاض كهير  األسمدة إضافةلاد
العضوية م  الاغطية اقؿ محاوى في قيمة االيصالية الكهرهائية همغت  األسمدة إضافةحققت  إذالمعامالت 

 3.05سـ  30-30سـ في حيف همغت في الطهقة  10-10في الطهقة  -1ديسيسيماز.ـ 3.35و 3.15و 2.65
لم   ،لاهخرمف الاهخر مف حوض ا % 50% و 75و الري الكامؿ هإضافة -1ديسيسيماز.ـ 4.25و 3.85و

محاوى رطوهي في جمي   ألم  ألطتالعضوية م  الاغطية  األسمدة إفالارايب . وهذا دليؿ لم  
المساويات وهالاالي الحصوؿ لم  اقؿ ايصالية كهرهائية في هذه المعاممة . واافؽ هذه الااائج م  ماوجده 

 ( . 2009 ( والزوهعي  2001( وايداـ  2005الجااهي  

( ال  االيصالية الكهرهائية في مقد الارهة في مااصؼ 20و  (19و  ( 18  أشكاؿئج في الااا اشير     
زيادة االيصالية الكهرهائية كمما اهاعداا لف  األشكاؿياضح مف هذه  إذ ،موسـ امو محصوؿ الهطاطا 

ة المقاراة همغت االيصالية الكهرهائية في معامم إذالماقطات ولكف هدرجة اقؿ مف مرحمة هداية موسـ الامو 
 4.15سـ  30-30سـ في حيف همغ في الطهقة  10-10في الطهقة  -1ديسيسيماز.ـ 4.75و  3.95و  3.35

 ، مف الاهخر مف حوض الاهخر % 50% و 75الري الكامؿ و هإضافة -1ديسيسيماز.ـ 5.65و  4.65و
 إذ ، المضاؼ يالر  ماء لمؽ ال  األمالح اراكـ ومسافات ألماؽ اخاالؼ سهب ويعزى لم  الارايب .

 إلي  مااوصؿ م  هذا اافؽ و المضاؼ الماء كمية هزيادة والعمودي األفقي هاالاجاه األمالح غسؿ يزداد
 ( . 2006  السعدوف



 

 إف فياضح العضوية األسمدة إضافة دوف ومف الاهااية هالمخمفات الارهة سطح اغطية لاد أما       
 الطهقة في -1ديسيسيماز.ـ 4.15و  3.65و 3.25 همغت إذ تالماقطا أسفؿ ااخفضت الكهرهائية االيصالية

الري  هإضافة -1ديسيسيماز.ـ 5.05و 4.35 و 3.85 سـ 30-30 الطهقة في همغت حيف في ، سـ 10-10
ال  دور  والسهب في ذلؾ يعزىلم  الارايب .  ، مف الاهخر مف حوض الاهخر % 50% و 75الكامؿ و
كذلؾ  األمالحفي اخفيؼ اركيز  أسهـافظة لم  محاوى رطوهي لالي العضوية والاغطية في المح األسمدة

زيادة المحاوى الرطوهي في الماطقة القريهة مف  أواساهـ الاغطية في اقميؿ معدالت الاهخر مف سطح الارهة 
 أما   ( .2001( وايداـ  1999ولزيز  Stanley  (1990 إلي  السطح و اافؽ هذه الااائج م  مااوصؿ 

 ااخفاض فيالحظ الاهااية هالمخمفات اغطية دوف ومف -1هػ.طف 5 همقدار العضوية األسمدة إضافة لاد
 حيف في سـ 10-10 الطهقة في -1 ديسيسيماز.ـ 3.7و 3.2و 3.15 ال  همغت إذ الكهرهائية االيصالية

 % 50% و 75الري الكامؿ و هإضافة -1ديسيسيماز.ـ 4.9و 4.3و 3.75 سـ 30-30 الطهقة في همغت
 في العضوية األسمدة دور ال  يعزى ذلؾ في السهب واف لم  الارايب . ،الاهخر مف حوض الاهخر مف

 . الرطوهي هالاوزي  الخاصة األشكاؿ في الواردة الااائج ماافسره وهذا لالي رطوهي محاوى لم  المحافظة

 قيمة في خفاضاا حصوؿ فيالحظ الاغطية م  -1هػ.طف 5 همقدار العضوية األسمدة إضافة لاد أما  
 في الكهرهائية االيصالية همغت إذ الساهقة المعامالت مف اقؿ وهدرجة المعاممة هذه في الكهرهائية االيصالية
 3.65 سـ 30-30 الطهقة في همغت حيػف في،-1ديسيسيماز.ـ 3.75و 3.35 و 2.85 سـ 10-10 الطهقة

 ،مف الاهخر مف حوض الاهخر  % 50% و 75الري الكامؿ و هإضافة -1ديسيسيماز.ـ 4.55و 4.05و
 مف الاهخر واقميؿ الرطوهي المحاوى زيادة في والاغطية العضوية األسمدة دور يؤكد وهذالم  الارايب ، 

 ( .2001  وايداـ( 2009   والزوهعي 2005)  الجااهي إلي  اوصؿ ما م  اافؽ الااائج وهذه الارهة سطح
 االيصالية ااخفاض فيالحظ اغطية دوف مف -1هػ.طف 10 همقدار العضوية األسمدة إضافة لاد أما

 في همغت حيف في سـ 10-10 الطهقة في -1ديسيسيماز.ـ 3.5 و   3.15و  2.65 همغت إذ الكهرهائية
مف  % 50% و 75الري الكامؿ و هإضافة -1ديسيسيماز.ـ 4.7 و 3.95 و 3.15 سـ 30-30  الطهقة

 محاوى ألم  احقيؽ في العضوية األسمدة دور ال  شيري وهذا لم  الارايب . ، الاهخر مف حوض الاهخر
 اوصؿ ما م  الااائج هذه اافؽ و مساوى أدا  ال  األمالح اركيز مف خفؼ مما المساوى هذا في رطوهي

 ااخفاض فيالحظ الاغطية م  -1هػ.طف 10همقدار العضوية األسمدة إضافة لاد أما( . 2005  الجااهي إلي 
 همغت حيف في سـ 10-10 الطهقة فػي -1ديسيسيماز.ـ 3.2و  2.75و  2.25 همغت إذ الكهرهائية االيصالية

مف  % 50% و 75الري الكامؿ و هإضافة -1ديسيسيماز.ـ 4.3 و 3.25 و 2.85 سـ30-30  الطهقة في
 لم  المحافظة في والاغطية العضوية األسمدة دور يؤكد ممالم  الارايب .  ، الاهخر مف حوض الاهخر

 الجػااهي إلي  اوصؿ ما م  الااائج هذه اافؽ و الارهة سطح مف الاهخر اقميؿ اايجة رطوهي محاوى ألم 
 (  . 2006  والسعدوف( 2009   والزوهػعي 2001)  وايػداـ( 2005 

 



 

 
( مع العمق والمسافة من المنقط لمعاممة الري الكامل ومعامالت مستويات -1. ممموحة التربة )ديسيسيمنز( : 18شكل )

 .سمدة العضوية والتغطية عند منتصف موسم النمو األ



 

 
% من التبخر  75( مع العمق والمسافة من المنقط لمعاممة الري الناقص -1. ممموحة التربة )ديسيسيمنز( : 19شكل )

 .من حوض التبخر ومعامالت مستويات األسمدة العضوية والتغطية عند منتصف موسم النمو 



 

 
% من التبخر  50( مع العمق والمسافة من المنقط لمعاممة الري الناقص -1. م)ديسيسيمنزمموحة التربة ( : 20شكل )

 .من حوض التبخر ومعامالت مستويات األسمدة العضوية والتغطية عند منتصف موسم النمو 

          



 

امو  ( ال  االيصالية الكهرهائية في مقد الارهة في اهاية موسـ23و  (22و  ( 21  أشكاؿاشير       
ياضح حصوؿ زيادة في االيصالية الكهرهائية كمما اهاعداا لف الماقطات ولكف هدرجة  إذمحصوؿ الهطاطا 

 4.15و  3.65و  2.95همغت االيصالية الكهرهائية في معاممة المقاراة  إذاقؿ مف مرحمة هداية موسـ الامو 
 5.05و  4.15و 3.75سـ  30-30سـ في حيف همغ في الطهقة   10-10في الطهقة  -1ديسيسيماز.ـ
 لم  الارايب . ، مف الاهخر مف حوض الاهخر % 50% و 75الري الكامؿ و هإضافة -1ديسيسيماز.ـ

 يزداد إذ ، المضاؼ الري ماء لمؽ ال  األمالح اراكـ ومسافات ألماؽ اخاالؼ ال  ذلؾ في السهب ويعزى
 السعدوف إلي  مااوصؿ م  يافؽ وهذا مضاؼال الماء كمية هزيادة والعمودي األفقي هاالاجاه األمالح غسؿ

 2006 . ) 

 ال  فيؤدي العضوية األسمدة إضافة دوف ومف الاهااية هالمخمفات الارهة سطح اغطية لاد أما      
 الطهقة في -1ديسيسيماز.ـ 3.75و  3.45و 2.75 همغت إذ ، الماقط أسفؿ الكهرهائية االيصالية ااخفاض
الري  هإضافة -1ديسيسيماز.ـ 4.65و 4.05و  3.45 سـ 30-30 الطهقة في همغت حيف في.  سـ 10-10
لم  الارايب . وهذا يؤكد  دور الاغطية في  ، مف الاهخر مف حوض الاهخر % 50% و 75الكامؿ و

اساهـ الاغطية كذلؾ في اقميؿ  ، األمالحفي اخفيؼ اركيز  أسهـالمحافظة لم  محاوى رطوهي لاؿ 
زيادة المحاوى الرطوهي في الماطقة القريهة مف السطح . و اافؽ هذه  أورهة معدالت الاهخر مف سطح الا

 ( .2001( وايداـ  1999ولزيز   Stanley (1990  إلي الااائج م  مااوصؿ 

 فيالحظ الاهااية هالمخمفات اغطية دوف ومف -1هػ.طف 5همقدار العضوية األسمدة إضافة لاد أما    
 سـ 10-10 الطهقة في -1 ديسيسيماز.ـ 3.65و 3.0و 2.75 ال  وصمت ذإ الكهرهائية االيصالية ااخفاض

% و 75الري الكامؿ و هإضافة -1ديسيسيماز.ـ 4.35و 4.2و 3.25 سـ 30-30 الطهقة في همغت حيف في
 األسمدة دور ال  يعود ذلؾ في السهب واف . رايبلم  الا ،مف الاهخر مف حوض الاهخر  % 50

 الخاصة األشكاؿ في الواردة الااائج ماافسره وهذا لالي رطوهي حاوىم لم  المحافظة في العضوية
        .الرطوهي  هالاوزي 

 قيمة في ااخفاض حصوؿ فيالحظ  الاغطية م  -1هػ.طف 5همقدار العضوية األسمدة إضافة لاد أما       
 في الكهرهائية االيصالية تهمغ إذ الساهقة المعامالت مف اقؿ وهدرجة المعاممة هذه في الكهرهائية االيصالية
 2.78 سـ 30-30 الطهقة في همغت حيف في ، -1ديسيسيماز.ـ 3.25و 3.15و  2.48 سـ 10-10 الطهقة

 ، مف الاهخر مػف حوض الاهػخر % 50% و 75الري الكامؿ و هإضافة -1ديسيسيماز.ـ 4.05و 3.75و
 الاهخر واقميؿ الرطوهي المحاوى زيادة في والاغطية العضوية األسمدة دور ال  راج  وهذا لم  الارايب .

( 2001  وايداـ( 2009  والزوهعي 2005)  الجااهي إلي  اوصؿ ما م  اافؽ الااائج وهذه الارهة سطح مف
 .   (2003) وآخروفو صميب 

 



 

 
مستويات ( مع العمق والمسافة من المنقط لمعاممة الري الكامل ومعامالت -1. ممموحة التربة )ديسيسيمنز( : 21شكل )

 .األسمدة العضوية والتغطية عند نياية موسم النمو 



 

 

% من التبخر  75( مع العمق والمسافة من المنقط لمعاممة الري الناقص -1. ممموحة التربة )ديسيسيمنز( : 22شكل )
 .من حوض التبخر ومعامالت مستويات األسمدة العضوية والتغطية عند نياية موسم النمو 



 

 
% من التبخر  50( مع العمق والمسافة من المنقط لمعاممة الري الناقص -1. ممموحة التربة )ديسيسيمنز( : 23شكل )

 .من حوض التبخر ومعامالت مستويات األسمدة العضوية والتغطية عند نياية موسم النمو 



 

 يصاليةاال ااخفاض فيالحظ اغطية دوف مف -1هػ.طف 10 همقدار العضوية األسمدة إضافة لاد أما       
 الطهقة في همغت حيف في سـ 10-10 الطهقة فػي -1ديسيسيماز.ـ 3.15و 2.85و 2.35 همغت إذ الكهرهائية
مف الاهخر مف  % 50% و 75انشٌ انكايم  و هإضافة -1ديسيسيماز.ـ 3.85و  3.45و  3.05 سـ30-30 

 محاوى ألم  حقيؽا في العضوية األسمدة هذه دور لم  يؤكد وهذالم  الارايب .  ،حوض الاهخر 
 اوصؿ ما م  اافؽ الااائج وهذه مساوى أدا  ال  األمالح اركيز مف خفؼ مما المساوى هذا في رطوهي

 ( . 2005  الجااهي ألي 

 االيصالية ااخفاض فاالحظ الاغطية م  -1هػ.طف 10 همقدار العضوية األسمدة إضافة لاد أما       
 فػي سـ 10-10 الطهقة في -1ديسيسيماز.ـ 2.65و  2.45و1.95  همغت إذ المقدار هذا هإضافة الكهرهائية

% و 75الري الكامؿ و هإضافة -1ديسيسيماز.ـ 3.45و  3.05و  2.65عى 30-30  الطهقة فػي همغت حػيف
 العضوية األسمدة إف ال  ذلؾ في السهب يرج  وقدلم  الارايب .  ، مف الاهخر مف حوض الاهخر % 50

 ما م  اافؽ الااائج وهذه الارهة سطح مف الاهخر اقميؿ اايجة لالية رطوهية اوياتمس لم  احافظ والاغطية
 ( .2006  والسعدوف( 2009  والزوهعي 2001)) وايداـ( 2005  الجااهي إلي  اوصؿ

 الفيزيائية الصفات بعض في والتغطية العضوية واألسمدة الناقص بالتنقيط الري مستويات تثيير:  4-4
 لمتربة

 االيصالية المائية المشبعة :  1-4-4

العضوية والاغطية في  األسمدةمساويات الري هالااقيط الااقص ومساويات  اأثير( 6اهيف الااائج في جدوؿ  
مف السماد  -1ػطف.ه 10 إضافة. ياضح هأف  سـ هعد اهاية الاجرهة 30 - 0معدؿ االيصالية المائية لمطهقة 

  -1سـ.سالة 6.3و  8.1مقاهؿ   -1سـ.سالة 9.9ية المائية همغ قيمة في معدؿ االيصال ألم العضوي حقؽ 
سهب زيادة االيصالية المائية م   إفلم  الارايب .  ،سماد لضوي  إضافةوهدوف  -1ػطف.ه 5 هإضافة

العضوية مراهط هالاوزي  الحجمي لمسامات الارهة وااخفاض الكثافة الظاهرية لمارهة  األسمدةزيادة مساويات 
شهاب  إلي مااوصؿ  العضػوية فػي رهػط دقائؽ الارهة . و يافؽ هذا م  األسمدةايجة دور والذي جاء ا

 .(2005) والعااي  (1997)

 

  

 

 



 

العضوية والتغطية في معدل االيصالية المائية المشبعة  واألسمدة( : تثيير مستويات الري بالتنقيط الناقص 6جدول )
 التجربة .سم بعد نياية  30 -0( لمطبقة   -1)سم.ساعة

 

 

 انؼعىيت األسًذةيستىياث  يستىياث انتغطيت

 يستىياث انشي بانتُقيػ انُاقص

يستىياث ×انتغطيت

يؼايهت انشي  انؼعىيت األسًذة

 انكايم

 75%إظافت 

يٍ انتبخش يٍ 

 حىض انتبخش

 50%إظافت 

يٍ انتبخش يٍ  

 حىض انتبخش

 بذوٌ تغطيت   

 5.6 5.9 5.6 5.3 سًاد ػعىي إظافتبذوٌ 

ـغٍ.ه 5 إظافت
1-

 7.5 7.7 8.0 7.7 

ـغٍ.ه 10 إظافت
1-

 9.1 9.5 9.8 9.5 

 

 تغطيت    

 7.0 7.4 6.9 6.6 سًاد ػعىي إظافتبذوٌ 

ـغٍ.ه 5 إظافت
1-

 8.1 8.5 8.9 8.5 

ـغٍ.ه 10 إظافت
1-

 9.8 10.1 10.9 10.3 

( 0.05)   LSD 0.03 0.01 

يستىياث انشي بانتُقيػ 

 انتغطيت×انُاقص 

 7.6 7.9 7.6 7.3 ٌ تغطيتبذو

 8.6 9.1 8.5 8.2 تغطيت          

( 0.05)   LSD 0.01 0.01 
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 6.3 6.7 6.3 6.0 سًاد ػعىي إظافتبذوٌ 

ـغٍ.ه 5 إظافت
1-

 7.8 8.1 8.5 8.1 

ـغٍ.ه 10 إظافت
1-

 9.4 9.8 10.4 9.9 

( 0.05)   LSD 0.02 0.01 

  8.5 8.1 7.7 يتىسػ يستىياث انشي بانتُقيػ انُاقص

( 0.05)   LSD 0.01  



 

زيادة مساويات الري هالااقيط الااقص حققت فرقًا معاويًا في قيمة االيصالية  إف( ايضًا ال  6ويشير جدوؿ  
% مف الاهخر 50% و 75ساوييف في معاممة الري الكامؿ قياسًا ال  الم  -1سـ.سالة 7.7 همغت  إذالمائية 

لم  الارايب .  ،%  5.3% و 9هاسهة زيادة قدرها   -1سـ.سالة 8.5و  8.1مف حوض الاهخر الذي همغ 
 مف يصاحه  وما والاجفيؼ االهاالؿ لمميات واعاقب الري لممية اكرار ال  االرافاع هذا في السهب ويعود
 ماراصة طهقات واكويف المسامات سد ال  يؤدي مما رهةالا لدقائؽ وارسيب الارهة لحهيهات وافريؽ اشايت
 . 2002) العقيمي ،  األسفؿ ال  الماء حركة مف اقمؿ لالية ظاهرية كثافة وذات الافاذية قميمة

قيمة لمعدؿ  ألم  ألطتالاغطية هالمخمفات الاهااية هاموس و اشارة خشب  إف( ايضًا 6ويهيف جدوؿ  
% قياسا ال  لدـ الاغطية هالمخمفات 12.8هزيادة معاوية مقدارها    -1سالةسـ. 8.6االيصالية المائية همغ 

. واعزى هذه الزيادة  -1سـ.سالة 7.6الاهااية هاموس و اشارة خشب الاي همغ معدؿ االيصالية المائية فيها 
 األسمدةلاد اساخداـ المغطيات العضوية ال  دور هذه المغطيات في احسيف هااء الارهة هسهب وجود 

العضوية والاي لاد احممها سوؼ ياحسف الاوزي  الحجمي لمسامات الارهة وقد ازداد المسامية الكمية لمارهة 
هػيف العضوية حققت فروقات معاوية هسيطة  األسمدةمساويات  إضافة إف ( .2002ولااي  1987 هريسـ

 هاسهة زيادة همغت  -1سـ.سالة 9.4ال  9.9همػغ معػدؿ االيصالية المائية  إذمساويات الػري هالااقيط الاػاقص 

 .  -1ػطف.ه 10العضويػة همقدار األسمدة إضافة% في حالة  4.4

( ايضًا اأثير الاداخؿ هيف الاغطية هالمخمفات الاهااية هاموس و اشارة خشب 6واهيف ااائج جدوؿ      
ضافةو اشارة خشب معاممة الاغطية هالمخمفات الاهااية هاموس  ألطت إذالعضوية  األسمدةومساويات   وا 

هزيادة   -1سـ.سالة 10.3قيمة لمعدؿ االيصالية المائية همغ  ألم  -1ػطف.ه 10العضوية همقدار  األسمدة
العضوية ومف دوف اغطية . واهيف ااائج   األسمدة إضافة% قياسًا ال  جمي  مساويات  82.8معاوية هاسهة 

معاممة الري  ألطت إذ ،الااقيط الااقص والاغطية ( ايضًا اأثير الاداخؿ هيف مساويات الري ه6جدوؿ  
 8.2الكامؿ م  الاغطية هالمخمفات الاهااية هاموس و اشارة خشب قيمة جيدة لمعدؿ االيصالية المائية همغ 

% 50% و75% قياسا ال  معاممة الري الكامؿ و3.3% و7.3% و12.1هزيادة معاوية هاسهة   -1سـ.سالة
لاد الاغطية هالمخمفات  11.0%% و  4.0وهاسهة  ،مف دوف اغطية مف الاهخر مف حوض الاهخر و 

 % مف الاهخر مف حوض الاهخر وم  الاغطية . 50% و75الاهااية هاموس واشارة خشب ال  المساوييف 

 األسمدة( ايضًا اأثير الاداخؿ هيف مساويات الري هالااقيط الااقص ومساويات 6واهيف ااائج جدوؿ       
 وألطت% مف الاهخر مف حوض الاهخر 50لممساوى  -1ػطف.ه 10 إضافةقت معاممة افو  إذالعضوية 

% مف 75قياسًا ال  معاممة الري الكامؿ و  -1سـ.سالة 10.4قيمة لمعدؿ االيصالية المائية همغ  ألم 
لم   ،  -1سـ.سالة 9.8و9.4 العضوية والاي همغت  األسمدةالاهخر مف حوض الاهخر لجمي  مساويات 

احققت قيمة  إذ( ايضًا اأثير العوامؿ الثالثة لم  معدؿ االيصالية المائية  6. واهيف ااائج جدوؿ   الارايب
لاد الاغطية هالمخمفات الاهااية هاموس و اشارة   -1سـ.سالة 9.8مقهولة لمعدؿ االيصالية المائية همغت 



 

ضافةخشب  % 21.5هزيادة معاوية هاسهة  م  معاممة الري الكامؿ -1ػطف.ه 10العضوية همقدار  األسمدة وا 
السهب وراء زيادة  إف لم  الارايب . ،العضوية  األسمدة% لجمي  مساويات الاغطية ومساويات  47.7و 

العضوية والاغطية هالمخمفات الاهااية ودورها في احسيف هااء  األسمدةااليصالية المائية يعود ال  اأثير 
القطر الموزوف وزيادة لدد المسامات فضاًل لف زيادة اسهة الارهة مف خالؿ الزيادة الحاصمة في معدؿ 

في زيادة  األخرالمادة العضوية ذات الكثافة الظاهرية الماخفضة مقاراة هالجزء المعداي الذي ساهـ هو 
 2004 ،ولااي  2003 ، صميب ولوض اهلل  إلي االيصالية المائية . و اافؽ هذه الااائج م  ما اوصؿ 

 إضافة( الذيف وجدوا ازدياد االيصالية المائية لاد et al. 1990 Caprielو 2002 ،والهادي والقااص 
 العضوية والمحساات وهمساويات مخامفة ال  الارهة . األسمدة

 الكيافة الظاىرية :  2-4-4

العضوية والاغطية  األسمدة( اأثير مساويات الري هالااقيط الااقص ومساويات 7اهيف الااائج في جدوؿ      
 10المساوى  إضافةياضح هأف  إذسـ هعد اهاية الاجرهة .  30 – 0 طهقةالكثافة الظاهرية لم معدؿ في

 31.3و  1.25مقاهؿ  -3ميكاغراـ.ـ 1.14حقؽ اقؿ قيمة في معدؿ الكثافة الظاهرية همغ  -1ػطف.ه
 لقيـ المسامر االاخفاض إفلم  الارايب .  ،سماد لضوي  إضافةوهدوف  -1ػطف.ه 5 هإضافة -3ميكاغراـ.ـ

 الارهة هااء احسف إل  يعود العضوية األسمدة مف مخامفة مساويات إضافة لاد لمارهة الظاهرية الكثافة
 . العضوية المادة مػف الارهة محاوى لزيادة اايجة  Aggregates الاجمعات وهااء الهياية المسامات وزيادة

 الذيف( 2006) وآخروف الجهار ولػهد Dridi and Toumi(1999) اليػ  مااوصػؿ مػ  الاػاائج هػذه اافػؽ و
 هااء احسيف لم  اعمؿ وفولفية هيوميكية أحماض مف العضوية المادة احمؿ مف الاااجة المواد أف وجدوا
زيادة مساويات  إف( ايضًا ال  7. ويشير جدوؿ   الظاهرية كثافاها ااخفاض ثـ ومف مسامياها وزيادة الارهة

في  -3ميكاغراـ.ـ 1.24همغت  إذ ،لـ احقؽ أي فرؽ معاوي في قيمة الكثافة الظاهرية  الري هالااقيط الااقص
و  41.2% مف الاهخر مف حوض الاهخر الذي همغ 50% و 75معاممة الري الكامؿ قياسًا ال  المساوييف 

ايضًا ( 7لم  الارايب .     اهيف ااائج  جدوؿ   ،%  0.8% و 0هاسهة زيادة قدرها  -3ميكاغراـ.ـ 1.23
هزيادة  -3ميكاغراـ.ـ 11.2اقؿ قيمة لمعدؿ الكثافة الظاهرية همغ  ألطتالاغطية هالمخمفات الاهااية  إف

% قياسًا ال  لدـ الاغطية هالمخمفات الاهااية هاموس و اشارة خشب الاي همغ معدؿ  6معاوية مقدارها 
 األسمدةمف  اإلضافةداد هزيادة مساويات واف هذا االاخفاض يز  ، -3ميكاغراـ.ـ 1.27الكثافة الظاهرية فيها 

ااظيـ دقائؽ الارهة المعداية وزيادة اهالدها  إلادةااخفاض الكثافة الظاهرية يعود ال   إف إذالعضوية 
لم   أكدوا( الذيف 1992لهاس وذياب   إلي واجمعااها ومسامياها الكمية . و اافؽ هذه الااائج م  مااوصؿ 

زيادة مساويات الري هالااقيط الااقص لـ  إف مخمفات قصب السكر . إضافةاد ااخفاض الكثافة الظاهرية ل
هاسهة زيادة  -3ميكاغراـ.ـ 1.12ال  1.14  همغت إذفي قيمة الكثافة الظاهرية فروقات معاوية  أياحقؽ 
 . -1ػطف.ه 10العضوية همساوى  األسمدة إضافة% في حالة 2همغت 



 

(  -3العضوية والتغطية في معدل الكيافة الظاىرية )ميكاغرام.م واألسمدةقيط الناقص ( : تثيير مستويات الري بالتن7جدول )
 سم بعد نياية التجربة . 30 -0لمطبقة 

 

      

 انؼعىيت األسًذةيستىياث  يستىياث انتغطيت

 يستىياث انشي بانتُقيػ انُاقص

يستىياث ×انتغطيت

يؼايهت انشي  انؼعىيت األسًذة

 انكايم

 75%إظافت 

يٍ  يٍ انتبخش

 حىض انتبخش

 50%إظافت 

يٍ انتبخش يٍ 

 حىض انتبخش

 بذوٌ تغطيت   

 1.39 1.31 1.38 1.47 سًاد ػعىي إظافتبذوٌ 

ـغٍ.ه 5 إظافت
1-

 1.23 1.25 1.29 1.26 

ـغٍ.ه 10 إظافت
1-

 1.13 1.17 1.19 1.16 

 

 تغطيت       

 1.27 1.21 1.28 1.32 سًاد ػعىي إظافتبذوٌ 

ـغٍ.ه 5 إظافت
1-

 1.20 1.24 1.27 1.24 

ـغٍ.ه 10 إظافت
1-

 1.12 1.14 1.12 1.13 

( 0.05)   LSD 0.04 0.03 

يستىياث انشي بانتُقيػ 

 انتغطيت×انُاقص 

 1.27 1.26 1.27 1.27 بذوٌ تغطيت

 1.21 1.20 1.22 1.21 تغطيت

( 0.05)   LSD 0.02 0.03 
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 1.33 1.26 1.33 1.39 سًاد ػعىي إظافتبذوٌ 

ـغٍ.ه 5 إظافت
1-

 1.21 1.25 1.28 1.25 

ـغٍ.ه 10 إظافت
1-

 1.12 1.15 1.15 1.14 

( 0.05)   LSD 0.02 0.02 

  1.23 1.24 1.24 يتىسػ يستىياث انشي بانتُقيػ انُاقص

( 0.05)   LSD 0.01  



 

 إذالعضوية  األسمدةًا اأثير الاداخؿ هيف الاغطية هالمخمفات الاهااية ومساويات ( ايض7واهيف ااائج جدوؿ  
ضافةمعاممة الاغطية هالمخمفات الاهااية هاموس و اشارة خشب  ألطت  10العضوية همساوى  األسمدة وا 
اسًا ال  %  قي 23هزيادة معاوية قدرها  -3ميكاغراـ.ـ 1.13اقؿ قيمة لمعدؿ الكثافة الظاهرية همغ  -1ػطف.ه

السهب في ذلؾ قد يعزى ال  األثر  إفالعضوية ومف دوف اغطية .  األسمدة إضافةجمي  مساويات 
العضوية والاغطية هالمخمفات العضوية في المحافظة لم  هااء جيد لمارهة وزيادة  لألسمدةالماداخؿ 
 مسامياها . 

 ألطت إذ ،ري هالااقيط الااقص والاغطية ( ايضًا اأثير الاداخؿ هيف مساويات ال7واهيف ااائج جدوؿ      
معاممة الري الكامؿ م  الاغطية هالمخمفات الاهااية هاموس و اشارة خشب قيمة قميمة لمعدؿ الكثافة الظاهرية 

% 75% قياسًا ال  معاممة الري الكامؿ و5% و6% و6هزيادة معاوية هاسهة  -3ميكاغراـ.ـ 11.2همغ 
لاػد الاغطية هالمخمفات  1%% و 1وهاسهة  ،ومػف دوف اغطػية  % مػف الاهخر مف حوض الاهخر50و

 الجفاؼ هأف% مف الاهخر مف حوض الاهخر وم  الاغطية . وهذا يؤكد 50% و75الاهااية ال  المساوييف 
 . (Levy et al.,2005  الارهة ومسامية هاػاء ادهور إل  يؤدي الاػرهة وااافاخ السريػ  واالهاالؿ

 األسمدة( ايضًا اأثير الاداخؿ هيف مساويات الري هالااقيط الااقص ومساويات 7جدوؿ    واهيف ااائج      
اقؿ قيمة لمعدؿ الكثافة  وألطتلمعاممة الري الكامؿ   -1ػطف.ه 10 إضافةافوقت معاممة  إذالعضوية 

لجمي   % مف الاهخر مف حوض الاهخر50% و75قياسا ال  المساوييف   -3ميكاغراـ.ـ 21.1الظاهرية همغ 
السهب في  إفلم  الارايب .  ، -3ميكاغراـ.ـ 51.1و 1.15العضوية والاي همغت  األسمدةمساويات 

العضوية في احسيف هااء الارهة مف خالؿ زيادة  األسمدةااخفاض قيـ الكثافة الظاهرية يعود ال  قدرة 
  3غـ.سـ 1.5 - 1.4ماخفضة المادة العضوية ذات كثافة ظاهرية  إفالمسامية وثهات اجمعات الارهة كذلؾ 

 ( . 2002 ، الهادي والقااص 

احقؽ اقؿ قيمة  إذ( ايضًا اأثير العوامؿ الثالثة لم  معدؿ الكثافة الظاهرية  7واهيف ااائج جدوؿ       
ضافةلاد الاغطية هالمخمفات الاهااية  -3ميكاغراـ.ـ 1.12لمعدؿ الكثافة الظاهرية همغت  العضوية  األسمدة وا 

% مف الاهخر مف حوض الاهخر هزيادة معاوية لجمي   50لمعاممة الري الكامؿ  و -1ػطف.ه 10 همساوى
 أيةمساويات الري هالااقيط الااقص لـ احقؽ  إفالعضوية في حيف  األسمدةمساويات الاغطية ومساويات 

وية اؤثر في العض األسمدة إفالسهب في ذلؾ يعود ال   إففروقات معاوية في قيمة الكثافة الظاهرية . 
العضوية يؤدي ال  ااافاخ  األسمدةزيادة احمؿ  إف إذ ،المسامية الكمية لمارهة وفي اوزي  حجـو المسامات 

( . و اافؽ  Adams 1973العضوي  الكرهوفالارهة وخفض كثافاها الظاهرية اايجة زيػادة محػاواها مػف 
 .Gleysol et al و (2004)ولااي (  2003   وض اهلل ػصميب ول إلي هذه الااائج م  ما اوصؿ 

(2000)  . 



 

 معدل القطر الموزون :  3-4-4

العضوية  األسمدة( اأثير مساويات الري هالااقيط الااقص ومساويات 8اهيف الااائج في جدوؿ         
قيمة في معدؿ  ألم حقؽ  -1ػطف.ه 10المساوى  إضافةياضح هأف  إذ. معدؿ القطر الموزوف  والاغطية في

لم   ،سماد لضوي  إضافةوهدوف  -1ػطف.ه 5 هإضافةمـ  0.6و   0.7مـ مقاهؿ  1.4ر الموزوف همغ القط
العضوية يعود ال  دور هذه  األسمدة إضافةالسهب وراء زيادة معدؿ القطر الموزوف لاد  إفالارايب . 

ية لاد احممها اطمؽ العضو  األسمدة إف إذفي اكويف مواد الحمة اؤدي ال  زيادة ثهااية الاجمعات  األسمدة
حوامض لضوية  حامض الهيومؾ والفولفؾ( والاي هدورها اسالد لم  زيادة ثهااية الاجمعات وهذه الااائج 

( وصميب ولوض اهلل 2007  ( ولااي والصحاؼ2000  ( وسمماف1990  اافؽ م  ماوجده الشيخمي
 ( . 2004  ( ولهد وآخروف2003 

الػػ  ااخفػػػاض فػػي قيمػػة معػػػدؿ  أدتسػػاويات الػػري هػػػالااقيط الاػػاقص زيػػػادة م إف( الػػ  8يشػػير جػػدوؿ       
% مػف الاهخػر مػف 50% و 75مـ في معاممة الري الكامػؿ  قياسػا الػ  المسػاوييف  0.8  همغ القطر الموزوف

لم  الارايػب . واف السػهب  ،%  13.4% و 25مـ هاسهة زيادة قدرها  1.0و  0.9حوض الاهخر الذي همغ 
مسػاويات الػري اػؤدي الػ  احطػيـ مجػامي  الارهػة ممػا يػؤدي الػ  ارسػيب دقػائؽ الارهػة  إففي ذلؾ يعود الػ  

 يؤدي ال  زيادة كثافاها الظاهرية وهذا هدوره يؤثر لم  اجمعات الارهة .  الاالمة ماهيف الفراغات الهياية مما

لمعدؿ القطر المػوزوف  قيمة ألم  ألطتالاغطية هالمخمفات الاهااية  إف( ايضًا 8واهيف ااائج  جدوؿ       
% قياسًا ال  لدـ الاغطية هالمخمفات الاهااية الاي همغ معدؿ القطر 26.1مـ هزيادة معاوية مقدارها  1.0همغ 

الاغطيػة هالمخمفػات الاهاايػة  المضػافة الػ  الارهػة  إفوقد يرج  السػهب فػي ذلػؾ الػ   ،مـ  0.8الموزوف فيها 
ؽ الارهػة ممػا يزيػد مػف ثهااياهػا . وهػذه الااػائج اافػؽ مػ  مااوصػؿ احاوي مواد الحمػة اػؤدي الػ  اماسػؾ دقػائ

الػػػػ  زيػػػػادة ثهاايػػػػة  أدتالمخمفػػػػات الاهاايػػػػة قػػػػد  إف( المػػػػذيف الحظػػػػا 2001والقيسػػػػي  Hesse( 1971  إليػػػػ 
ال  ااخفاض في معدؿ القطػر المػوزوف معاويػا  أدتمساويات الري هالااقيط الااقص  إضافة إف ،الاجمعات 

 ، -1ػطف.ه 10العضوية همساوى  األسمدة إضافة% في حالة 12.6مـ هاسهة زيادة همغت  1.2ال  1.4 مف 
العضػػوية  األسػمدة إضػػافةالعضػػوي اايجػة  الكرهػوفالعضػػوية الػ  زيػػادة محاػوى الارهػػة مػف  األسػمدةاػؤدي  إذ

اعامػػد لمػػ  ثهػػات المرحمػػة الاهائيػػة لثهاايػػة الاجمعػػات  إف إذ ،الاجمعػػات وثهااياهػػا  أحجػػاـوهالاػػالي زيػػادة فػػي 
المغطيات العضوية  إضافةالعضوي اايجة  الكرهوفال  زيادة محاوى الارهة مف  هاإلضافةالهيومس الماكوف 
 الاجمعات وثهااياها . أحجاـوهالاالي زيادة في 

 إذالعضػوية  األسػمدة( ايضًا اأثير الاداخؿ هػيف الاغطيػة هالمخمفػات الاهاايػة ومسػاويات 8ويهيف جدوؿ       
ضػػافةمعاممػػة الاغطيػػة هالمخمفػػات الاهاايػػة هامػػوس واشػػارة خشػػب  طػػتأل  10العضػػوية همسػػاوى  األسػػمدة وا 

 إضػػافةمػػـ هزيػػادة معاويػػة قياسػػًا الػػ  جميػػ  مسػػاويات  1.6قيمػػة لمعػػدؿ القطػػر المػػوزوف همػػغ  ألمػػ  -1ػطف.هػػ
 العضوية ومف دوف اغطية . األسمدة
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 انؼعىيت األسًذةيستىياث  يستىياث انتغطيت

 يستىياث انشي بانتُقيػ انُاقص

يستىياث ×انتغطيت

يؼايهت انشي  انؼعىيت األسًذة

 انكايم

 75%إظافت 

يٍ انتبخش يٍ 

 حىض انتبخش

 50%إظافت 

يٍ انتبخش يٍ 

 حىض انتبخش

 بذوٌ تغطيت   

 0.53 0.6 0.52 0.46 سًاد ػعىي إظافتبذوٌ 

ـغٍ.ه 5 إظافت
1-

 0.6 0.7 0.8 0.71 

ـغٍ.ه 10 إظافت
1-

 0.9 1.1 1.4 1.2 

 

 تغطيت      

 0.6 0.7 0.6 0.53 سًاد ػعىي إظافتبذوٌ 

ـغٍ.ه 5 إظافت
1-

 0.8 0.8 0.9 0.8 

ـغٍ.ه 10 إظافت
1-

 1.5 1.6 1.7 1.6 

( 0.05)   LSD 0.04 0.04 

يستىياث انشي بانتُقيػ 

 انتغطيت×انُاقص 

 0.8 0.9 0.8 0.7 بذوٌ تغطيت 

 1.0 1.1 0.9 0.9 تغطيت

( 0.05)   LSD 0.01 0.01 
ص
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 0.6 0.6 0.6 0.5 سًاد ػعىي إظافتبذوٌ 

ـغٍ.ه 5 فتإظا
1-

 0.7 0.8 0.8 0.7 

ـغٍ.ه 10 إظافت
1-

 1.2 1.4 1.5 1.4 

( 0.05)   LSD 0.037 0.037 

  1.0 0.9 0.8 يتىسػ يستىياث انشي بانتُقيػ انُاقص

( 0.05)   LSD 0.008  



 

ة م  زيادة اعزى الزيادة في معدؿ القطر الموزوف ال  زيادة محاوى الارهة مف المادة العضوي إفويمكف 
 واألحماضالعضوي  الكرهوفوالاي اسالد في زيادة مساوى الاشاط الميكروهي واسهة  ، اإلضافةمساوى 
 الهيومؾ والفولفؾ( والسكريات الماعددة واالصماغ والشموع والدهوف وغيرها مف المركهات الاي  الدهالية

( والقيسي 2005رج    إلي ااوصؿ اساهـ في رهط دقائؽ الارهة هعضها ههعض وهذه الااائج اافؽ م  م
 . Kemper and Koch (1966)( و2005( والجااهي  2001 

 ألطت ، إذ( ايضًا اأثير الاداخؿ هيف مساويات الري هالااقيط الااقص والاغطية 8واهيف ااائج جدوؿ      
مـ هزيادة  0.9غ معاممة الري الكامؿ م  الاغطية هالمخمفات الاهااية اقؿ قيمة لمعدؿ القطر الموزوف هم

% مف الاهخر مف 50% و75% قياسًا ال  معاممة الري الكامؿ و1.12% و17.4% و35.1معاوية هاسهة 
لاد الاغطية هالمخمفات الاهااية ال   11.11%% و 18.6وهاسهة  ،حوض الاهخر ومف دوف اغطية 

( ايضًا اأثير 8دوؿ  % مف الاهخر مف حوض الاهخر وم  الاغطية . واهيف ااائج ج50% و75المساوييف 
 10 إضافةافوقت معاممة  إذالعضوية  األسمدةالاداخؿ هيف مساويات الري هالااقيط الااقص ومساويات 

مـ  قياسًا ال  المساوييف  1.2اقؿ قيمة لمعدؿ القطر الموزوف همغ  وألطتلمعاممة الري الكامؿ  -1ػطف.ه
مـ  1.5و 1.4العضوية والاي همغت  سمدةاأل% مف الاهخر مف حوض الاهخر لجمي  مساويات 50% و75
 لم  الارايب .  ،

قيمة لمعدؿ القطر  ألم احقؽ  إذاأثير العوامؿ الثالثة لم  معدؿ القطر الموزوف   أيضاويهيف الجدوؿ     
ضافةمـ لاد الاغطية هالمخمفات الاهااية  1.7الموزوف همغت   -1ػطف.ه 10العضوية همساوى  األسمدة وا 

العضوية  األسمدةمف الاهخر مف حوض الاهخر هزيادة معاوية لجمي  المساويات ومساويات % 50وهمساوى 
 لاجمعات الموزوف القطر معدؿ قيـ في الحاصمة الزيادة هذه واعزى ومساويات الري هالااقيط الااقص .

 محاوى دةزيا في العضوية المخمفات اسهه  لما العضوية األسمدة مف اإلضافة مساويات زيادة لاد الارهة
 مصدر لوجود الارهة في الدقيقة األحياء اشاط مف يزيد العضوية المادة فزيادة ، العضوية المادة مف الارهة
 وشموع واصماغ وأحماض ماعددة سكريات مف الدقيقة األحياء فعاليات اوااج واسالد ، األحياء لهذه لمطاقة
 ثهااية وزيادة الظاهرية كثافاها وخفض عضهاهه الارهة دقائؽ رهط لم  الاحمؿ اوااج مف وغيرها ودهوف
( 1980  حسيف  مػف كػؿ اليػ  مااوصػؿ م  الااائج هذه واافؽ.  هالماء ارطيهها لاد الارهة اجمعات
 .  Tejada and Gonzales (2006) و( 2000  وسمػماف

 

 

 

 



 

 مقاومة التربة لالختراق 4-4-4 : 

العضػوية والاغطيػة  األسػمدةالري هالااقيط الااقص ومساويات  ( اأثير مساويات9اهيف الااائج في جدوؿ     
حقػػؽ اقػػؿ قيمػػة لمقاومػػة الارهػػة  -1ػطف.هػػ 10المسػػاوى  إضػػافةياضػػح هػػأف  إذفػػي مقاومػػة الارهػػة لالخاػػراؽ . 

سػػماد  إضػافةوهػػدوف  -1ػطف.هػ 5 هإضػػافة -2كغـ.سػـ 1.38و  1.19مقاهػػؿ   -2كغـ.سػـ  0.98لالخاػراؽ همػػغ 
العضػوية ممػا يزيػد مػف  لألسػمدةب . وهذا يعود ال  المساحة السطحية الاوليػة العاليػة لم  الاراي ،لضوي 

مسػػاويات  ازدادت  إذقاهمياهػػا لمػػ  مسػػؾ المػػاء وهػػذا يػػؤدي هالاايجػػة الػػ  ااخفػػاض مقاومػػة الارهػػة لالخاػػراؽ 
 Khaleel et  إليػ العضػوية و اافػؽ هػذه الااػائج مػ  مااوصػؿ  األسػمدةرطوهػة الارهػة مػ  زيػادة مسػاويات 

al.,1981  2002( ولااي . ) 

ال  ااخفاض في قيمة مقاومػة  أدتزيادة مساويات الري هالااقيط الااقص  إف( ال  9واهيف ااائج جدوؿ     
-2كغػػـ. سػػـ 1.02الارهػػة لالخاػػراؽ همػػغ 

فػػي معاممػػة الػػري الكامػػؿ الػػذي افػػوؽ معاويػػًا قياسػػًا الػػ  المسػػاوييف   
هاسػػػهة زيػػػادة قػػػدرها   -2كغـ.سػػػـ 1.32و  1.20لاهخػػػر الػػػذي همػػػغ % مػػػف الاهخػػػر مػػػف حػػػوض ا50% و 75

المائيػة المحيطػة هػدقائؽ الارهػة  األغمفة إفلم  الارايب . ويعزى السهب في ذلؾ ال  ، %  9.7% و 29.8
اعمػػؿ لمػػ  الاقميػػؿ مػػف قػػوة االراهػػاط هػػيف الػػدقائؽ ممػػا يسػػهؿ مػػف لمميػػة االخاػػراؽ . واافػػؽ هػػذه الااػػائج مػػ  

 ( .1995لهد الرحمف   إلي مااوصؿ 

اقػؿ قيمػة لمقاومػة الارهػة لالخاػراؽ  ألطػتالاغطيػة هالمخمفػات الاهاايػة  إف( ايضػًا 9واهيف ااػائج جػدوؿ      
% قياسًا ال  لدـ الاغطيػة هالمخمفػات الاهاايػة الاػي همغػت 14.6هزيادة معاوية مقدارها  -2كغـ.سـ  1.10همغ 

الاغطيػػة هالمخمفػػات  إف. وقػػد يرجػػ  السػػهب فػػي ذلػػؾ الػػ    -2سػػـكغـ. 1.26مقاومػػة الارهػػة لالخاػػراؽ  فيهػػا 
الػػ  المحافظػػة لمػػ  محاػػوى رطػػوهي جيػػد لمارهػػة واقميػػؿ لمميػػات الاهخػػر مػػف سػػطح الارهػػة  أدتالاهاايػػة قػػد 

 إف. ( 2005وغسمها الػ  خػارج الماطقػة الجذريػة واافػؽ هػذه الااػائج مػ  مػا وجػده الجاػاهي   األمالحواقميؿ 
 0.98مػػف  الػػ  ااخفػػاض فػػي مقاومػػة الارهػػة لالخاػػراؽ  معاويػػاً  أدتالػػري هػػالااقيط الاػػاقص مسػػاويات  إضػػافة
 10العضػػػػػوية همسػػػػػاوى  األسػػػػػمدة إضػػػػػافة% فػػػػػػي حالػػػػػة 24.5هاسػػػػػهة زيػػػػػادة همغػػػػػت  -2كغـ.سػػػػػـ  0.79الػػػػػ  

قػػوى االخاػػراؽ اعهػػر لػػف قػػوى الاماسػػؾ هػػيف دقػػائؽ الارهػػة  إفذلػػؾ يعػػود الػػ   وراءالسػػهب  إف ، -1طف.هكاػػار
 إليػػ لاػػي اماػػ  حهيهػػات الارهػػة مػػف الاحػػرؾ واالاػػزالؽ هعضػػها فػػوؽ هعػػض و اافػػؽ هػػذه الااػػائج مػػ  مااوصػػؿ ا

 .  (1997 الجيالاي وغيهة 

  

 

 



 

(  -2العضوية والتغطية في مقاومة التربة لالختراق )كغم.سم واألسمدة( : تثيير مستويات الري بالتنقيط الناقص 9جدول )
 لتجربة .سم بعد نياية ا 30-0لمطبقة 

 

      

 انؼعىيت األسًذةيستىياث  يستىياث انتغطيت  

 يستىياث انشي بانتُقيػ انُاقص

يستىياث ×انتغطيت

يؼايهت انشي  انؼعىيت األسًذة

 انكايم 

يٍ  75%إظافت 

انتبخش يٍ حىض 

 انتبخش

يٍ  50%إظافت 

انتبخش يٍ حىض 

 انتبخش

 بذوٌ تغطيت

 1.45 1.62 1.47 1.27 سًاد ػعىي إظافتبذوٌ 

ـغٍ.ه 5 إظافت
1-

 1.10 1.25 1.37 1.24 

ـغٍ.ه 10 إظافت
1-

 0.90 1.10 1.31 1.10 

 

 تغطيت

 1.30 1.42 1.31 1.18 سًاد ػعىي إظافتبذوٌ 

ـغٍ.ه 5 إظافت
1-

 1.00 1.23 1.21 1.14 

ـغٍ.ه 10 إظافت
1-

 0.68 0.89 1.02 0.86 

( 0.05)   LSD 0.07 0.04 

قص    يستىياث انشي بانتُقيػ انُا

 انتغطيت×

 1.26 1.43 1.27 1.09 بذوٌ تغطيت 

 1.10 1.22 1.14 0.95 تغطيت

( 0.05)   LSD 0.040 0.037 
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 1.38 1.52 1.39 1.22 سًاد ػعىي إظافتبذوٌ 

ـغٍ.ه 5 إظافت
1-

 1.05 1.24 1.29 1.19 

ـغٍ.ه 10 إظافت
1-

 0.79 0.99 1.16 0.98 

( 0.05)   LSD 0.05 0.03 

  1.32 1.209 1.02 يتىسػ يستىياث انشي بانتُقيػ انُاقص

( 0.05)   LSD 0.03  



 

 إذالعضػوية  األسػمدةاأثير الاداخؿ هيف الاغطية هالمخمفات الاهااية ومسػاويات  أيضا( 9واهيف ااائج جدوؿ  
ضػػػافةالاهاايػػػة  معاممػػػة الاغطيػػػة هالمخمفػػػات  ألطػػػت اقػػػؿ قيمػػػة  -1ػطف.هػػػ 10العضػػػوية همسػػػاوى  األسػػػمدة وا 

 األسػػػمدة إضػػػافةهزيػػػادة معاويػػػة قياسػػػًا الػػػ  جميػػػ  مسػػػاويات  -2كغـ.سػػػـ 0.86لمقاومػػػة الارهػػػة لالخاػػػراؽ همػػػغ 
العضوية والاغطية فػي خفػض مقاومػة الارهػة لالخاػراؽ و  األسمدةالعضوية ومف دوف اغطية وهذا يؤكد دور 

 ( . 2004( ولااي  2002الهادي والقااص   إلي الااائج م  مااوصؿ اافؽ هذه 

 ألطػت إذ( ايضًا اأثير الاداخؿ هػيف مسػاويات الػري هػالااقيط الاػاقص والاغطيػة 9واهيف ااائج  جدوؿ       
 0.95معاممػػة الػػري الكامػػؿ الاهخػػر مػػ  الاغطيػػة هالمخمفػػات الاهاايػػة اقػػؿ قيمػػة لمقاومػػة الارهػػة لالخاػػراؽ همػػغ 

% 50% و75% قياسػًا لمعاممػة الػري الكامػؿ و50.5% و33.6% و14.5هزيػادة معاويػة هاسػهة   -2كغـ.سـ
لاػد الاغطيػة هالمخمفػات الاهاايػة  27.9%% و 20مف الاهخر مف حوض الاهخر ومف دوف اغطيػة  وهاسػهة 

الػػري % مػػف الاهخػػر مػػف حػػوض الاهخػػر ومػػ  الاغطيػػة ممػػا يؤيػػد دور مسػػاويات 50% و75الػػ  المسػػاوييف 
هالااقيط الااقص والاغطية هالمخمفات الاهااية في زيادة محاوى رطوهة الارهػة مػف خػالؿ اغميفهػا لػدقائؽ الارهػة 

 ( . Jackson,1958وهالاالي اعمؿ لم  الاقميؿ مف قوى الاراهط هيف دقائؽ الارهة  

 األسػػمدةلاػاقص ومسػاويات ( ايضػًا اػأثير الاػداخؿ هػػيف مسػاويات الػري هػالااقيط ا9واهػيف ااػائج  جػدوؿ      
اقػؿ قيمػة لمقاومػة الارهػة  وألطػتلمعاممػة الػري الكامػؿ  -1طف.هكاػار 10 إضػافةافوقت معاممػة  إذالعضوية 

% مف الاهخر مف حػوض الاهخػر لجميػ  50% و75ال  المساوييف  قياساً   -2كغـ.سـ 0.79لالخاراؽ همغت 
 لم  الارايب .  ،  -2سـكغـ. 1.16و 0.99العضوية والاي همغت  األسمدةمساويات 

احقػػؽ اقػػؿ قيمػػة  إذالعوامػػؿ الثالثػػة لمػػ  مقاومػػة الارهػػة لالخاػػراؽ  اػػأثير( ايضػػًا 9واهػػيف ااػػائج جػػدوؿ        
ضػافةلاػد الاغطيػة هالمخمفػات الاهاايػة  -2كغـ.سػـ 0.68لمقاومة الارهػة لالخاػراؽ همغػػت  العضػوية  األسػمدة وا 

% مقاراػػة همعاممػػة  86.7مػؿ هزيػػادة معاويػػة وهاسػػهة زيػادة مقػػدارها ولمعاممػػة الػػري الكا -1ػطف.هػػ 10همسػاوى 
السهب وراء  إف العضوية ومساويات الري هالااقيػط الااقص . األسمدةالمقاراة ولجمي  المساويات ومساويات 

الػػ  زيػػادة محاػػوى الارهػػة الرطػػوهي  أدىهػػذه المعػػامالت  إضػػافةااخفػػاض قػػيـ مقاومػػة الارهػػة لالخاػػراؽ لاػػد 
وصػػػمت الرطوهػػػة فػػػي معػػػامالت اغطيػػػة الارهػػػة  إذ ،سػػػهؽ لرضػػػ  فػػػي موضػػػوع الاوزيعػػػات الرطوهيػػػة  والػػػذي

ضػػػافة  إليػػػػ العضػػػػوية الػػػػ  حػػػػدود السػػػػعة الحقميػػػػة اقريهػػػػًا . و اافػػػػؽ هػػػػذه الااػػػػائج مػػػػ  مػػػػا اوصػػػػؿ  األسػػػػمدة وا 
 ( .1999لزيز 

 

 

 



 

 صفات بعض في تغطيةوال العضوية األسمدة ومستويات الناقص بالتنقيط الري مستويات تثيير5-4 : 

 الخضري النمو

 طول النبات 1 : -5-4

العضوية  األسمدة( اأثير مساويات الري هالااقيط الااقص ومساويات 10اهيف الااائج في جدوؿ         
معدؿ في طوؿ  ألم حقؽ  -1ػطف.ه 10المساوى  إضافةياضح هأف  إذوالاغطية في معدؿ طوؿ الاهات ، 

 ،سماد لضوي  إضافةوهدوف  -1ػطف.ه 5 هإضافةسـ  55.8و  68.8مقاهؿ  سـ 73.9اهات الهطاطا همغ 
االيجاهي في احسيف امو الاقاوي وفػي اسري  الهزوغ  األسمدةلاأثير  لم  الارايب . ويعزى السهب في ذلؾ 

حالة المهكر ومػف ثـ احسيف امو الاهات في الحقػؿ وهػذا اااػج لػف الاوافؽ الحاصؿ هيف الاجمي  الحراري وال
العضوية ال   األسمدة إضػافة إف ( . Bhuiya et al. 2003و (Abdelrazzag , 2002الاغذوية في ذلؾ 

ادة ػالارهة يؤدي ال  زيادة اراكيز العااصر الغذائية وخاصة الاياروجيف في الارهة وهذا هدوره يؤدي ال  زي
و لثماف   Boiteau( 2004(و    Pang and Letey (2000)ارافػاع الاهات . وهػذا ياػوافؽ مػ  ااائػج 

العضوية وما احاوي  مف لااصر كهرى وصغرى في لممية الامثيؿ  األسمدة. وقد يعزى اأثير  )2007)
 و  DNA الاوويػػػة  األحماضادخؿ في اركيب  إاها إذوالاافس وفي لممية الهااء الهرواوهالزمي  الكرهواي

RNA  1989 ،يادة في ارافػاع الاهات  الصحاؼ الضرورية الاقساـ الخاليا ومػف ثـ الز ) . 

ال  زيادة في معدؿ  أدتزيادة مساويات الري هالااقيط الااقص  إف( ايضًا ال  10اهيف ااائج جدوؿ      
% 50% و 75سـ لاد معاممة الري الكامؿ الذي افوؽ معاويًا قياسًا ال  المساوييف  69.2طوؿ الاهات همغ 

لم   ،%  11.6% و 2.7سـ هاسهة زيادة قدرها  62.0و  67.3الذي همغ مف الاهخر مف حوض الاهخر 
الارايب . ويمكف افسير ذلؾ هأف زيػادة اسهة الرطوهة اؤدي ال  زيادة معدؿ الامو الخضري واالماصاص 

-Abo  األخرىالكمي لمعااصر المعداية وهالاالي زيادة في طوؿ الاهات مقاراة همعامالت الري 

Hussein,1995 . )  معدؿ  ألم  ألطتالاغطية هالمخمفات الاهااية  إف( ايضًا 10واهيف ااائج جدوؿ
% قياسا ال  لدـ الاغطية هالمخمفات الاهااية الاي همغ معدؿ 8.2سـ هزيادة معاوية مقدارها  68.8طوؿ همغ 

ال   أدتالاغطية هالمخمفات الاهااية قد  إفوقد يرج  السهب في ذلؾ ال   ،سـ  63.5طوؿ الاهات فيها 
المحافظة لم  محاوى رطوهي جيد لمارهة وزاد مف سرلة الهزوغ لدراات الهطاطا مقاراة هعدـ الاغطية 

الاغطية اعمؿ لم  اقميؿ الضائعات مف العااصر الغذائية اايجة لمميات الغسؿ هالري  إفال   هاإلضافة
 ( .Whiting et al.,2005الغزير  

 



 

 العضوية والتغطية في معدل طول النبات )سم(  . واألسمدةالتنقيط الناقص ( : تثيير مستويات الري ب10جدول )

 

 

 

 انؼعىيت األسًذةيستىياث  يستىياث انتغطيت

 يستىياث انشي بانتُقيػ انُاقص

يستىياث ×انتغطيت

يؼايهت انشي  انؼعىيت األسًذة

 انكايم

 75%إظافت 

يٍ انتبخش يٍ 

 حىض انتبخش

 50%إظافت 

يٍ انتبخش يٍ 

 خشحىض انتب

 بذوٌ تغطيت   

 53.2 48.3 54.0 57.4 سًاد ػعىي إظافتبذوٌ 

ـغٍ.ه 5 إظافت
1-

 61.4 71.9 62.8 65.3 

ـغٍ.ه 10 إظافت
1-

 76.6 72.4 67.3 72.1 

 

 تغطيت     

 58.4 57.2 57.6 60.3 سًاد ػعىي إظافتبذوٌ 

ـغٍ.ه 5 إظافت
1-

 77.6 73.6 65.7 72.3 

ـغٍ.ه 10 إظافت
1-

 82.1 74.6 70.6 75.8 

( 0.05)   LSD 1.06 0.43 

يستىياث انشي بانتُقيػ انُاقص                             

 انتغطيت×

 63.5 59.5 66.1 65.1 بذوٌ تغطيت

 68.8 64.5 68.6 73.3 تغطيت 

( 0.05)   LSD 0.59 0.27 
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 55.8 52.8 55.8 58.8 سًاد ػعىي إظافتبذوٌ 

ـغٍ.ه 5 إظافت
1-

 69.5 72.7 64.3 68.8 

ـغٍ.ه 10 إظافت
1-

 79.4 73.5 69.0 73.9 

( 0.05)   LSD 0.77 0.36 

  62.0 67.3 69.2 يتىسػ يستىياث انشي بانتُقيػ انُاقص

( 0.05)   LSD 0.50  



 

ف الاهخر مف حوض الاهخر ال  معاممة الري % م 50مساويات الري هالااقيط الااقص مف  إضافة إف
 %7.33سـ هاسهة زيادة همغت  79.4ال   73.9ال  زيادة في معدؿ طوؿ الاهات معاويًا مف  أدتالكامؿ 

-1ػطف.ه 10العضوية همساوى  األسمدة إضافةفي حالة 
العضوية في احسيف  األسمدة وهذا يعزى ال  دور  

والذي يزيد مف جاهزية العااصر الغذائية واماصاصها مف قهؿ الاهات  الصفات الفيزيائية والخصوهية لمارهة
 Afifi et al.,1991  . ) 

 األسمدة( ايضًا اأثير الاداخؿ هيف الاغطية هالمخمفات الاهااية ومساويات 10واهيف ااائج  جدوؿ        
ضافةمعاممة الاغطية هالمخمفات الاهااية  ألطت إذالعضوية   -1ػطف.ه 10همساوى  العضوية األسمدة وا 

% قياسًا ال  جمي  مساويات  42.4سـ هزيادة معاوية مقدارها  75.8معدؿ في طوؿ الاهات همغ  ألم 
 األسمدة معامالت في الاهات طوؿ معدؿ افوؽ سهب يعزى.  العضوية ومف دوف اغطية األسمدة إضافة

 همدة إاهااها سرلة زيادة لم  عمؿي هالدراات يحيط مثالي جو إلطاء في األسمدة هذه دور إل  العضوية
 السماد إليها المضاؼ الارهة واحافاظ الدراات حوؿ العالية لمحرارة اايجة المقاراة معامالت إل  قياساً  أقؿ

 . ( 2007 ، لثماف  الدراات لاحفيز المااسهة هالرطوهة والاغطية العضوي

 ألطت إذات الري هالااقيط الااقص والاغطية ( ايضًا اأثير الاداخؿ هيف مساوي10واهيف ااائج جدوؿ       
سـ هزيادة  73.3معدؿ في طوؿ لماهات همغ  ألم معاممة الري الكامؿ م  الاغطية هالمخمفات الاهااية 

% مف الاهخر مف 50% و75% قياسًا ال  معاممة الري الكامؿ و23.3% و10.9% و12.6معاوية هاسهة 
لاد الاغطية هالمخمفات الاهااية ال  المساوييف  13.6%و  %6.8حوض الاهخر ومف دوف اغطية  وهاسهة 

لاغطية سطح الارهة اثر كهير في اقميؿ قيـ  إف% مف الاهخر مف حوض الاهخر وم  الاغطية . 50% و75
الاغطية ازيد مف الاشاط  إفوظهور الهادرات وزيادة امو الاهات كما  اإلاهاتالاهخر وهذا يسالد في احسيف 

لم  زيادة جاهزية كؿ مف الااروجيف والفسفور  أيضاً ة اوفر الرطوهة المااسهة والذي ياعكس الميكروهي اايج
 ( . Heilman et al.,1968والهوااسيـو  

 األسمدة( ايضًا اأثير الاداخؿ هيف مساويات الري هالااقيط الااقص ومساويات 10واهيف ااائج جدوؿ        
معدؿ في طوؿ لماهات  ألم  وألطتلمعاممة الري الكامؿ  -1ػطف.ه 10 إضافةافوقت معاممة  إذالعضوية 

 األسمدة% مف الاهخر مف حوض الاهخر لجمي  مساويات 50% و75سـ قياسًا ال  المساوييف  79.4همغ 
وهذا يعزى ال   الاأثير االيجاهي الساخداـ لم  الارايب .  ،سـ  69.0و 73.5العضوية والاي همغت 

معدؿ طوؿ الاهات وفي اجهيز الاهااات هالعااصر المغذية الالزمة وخصوصًا الاسميد العضوي في زيادة 
الاياروجيف العضوي ودورها االيجاهي في امو واطور المجموع الخضري والذي يؤدي هالاايجة ال  زيادة 

 ( .2007 ،معدؿ طوؿ الاهات  الزهاوي 

معدؿ  ألم احقؽ  إذم  معدؿ طوؿ الاهات ( ايضًا اأثير العوامؿ الثالثة ل10واهيف الااائج في جدوؿ       
ضافةسـ لاد الاغطية هالمخمفات الاهااية  82.1في طوؿ الاهات همغ   10العضوية همساوى  األسمدة وا 



 

العضوية  األسمدة% لجمي  المساويات ومساويات  43لمعاممة الري الكامؿ هزيادة معاوية مقدارها -1ػطف.ه
العضوية والاغطية  األسمدة إضافةاوفر الرطوهة المااسهة م   إف إذ ، ومساويات الري هالااقيط الااقص

مف هقية المعامالت فيما ااخفضت المموحة ال   ألم ال  احقيؽ مساويات رطوهية  أدىهالمخمفات الاهااية 
 ( . 2005درجة كهيرة الجااهي  

  الجاف الخضري المجموع وزن :  2-5-4

 العضوية األسمدة ومساويات الااقص هالااقيط الري مساويات راأثي( 11  جدوؿ في الااائج اهيف       
 حقؽ -1هػ.طف 10 المساوى إضافة هأف ياضح إذ ، الجاؼ الخضري المجموع وزف معدؿ في والاغطية
 -1هػ.كغـ 1585.8 و 1752.3 مقاهؿ -1هػ.كغـ 8.1905 همغ الخضري لممجموع الجاؼ لموزف معدؿ ألم 

 .الارايب لم  ، لضوي سماد ةإضاف وهدوف -1هػ.طف 5 هإضافة

 معدؿ في زيادة ألم  ال  أدت الااقص هالااقيط الري مساويات زيادة إف ال ( 11  جدوؿ  ااائج واهيف     
 ال  قياساً  معاوياً  افوؽ الذي الكامؿ الري معاممة لاد -1هػ.كغـ 1900.9 همغ الجاؼ الخضري المجموع وزف

 هاسهة-1 هػ.كغـ 1587.7 و 1755.7 همغ الذي الاهخر ضحو  مف الاهخر مف %50% و 75 المساوييف
 هالمخمفات الاغطية إف ايضاً ( 11  جدوؿ ااائج واهيف.  الارايب لم  ،%  19.8 و %8.3 قدرها زيادة

 معاوية هزيادة -1هػ.كغـ 1801.2 همغ الجاؼ الخضري المجموع وزف معدؿ في زيادة ألم  ألطت الاهااية
 الجاؼ الخضري المجموع وزف معػدؿ همػغ الاي الاهااية هالمخمفات الاغطية لدـ ال  قياساً % 6.3 مقدارها
 المجموع وزف معدؿ في زيادة ال  أدت اقصالا هالااقيط الري مساويات إضافة إف .-1 هػ.كغـ1694.8  فيها

 إضافة حالة في %11.3 همغت زيادة هاسهة -1هػ.كغـ 2120.8 ال  1905.8 مف معاوياً  الجاؼ الخضري
 .  -1هػ.طف 10 همساوى العضوية األسمدة

 ةاألسمد ومساويات الاهااية هالمخمفات الاغطية هيف الاداخؿ اأثير ايضاً ( 11  جدوؿ ااائج واهيف     
ضافة  الاهااية هالمخمفات الاغطية معاممة ألطت إذ العضوية  -1هػ.طف 10 همساوى العضوية األسمدة وا 

%  26.9 مقدارها معاوية هزيادة -1هػ.كغـ 1956.0 همغ الجاؼ الخضري المجموع وزف في  معدؿ ألم 
 . اغطية دوف ومف لضوي سماد إضافة وهدوف المقاراة معاممة  ال  قياساً 

 األسمدة ومساويات الااقص هالااقيط الري مساويات هيف الاداخؿ اأثير ايضاً ( 11  جدوؿ  ائجاا واهيف
 وزف في  معدؿ ألم  وألطت  الكامؿ الري لمعاممة -1هػ .طف 10 إضافة معاممة افوقت إذ العضوية
 مف الاهخر مف %50% و75 المساوييف ال  قياساً  -1هػ.كغـ 2120.8 همغ الجاؼ الخضري المجموع
 الارايب ، لم  -1هػ.كغـ 1681.2و 1915.5 همغت والاي العضوية األسمدة مساويات لجمي  الاهخر حوض

. 

  



 

العضوية والتغطية في معدل وزن المجموع الخضري الجاف  واألسمدة( : مستويات الري بالتنقيط الناقص 11جدول )
 ( .-1ـ)كغم.ى

 

 

 انؼعىيت األسًذةيستىياث  يستىياث انتغطيت

 يستىياث انشي بانتُقيػ انُاقص

يستىياث ×انتغطيت

يؼايهت انشي  انؼعىيت األسًذة

 انكايم 

 75%إظافت 

يٍ انتبخش يٍ 

 حىض انتبخش

 50%ت إظاف

يٍ انتبخش يٍ 

 حىض انتبخش

 بذوٌ تغطيت    

 1540.7 1438.7 1538.3 1645.0 سًاد ػعىي إظافتبذوٌ 

ـغٍ.ه 5 إظافت
1-

 1779.0 1704.0 1581.0 1688.1 

ـغٍ.ه 10 إظافت
1-

 2083.7 1873.3 1610.0 1855.7 

 

 تغطيت      

 1631.0 1531.3 1643.7 1718.0 سًاد ػعىي إظافتبذوٌ 

ـغٍ.ه 5 افتإظ
1-

 2021.7 1816.7 1611.3 1816.6 

ـغٍ.ه 10 إظافت
1-

 2158.0 1957.7 1752.3 1956.0 

( 0.05)   LSD 35.67 26.94 

يستىياث انشي بانتُقيػ 

 انتغطيت×انُاقص 

 1694.8 1543.2 1705.3 1835.9 بذوٌ تغطيت 

 1801.2 1631.7 1806.0 1965.9 تغطيت 

( 0.05)   LSD 23.91 30.94 
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 1585.8 1485.0 1591.0 1681.5 سًاد ػعىي إظافتبذوٌ 

ـغٍ.ه 5 إظافت
1-

 1900.3 1760.5 1596.2 1752.3 

ـغٍ.ه 10 إظافت
1-

 2120.8 1915.5 1681.2 1905.8 

( 0.05)   LSD 24.90 18.66 

  1587.7 1755.7 1900.9 انُاقص يتىسػ يستىياث انشي بانتُقيػ

( 0.05)   LSD 13.18  



 

 إذ ، ريالخض لممجموع الجاؼ الوزف معدؿ لم  الثالثة العوامؿ اأثير ايضاً ( 11  جدوؿ ااائج واهيف     
 الاهااية هالمخمفات الاغطية لاد -1هػ.كغـ 2158.0 همغ الجاؼ الخضري المجموع وزف في معدؿ ألم  احقؽ

ضافة %  31.1 مقدارها معاوية هزيادة الكامؿ الري ولمعاممة -1هػ.طف 10 همساوى العضوية األسمدة وا 

 وزف معدؿاعزى الزيادة في  . لكامؿا الري ولمعاممة اغطية دوف ومف العضوية األسمدة إضافة هعدـ مقاراة
لاد الاغطية هالمخمفات الاهااية ال  زيادة اماصاص العااصر المغذية وهذا يراهط  الجاؼ الخضري المجموع

اغطية  إفالذيف وجدوا  Romic et al.(2003) و ياػفؽ هػذا مػ  ،هزيادة معػدؿ الامػو واماصاص المػاء 
والحشائش الضارة الماافسة لماهات واقميؿ الضائعات مف  األدغاؿ  سطح الارهة لها اأثير في القضاء لم

وكذلؾ فأف الاغطية لها دور كهير في اقميؿ لمميات  العااصر الغذائية اايجة لممية الغسؿ هالري الغزير
العضوية اعد مصدرًا لمعااصر  األسمدة إف( . فضاًل لف 2005 ،الاهخر الحاصمة مف الارهة  الجااهي 

لصغرى  الضرورية لامو الاهات وازود الارهة هالدهاؿ الذي يحسف مف خواصها الفيزيائية هزيادة الكهرى وا
  زيادة الاشاط ػؿ لمػا يعمػف فقد العااصر الغذائية وكمػويقمؿ م ،قدراها لم  اماصاص الماء واالحافاظ ه  

( وهذا يافؽ م  Grandy et al.,2002 ) ي الجودةػلال والً ػي محصػالمجهرية ويعط لألحياءالحيوي 
 1992 )Sare  . 

 

  البطاطا لمحصول الورقية المساحة:  3-5-4

 العضوية األسمدة ومساويات الااقص هالااقيط الري مساويات اأثير( 12  جدوؿ في الااائج اهيف       
 10 المساوى إضافة هأف ياضح إذ ، 1-اهات.  2سـ الهطاطا لمحصوؿ الورقية المساحة معدؿ في والاغطية

  1-اهات.  2سـ 5700.5 و 6927.9 مقاهؿ2 سـ7487.3 همغ الورقية لممساحة معدؿ ألم  حقؽ -1هػ.طف

 زيادة إف ال  (12) جدوؿ واشير ااائج.  الارايب لم  ، لضوي سماد إضافة وهدوف -1هػ.طف 5 هإضافة
 لاد 1-اهات. 2 سـ 7734.9 همغ الورقية المساحة في زيادة ألم  ال  أدت الااقص هالااقيط الري مساويات
 الاهخر حوض مف الاهخر مف %50 و %75 المساوييف ال  قياساً  معاوياً  افوؽ الذي الكامؿ الري معاممة
 . الارايب لم  ،%   35.07% و 16.2 قدرها زيادة هاسهة  1-اهات.  2سـ 5726.4 و 6654.4 همغ الذي

 معدؿ في زيادة ألم  ألطت الاهااية مفاتهالمخ الاغطية إف ايضاً   (12) جدوؿ في الااائج واهيف   
 الاغطية لدـ ال  قياساً %   6.9 مقدارها معاوية هزيادة 1-اهات.  2سـ 6930.2 همغ الورقية المساحة

6480.3  فيها الورقية المساحة معدؿ همغ الاي الاهااية هالمخمفات
 1-اهات. 2سـ 

 الري مساويات إضافة إف 
 ال  7487.3 مف معاوياً  الهطاطا لمحصوؿ الورقية المساحة معدؿ في زيادة ال  أدت الااقص هالااقيط

 10 همساوى العضوية األسمدة إضافة حالة في% 13.1 همغت زيادة هاسهة 1-اهات.  2سـ 8469.5
 هالاالي ياعكس وهذا لمارهة والكيميائية الفيزيائية الصفات احسيف ال  العضوية األسمدة اؤدي إذ ، -1هػ.طف
 .  لمهطاطا الورقية مساحةال معدؿ لم 



 

 األسمدة ومساويات الاهااية هالمخمفات الاغطية هيف الاداخؿ اأثير ايضاً  (12) جدوؿ  ااائج اهيف   
ضافة الاهااية هالمخمفات الاغطية معاممة ألطت إذ العضوية -1هػ.طف 10 همساوى العضوية األسمدة وا 

 

 همعاممة مقاراة % 43.5 مقدارها معاوية هزيادة  1-اهات.  2سـ 7783.4 همغ الورقية لممساحة معدؿ ألم 
 .  اغطية دوف ومف المقاراة

 ألطت إذ والاغطية الااقص هالااقيط الري مساويات هيف الاداخؿ اأثير ايضاً  (12) جدوؿ ااائج اهيف   
-اهات.  2سـ 7922.7 همغ الورقية لممساحة معدؿ ألم  الاهااية هالمخمفات الاغطية م  انشٌ انكايم معاممة

 مف %50% و75و  الكامؿ الري معاممة ال  قياساً %  43.7% و 24.1% و 4.9 هاسهة معاوية هزيادة  1
 الاغطية لاد 33.3% و% 14.4 وهاسهة معاوية هزيادة ، اغطية دوف ومف الاهخر حوض مف الاهخر

 . طيةالاغ وم  الاهخر حوض مف الاهخر مف% 50و %75 المساوييف ال  الاهااية هالمخمفات

 األسمدة ومساويات الااقص هالااقيط الري مساويات هيف الاداخؿ اأثير ايضاً  (12) جدوؿ ااائج اهيف    
 لممساحة معدؿ ألم  وألطت الكامؿ الري معاممة لاد -1هػ.طف 10 إضافة معاممة افوقت إذ العضوية
2سـ 8469.5 همغ الورقية

 الاهخر حوض مف لاهخرا مف% 50و %75 المساوييف ال  قياساً   1-اهات.  
 . الارايب لم  ، 2سـ 6449.5و 7542.8 همغت والاي العضوية األسمدة مساويات لجمي 

 معدؿ ألم  احقؽ إذ الورقية المساحة معدؿ لم  الثالثة العوامؿ أثيرا ايضاً  (12) جدوؿ ااائج اهيف    
ضافة الاهااية هالمخمفات الاغطية لاد 1-اهات.  2سـ8873.7  همغ الورقية لممساحة  العضوية األسمدة وا 
 األعًذج إظافح% عُذ عذو  30.6 زيادة هاسهة معاوية هزيادة الكامؿ الري معاممة لاد -1هػ.طف 10 همساوى

 العضوي السماد إف ال  يعود ذلؾ في السهب إف.  ععىَح ويٍ دوٌ ذغطُح عُذ يعايهح انشٌ انكايمان
 يؤدي الذي الخضري المجموع واطور امو في اإليجاهي دوره خالؿ مف الورقية المساحة زيادة لم  يعمؿ

 قمة لف فضالً  يالخضر  الامو في المغذيات مف الفائض اساهالؾ و الورقية المساحة زيادة إل  هالاايجة
 لم  الحفاظ في العضوية األسمدة امعه  الذي الدور لف فضال ، المعاممة لهذه الماكواة الدراات لدد

 ، ولثماف 2009 ، والمحمدي 2007، الزهاوي  الاهات لامو مالئـ وسط اوفير وهالاالي الارهة رطوهة
2007  . ) 

 

 

 



 

لورقية لنبات البطاطا العضوية والتغطية في معدل المساحة ا واألسمدة( : تثيير مستويات الري بالتنقيط الناقص 12جدول )
 ( .  1-نبات.  2)سم

 

 

   

 انؼعىيت األسًذةيستىياث  يستىياث انتغطيت

 ث انشي بانتُقيػ انُاقصيستىيا

يستىياث ×انتغطيت

يؼايهت انشي  انؼعىيت األسًذة

 انكايم

 75%إظافت 

يٍ انتبخش يٍ 

 حىض انتبخش

 50%إظافت 

يٍ انتبخش يٍ 

 حىض انتبخش

 بذوٌ تغطيت   

 5420.3 4233.3 5237.7 6790.0 سًاد ػعىي إظافتبذوٌ 

ـغٍ.ه 5 إظافت
1-

 7786.3 6695.3 6006.3 6829.3 

ـغٍ.ه 10 إظافت
1-

 8065.3 7217.7 6290.3 7191.1 

 

 تغطيت      

 5980.7 5041.3 5949.3 6951.3 سًاد ػعىي إظافتبذوٌ 

ـغٍ.ه 5 إظافت
1-

 7943.0 6958.3 6178.3 7026.6 

ـغٍ.ه 10 إظافت
1-

 8873.7 7868.0 6608.7 7783.4 

( 0.05)   LSD 113.00 63.38 

يستىياث انشي بانتُقيػ 

 انتغطيت×ُاقص ان

 6480.3 5510.0 6383.6 7547.2 بذوٌ تغطيت

 6930.2 5942.8 6925.2 7922.7 تغطيت

( 0.05)   LSD 63.08 55.67 
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 5700.5 4637.3 5237.7 6870.7 سًاد ػعىي إظافتبذوٌ 

ـغٍ.ه 5 إظافت
1-

 7864.7 6826.8 6092.3 6927.9 

ـغٍ.ه 10 إظافت
1-

 8469.5 7542.8 6449.5 7487.3 

( 0.05)   LSD 82.07 50.59 

  5726.4 6654.4 7734.9 يتىسػ يستىياث انشي بانتُقيػ انُاقص

( 0.05)   LSD 49.29  



 

  الرئيسة السيقان عدد:  4-5-4

 العضوية األسمدة ومساويات الااقص هالااقيط الري مساويات اأثير (13) جدوؿ في الااائج اهيف        
 معدؿ في قيمة ألم  حقؽ -1هػ.طف 10 المساوى إضافة هأف ياضح إذ.  الرئيسة السيقاف لدد في والاغطية

 وهدوف -1هػ.طف 5 هإضافة  -1اهات.ساؽ 3.0 و 3.3 مقاهؿ -1اهات.ساؽ 4.033 همغ الرئيسة السيقاف لدد
 هالااقيط الري مساويات زيادة إف ال  (13) جدوؿ ااائج واهيف.  الارايب لم  ، لضوي سماد إضافة
 الري معامػمة فػي -1اهات.ساؽ 3.8   همغ الرئيسة السيقاف لدد معػدؿ قيمة فػي زيادة ال  أدت الااقص
 3.4 همغ الذي الاهخر حوض مف الاهخر مف %50 و %75 المساوييف ال  قياساً  معاوياً  افوؽ الذي الكامؿ

 . الارايب لم  ،% 22.3 و %11.8 قدرها زيادة هاسهة -1اهات.ساؽ 3.1 و

 السيقاف لدد لمعدؿ مةقي ألم  ألطت الاهااية هالمخمفات الاغطية إف ايضاً  (13) جدوؿ ااائج واهيف    
 الاغطية لدـ ال  قياساً  %10.9 مقدارها معاوية هزيادة -1اهات.ساؽ 3.6 همغ -1اهات.ساؽ الرئيسة

 الري مساويات إضافة إف.  -1اهات.ساؽ 3.2 فيها الرئيسة السيقاف لدد معدؿ همغ الاي الاهااية هالمخمفات
 هاسهة -1اهات.ساؽ 4.5 ال  4.0 مف معاوياً  الرئيسة السيقاف لدد معدؿ في زيادة ال  أدت الااقص هالااقيط
 العضوية األسمدة اؤدي إذ ، -1هػ.طف 10 همساوى العضوية األسمدة إضافة حالة في% 13.3 همغت زيادة
 . واإلاااج الامو صفات لم  هالاالي ياعكس وهذا لمارهة والكيميائية الفيزيائية الصفات احسيف ال 

 األسػػػمدة ومسػػػاويات الاهاايػػػة هالمخمفػػػات الاغطيػػػة هػػػيف الاػػػداخؿ اػػػأثير ايضػػػاً ( 13  جػػػدوؿ ااػػػائج واهػػػيف     
ضافة الاهااية هالمخمفات الاغطية معاممة ألطت إذ العضوية  ألمػ  -1هػ.طف 10 همقدار العضوية األسمدة وا 
 ممػػػةمعا الػػػ  قياسػػػاً  % 48.2 مقػػػدارها معاويػػػة هزيػػػادة  -1اهػػػات.سػػػاؽ 4.3 همػػػغ الرئيسػػػة السػػػيقاف لعػػػدد معػػػدؿ

 ايضػػاً  (13) جػػدوؿ ااػػائج واهػػيف.  اغطيػػة دوف ومػػف العضػػوية األسػػمدة إضػػافة مسػػاويات ولجميػػ  المقاراػػة
 الاغطيػة مػ  انرشٌ انكايرم معاممػة ألطػت إذ،  والاغطيػة الاػاقص هػالااقيط الػري مساويات هيف الاداخؿ اأثير

 هاسػػػهة معاويػػػة هزيػػػادة -1اهػػػات.سػػػاؽ 4.1 همػػػغ الرئيسػػػة السػػػيقاف لػػػدد لمعػػػدؿ قيمػػػة ألمػػػ  الاهاايػػػة هالمخمفػػػات
 الاهخر حوض مف الاهخر مف% 50و% 75و الكامؿ الري معاممة ال  قياساً % 41.3و% 28.1و% 13.8
% 75 المسػػػػاوييف الػػػػ  الاهاايػػػػة هالمخمفػػػػات الاغطيػػػػة لاػػػػد 28.1% و% 17.1 وهاسػػػػهة،  اغطيػػػػة دوف ومػػػػف

 .  الاغطية وم  الاهخر حوض مف الاهخر مف% 50و

 األسػػمدة ومسػػاويات الاػػاقص هػػالااقيط الػػري مسػػاويات هػػيف الاػػداخؿ اػػأثير ايضػػاً  (13) جػػدوؿ ااػػائج واهػػيف   
 لػػدد لمعػػدؿ قيمػػة ألمػ  وألطػػت الكامػػؿ الػػري معاممػة لاػػد -1هػػػ.طػػف 10 إضػافة معاممػػة افوقػػت إذ العضػوية
-1اهػات.سػاؽ 4.5 همػغ الرئيسػة السيقاف

 اهخػرال حػوض مػف الاهخػر مػف %50% و75 المسػاوييف الػ  قياسػاً   
 .  الارايب لم  ، -1اهات.ساؽ 3.6و 3.9 همغت والاي العضوية األسمدة مساويات لجمي 

 



 

 -1العضوية والتغطية في عدد السيقان الرئيسة )ساق.نبات واألسمدة( : تثيير مستويات الري بالتنقيط الناقص 13جدول )
). 

 

     

      

 انؼعىيت األسًذةيستىياث  يستىياث انتغطيت

 انُاقص يستىياث انشي بانتُقيػ

يستىياث ×انتغطيت

يؼايهت انشي  انؼعىيت األسًذة

 انكايم 

 75%إظافت 

يٍ انتبخش يٍ 

 حىض انتبخش

 50%إظافت 

يٍ انتبخش يٍ 

 حىض انتبخش

 بذوٌ تغطيت   

 2.9 2.6 2.9 3.1 سًاد ػعىي إظافتبذوٌ 

ـغٍ.ه 5 إظافت
1-

 3.5 3.2 2.9 3.2 

ـغٍ.ه 10 إظافت
1-

 4.1 3.6 3.3 3.7 

 

 تغطيت      

 3.1 2.8 3.1 3.3 سًاد ػعىي إظافتبذوٌ 

ـغٍ.ه 5 إظافت
1-

 3.8 3.4 3.1 3.4 

ـغٍ.ه 10 إظافت
1-

 5.0 4.1 3.8 4.3 

( 0.05)   LSD 0.10 0.05 

يستىياث انشي بانتُقيػ انُاقص 

 انتغطيت×

 3.2 2.9 3.2 3.6 بذوٌ تغطيت 

 3.6 3.2 3.5 4.1 تغطيت

( 0.05)   LSD 0.05 0.02 
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 3.0 2.7 3.1 3.2 سًاد ػعىي إظافتبذوٌ 

ـغٍ.ه 5 إظافت
1-

 3.7 3.33 3.04 3.36 

ـغٍ.ه 10 إظافت
1-

 4.57 3.90 3.62 4.03 

( 0.05)   LSD 0.07 0.04 

  3.1 3.4 3.8 يتىسػ يستىياث انشي بانتُقيػ انُاقص

( 0.05)   LSD 0.04  



 

 احقػؽ إذ -1اهػات.ساؽ الرئيسة السيقاف لدد معدؿ لم  الثالثة العوامؿ اأثير ايضاً  (13) جدوؿ ااائج واهيف
ضػػافة الاهاايػػة هالمخمفػػات الاغطيػػة لاػػد -1اهػػات.سػػاؽ 5.0 همغػػت الرئيسػػية السػػيقاف لػػدد لمعػػدؿ قيمػػة ألمػػ   وا 

 لػػػف%  61.2 مقػػػدارها معاويػػػة هزيػػػادة الكامػػػؿ الػػػري اممػػػةمع لاػػػد -1هػػػػ.طػػػف 10 همسػػػاوى العضػػػوية األسػػػمدة
 يالحػظ . الاػاقص هػالااقيط الري ومساويات العضوية األسمدة ومساويات المساويات ولجمي  المقاراة معاممة

 هػالااقيط الػري ومسػاويات والاغطيػة العضوي السماد معامالت في زاد قد الهوائية السيقاف لدد أف الااائج مف
 وسػػط اػػوفير وهالاػػالي الارهػػة رطوهػػة لمػػ  الحفػػاظ فػػي والاغطيػػة العضػػوية األسػػمدة امعهػػ  الػػذي لمػػدور اايجػػة
 Endale et)  أكػده مػا وهػذا السػيقاف لػدد زيػادة الػ  أدى ممػا واحفيزهػا الااهاػة العيػوف لػدد لزيػادة مالئػـ

al.,2001)سػػرلة زيػػادة لػػف فضػػالً  هالمػػاء الارهػػة احافػػاظ زيػػادة إلػػ  أدى العضػػوية األسػػمدة اسػػاخداـ أف مػػف 
 ولثمػاف( 2007  والزهػاوي( 2006  وآخػروف حميػداف مػف كػؿ أكػده مػا وهػذا القطف محصوؿ لهذور  الهزوغ

 2007. ) 

  لمبطاطا الكمي الحاصل5-5-4 : 

 العضوية األسمدة ومساويات الااقص هالااقيط الري مساويات اأثير (14) جدوؿ في الااائج اهيف        
 ألم  حقؽ -1هػ.طف 10 المساوى إضافة هأف ااضح.  الهطاطا لمحصوؿ الكمي الحاصؿ في والاغطية
 -1هػ.طف 5 هإضافة -1هػ.طف30.2  و 34.4 مقاهؿ -1هػ.طف 39.461 همغ الهطاطا لاهات كمي حاصؿ
 الري مساويات زيادة إف ال  (14) جدوؿ ااائج واهيف.  الارايب لم  ، لضوي سماد إضافة وهدوف
 الذي الكامؿ الري معاممة في -1هػ.طف 39.8 همغ الهطاطا حاصؿ في زيادة ألم  ال  تأد الااقص هالااقيط
 29.5 و 34.7 همغ الذي الاهخر مف حوض الاهخر مف% 50 و% 75 المساوييف ال  قياساً  معاوياً  افوؽ
 .  الارايب لم  ،%  34.6 و% 14.7 قدرها زيادة هاسهة -1هػ.طف

 -1هػ.طف 35.7 همغ حاصؿ ألم  ألطت الاهااية هالمخمفات الاغطية إف ايضاً  (14) جدوؿ ااائج واهيف    
 فيها  الهطاطا حاصؿ همغ الاي الاهااية هالمخمفات الاغطية لدـ ال  قياساً % 6.4 مقدارها معاوية هزيادة
 مف معاوياً  الهطاطا حاصؿ في زيادة ال  أدت الااقص هالااقيط الري مساويات إضافة إف . -1هػ.طف 33.6
 10 همساوى العضوية األسمدة إضافة حالة في% 12.7 همغت زيادة هاسهة -1هػ.طف 44.4 ال  39.4
 األسمػدة ومػساويات الاهااية هالمخمفات الاغطية هيف الاداخؿ اأثير ايضاً  (14) جدوؿ ااائج واهيف.  -1هػ.طف

ضػافة الاهاايػة هالمخمفػات الاغطػية معاممػة ألطت إذ العضوية  -1هػ.طف 10 همسػاوى لعضػويةا األسمػدة وا 
 لها يضاؼ لـ الاي المعاممة ال  قياساً %  37.5 مقدارها معاوية هزيادة -1هػ.طف 40.3 همغ حاصؿ ألم 
 . اغطية دوف ومف لضوي سماد



 

 ( .-1ـ) طن.ى تغطية في الحاصل الكمي لمبطاطاالعضوية وال واألسمدة: تثيير مستويات الري بالتنقيط الناقص  (14) 

 

  

 

 

يستىياث 

 انتغطيت
 انؼعىيت األسًذةيستىياث 

 يستىياث انشي بانتُقيػ انُاقص

يستىياث ×انتغطيت

انشي  يؼايهت انؼعىيت األسًذة

 انكايم

 75%إظافت 

يٍ انتبخش يٍ 

 حىض انتبخش

 50%إظافت 

يٍ انتبخش يٍ 

 حىض انتبخش

 بذوٌ تغطيت

 29.3 25.3 28.5 34.2 سًاد ػعىي إظافتبذوٌ 

ـغٍ.ه 5 إظافت
1-

 38.8 32.2 27.6 32.8 

ـغٍ.ه 10 إظافت
1-

 43.5 39.2 33.0 38.6 

 

 تغطيت   

 31.0 26.5 30.0 36.5 سًاد ػعىي إظافتبذوٌ 

ـغٍ.ه 5 إظافت
1-

 40.3 37.8 29.7 35.9 

ـغٍ.ه 10 إظافت
1-

 45.4 40.4 35.1 40.3 

( 0.05)   LSD 0.54 0.22 

يستىياث انشي بانتُقيػ 

 انتغطيت×انُاقص 

 33.6 28.6 33.3 38.8 بذوٌ تغطيت

 35.7 30.4 36.1 40.7 تغطيت 

( 0.05)   LSD 0.28 0.22 
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 30.2 25.9 29.2 35.4 سًاد ػعىي إظافتبذوٌ 

ـغٍ.ه 5 إظافت
1-

 39.5 35.0 28.7 34.4 

ـغٍ.ه 10 إظافت
1-

 44.4 39.8 34.0 39.4 

( 0.05)   LSD 0.40 0.27 

  29.5 34.7 39.8 يتىسػ يستىياث انشي بانتُقيػ انُاقص

( 0.05)   LSD 0.22  



 

 ألطت إذ والاغطية الااقص هالااقيط الري مساويات هيف الاداخؿ اأثير يضاً ا( 14  جدوؿ ااائج واهيف
 هاسهة معاوية هزيادة -1هػ.طف 40.7 همغ حاصؿ ألم  الاهااية هالمخمفات الاغطية م انشٌ انكايم  معاممة
 الاهخر مف حوض الاهخر مف %50% و75و الكامؿ الري معاممة ال  قياساً  %42.2% و22.3% و4.08
% 75 المساوييف ال  الاهااية هالمخمفات الاغطية لاد 33.7%% و 12.9 وهاسهة ، اغطية دوف ومف

 .      الاغطية وم  الاهخر مف حوض الاهخر مف %50و

 األسمدة ومساويات الااقص هالااقيط الري مساويات هيف الاداخؿ اأثير ايضاً  (14) جدوؿ ااائج واهيف     
 44.4 همغ حاصؿ ألم  وألطت  الكامؿ الري لمعاممة -1هػ.طف 10 إضافة معاممة افوقت إذ العضوية

 األسمدة مساويات لجمي  الاهخر مف حوض الاهخر مف %50% و75 المساوييف ال  قياساً  -1هػ.طف
 .  الارايب لم  ، -1هػ.طف 34.0و 39.8 همغت والاي العضوية

 احقؽ إذ الهطاطا لاهات الكمي لحاصؿا لم  الثالثة العوامؿ اأثير ايضاً  (14) جدوؿ  ااائج واهيف      
ضافة الاهااية هالمخمفات الاغطية لاد -1هػ.طف 45.4 همغ حاصؿ ألم   10 همساوى العضوية األسمدة وا 
 ولجمي  % 34.1% و  39.4% و  44.4 مقدارها  معاوية هزيادة  الكامؿ الري ولمعاممة -1هػ.طف

 األسمدة اساخداـ اأثير لف أما.  الااقص هالااقيط ريال ومساويات العضوية األسمدة ومساويات المساويات
 اإليجاهي دورها إل  يعزى فقد المقاراة همعاممة مقاراة الكمي الحاصؿ زيادة في والاغطية المضافة العضوية

 واجهيز هالارهة الدقيقة األحياء هواسطة احممها إل  هاإلضافة والكيميائية الفيزيائية الارهة صفات احسيف في
 زيادة في الفضؿ لهما يعود والمذيف والهوااسيوـ الااروجيف وخصوصا الضرورية المغذية هالعااصر ااتالاها
 زيػادة فػي إيجػاهي هشػكؿ ياػعكس الذي الماػكواة الدراات لدد ازدياد لػف فضالً  الخضػري الاػمو واشػاط قوة

  و 2007والزهػاوي،  b2007، والصػحاؼ ولااػي  2007، ولثمػاف 2001، الدخولة  الكمػي الحاصؿ
(Abdelrazzag 2002 .ذكره ما م  الااائج هذه اافؽ و Pang and Letey (2000) (2007) والزهاوي 

وقد يعزى ازدياد لدد الدراات ال  دور الاغطية هالمخمفات الاهااية في ارافاع درجة حرارة الارهة واحسيف  .
الاهخر ويوفر العااصر المغذية لماهات وهالاالي يحسف مف خواصها الفيزيائية ومحافظاها لم  الماء واقميؿ 

في  اًلامعب الاغطية دورًا فعا . (Mahmood et al. 2002امو الاهات وهذا يؤدي ال  زيادة الحاصؿ  
ولدـ ماافساها  األدغاؿزيادة الحاصؿ الكمي مقاراة م  معاممة هدوف اغطية وذلؾ مف خالؿ الاخمص مف 

 هاإلضافة الكرهوايالماء والعااصر الغذائية وهذا هدوره يزيد مف فالمية الامثيؿ  لممحصوؿ االقاصادي لم 
ال  اوفيرها العااصر المغذية الضرورية لماهات وخصوصا الاياروجيف العضوي والذي هدوره يعمؿ لم  

و   Munguia et al. 2000زيادة المساحة الورقية لماػهات ممػا ياعكػس ايجاهيا لمػ  الحاصؿ  

McCraw, 2003 ( . 

 

 



 

 انًاء  خذاوكفاءة است 4-5-6

العضوية  األسمدةمساويات الري هالااقيط الااقص ومساويات  ( اأثير15اوضح الااائج في جدوؿ       
الماء همغت  خداـكفاءة السا ألم  إف ياضح مف الجدوؿ إذ ، الماء خداـوالاغطية في معدؿ كفاءة اسا

 األسمدةمف  -1ػطف.ه 10 إضافةم   هخر مف حوض الاهخرالا% مف 50 هإضافة -3كغـ.ـ 24.42
 الاهخر مف حوض الاهخرمف % 75 هإضافة -3كغـ.ـ 15.79و  -3كغـ.ـ18.77 العضوية والاغطية مقاهؿ 

  و 22.99 مقاهؿ ،العضوية والاغطية  األسمدةمف  -1ػطف.ه 10 إضافةم  معاممة الري الكامؿ و 
 3.24%% و6.22هدوف اغطية أي هاسهة زيادة قدرها  ولكف ممةالمعا افس في -3كغـ.ـ15.16 و 18.18

 W3O2M1وحدة الماء( لمعاممة  إاااجيةالماء   خداـلم  الارايب . فمو اـ مقاراة كفاءة اسا ،% 4.15و
 مف المكعب المار إف يعاي وهذا ، الضعؼ هحدود كاات الكفاءة إف يالحظ W1O0M0م  معاممة المقاراة 

 ولاد الاهخر مف حوض الاهخر مف %50 همساوى الماء إضافة لاد الضعؼ همقدار "حاصال ألط  الماء
 يرج  وهذا السيطرة أو القياس معاممة م  مقاراة الاغطية م  -1هػ.طف 10 همقدار العضوية األسمدة إضافة
 هةرطػو  لمػ  المحافظة في الاغطية ودور الفيزيائية الارهة خصائص احسيف في العضوية األسمدة دور ال 

 Tayel و  Wahba et al. (1990) و Shinde et al. (1987) وجده ما مػ  الااػائج هػذه اافؽ.  الاػرهة

et al. (1993a) ٌعود وهذا ، الري مساويات زيادة م  الماء اساخداـ كفاءة ااخفاض ال  أشاروا الذيف 

 اآلثار من قلل عالً رطوبً مستوى على حافظت قد والتغطٌة العضوٌة األسمدة إضافة إن الى

 . اإلنتاج فً زٌادة إلى أدى مما النمو فً لألمالح السلبٌة

 

 

 

 

 

 

 



 

العضوٌة والتغطٌة فً معدل كفاءة  واألسمدة( : تأثٌر مستوٌات الري بالتنقٌط الناقص 15جدول )

 .(  -3)كغم.م استخدام الماء

 المائي االستيالك معدل في والتغطية العضوية واألسمدة الناقص بالتنقيط الري مستويات تثيير:  7-5-4

 . لمبطاطا

 معدؿ في والاغطية العضوية واألسمدة الااقص هالااقيط الري مساويات اأثير( 16  ؿجدو  يوضح     

 الاهخر هيااات لم  الامادا حساه  اـ والذي ، الامو مف مخامفة ولمراحؿ الهطاطا لاهات المائي االساهالؾ

 قميمة كاات الامو موسـ هداية في الاهات اساهمكها الاي الكمية إف الجدوؿ مف يالحظ. الاهخر حوض مف

 همغ إذ ، المساهمكة الكمية في الواضح االاخفاض االحظ وهعدها الاهات امو اقدـ مراحؿ م  هالمقاراة

 ساة مجموع يمثؿ األوؿ اشريف شهر في -1شهر.ممـ 106.522 الامو موسـ هداية في المائي االساهالؾ

 يوماً  ولشريف سهعة مجموع مثؿي الثااي اشريف شهر في -1شهر.ممـ 197.91 كاف حيف في ، يوما ولشريف

 ثماف مجموع يمثؿ -1شهر.ممـ 162.12 الشهري المائي االساهالؾ معدؿ فكاف األوؿ كااوف شهر في أما ،

 اايجة الامو موسـ اهاية لاد لمماء الاهات حاجة ااخفاض ال  يعود ذلؾ في السهب إف.  يوما ولشريف

 العضوٌة األسمدة مستوٌات التغطٌة

 الناقص بالتنقٌط الري مستوٌات

 عدلالم

يعايهح انشٌ 

 انكايم

  من %75
الاهخر مف 
حوض 
 الاهخر

  من %50
الاهخر مف 
 حوض الاهخر

 تغطٌة بدون

 14.26 17.63 13.23 11.92 سمادعضوي إضافة بدون

 15.89 19.23 14.94 13.50 -1هـ.طن 5 إضافة

 18.77 22.99 18.18 15.16 -1هـ.طن10  إضافة

 تغطٌة

 15.03 18.48 13.91 12.72 سمادعضوي إضافة بدون

 17.43 20.71 17.55 14.03 -1هـ.طن 5 إضافة

 19.66 24.42 18.77 15.79 -1هـ.طن 10 إضافة

 16.84 20.57 16.09 13.85 المعدل



 

 ، إف(  2005، والجااهي 2005، لطية  أجزاءه مف لالية اسهة وجفاؼ وخالياه أاسجا  اكويف اكاماؿ

 في الامد والاي Kr االخازاؿ معامؿ اخاالؼ ال  يعود الشهري المائي االساهالؾ معدالت في االخاالؼ

 االساهالؾ فأف لذا (15) المعادلة في ورد وكما الارهة سطح مف يغط  ما الورقية المساحة لم  حساهااها

 وآخروف لااي إلي  اوصمت ما م  اافؽ الااائج وهذه -1موسـ.ممـ 466.5 كاف المضاؼ الموسمي المائي

 . الااقص الري معامالت احت الهطاطا لمحصوؿ الاجميعي ااح – الاهخر قيـ قياسهـ لاد 2010،



 

 

 . 1-تثيير مستويات الري بالتنقيط الناقص واألسمـدة العضوية والتغطية في معـدل االستيالك المائي لمحصول البطاطا مم . موسم ( :16جدول )
 

Total  mm/day 0.47 +0.95+1.28+1.397=4.097 ×26 = 106.522 mm/monthly  

Total  mm/day 1.77 +1.67+1.17+1.23+1.49=4.33 ×27 = 197.91 mm/monthly 

 Total  mm/day 1.55 +1.69+1.58+0.97=5.79 ×28 = 162.12 mm/monthly

 October November December  

Epan mm/day 13.05 12.975 10.77 10.095 7.795 6.35 5.465 4.91 4.885 4.31 4.345 5.905 4.45  

Kp 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7  

ETomm/day 7.83 7.785 6.462 6.057 5.456 4.445 3.825 3.437 3.419 3.017 3.041 4.133 3.115  

Kc 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7  

ETcropmm/day 8.22 8.17 6.78 6.35 5.72 4.66 2.67 2.40 2.39 2.11 2.12 2.89 2.18  

Kr 0.058 0.117 0.19 0.220 0.31 0.36 0.44 0.514 0.625 0.735 0.8 0.550 0.447  

Total mm/day 0.47 0.95 1.28 1.397 1.77 1.67 1.17 1.23 1.49 1.55 1.69 1.58 0.97 
466.5 
 مم/موسم

ETcropmm/monthly 106.522 197.91 162.12 



 

  Yield Response Coefficient (Ky) المحصول استجابة معامل8-5-4 :

اأثير معامالت الري واألسمدة العضوية في معامؿ اساجاهة المحصوؿ ( 24ذثٍُ انُرائج فٍ شكم )        

لاد مساوى  قيمة لمعامؿ اساجاهة المحصوؿ كاات ألم  إفياضح مف الشكؿ إذ  ،لاد لدـ الاغطية 

ضافة% مف الاهخر مف حوض الاهخر 75 إضافة  0.575مقاهؿ   0.680( والاي همغت T2  1-ػطف.ه 5 وا 

ضافةمف الاهخر مف حوض الاهخر  50% إضافةلاد مساوى  في حيف  ،وهدوف اغطية  1-ػطف.ه 5 وا 

سماد لضوي وهدوف اغطية   إضافة% مف الاهخر مف حوض الاهخر وهدوف  75 إضافةكاات لاد مساوى 

 T1)0.669   سماد  إضافةمف الاهخر مف حوض الاهخر وهدوف  50% إضافةلاد مساوى  0.521مقاهؿ

ضافة% مف الاهخر مف حوض الاهخر  75 إضافةفي معاممة مساوى  أما ، لضوي وهدوف اغطية % 10 وا 

مف الاهخر مف  50%همساوى  إضافةلاد  0.483مقاهؿ  0.400( فهمغ T3ومف دوف اغطية   1-ػطف.ه

 العضوية واألسمدة الري معامالت اأثير فاهيف( 25  شكؿ في الااائج أما.  ومف دوف اغطية حوض الاهخر

 اساجاهة لمعامؿ قيمة ألم  إف الشكؿ مف ياضح إذ ، الاغطية لاد الهطاطا محصوؿ اساجاهة معامؿ في

سماد  إضافة% مف الاهخر مف حوض الاهخر ومف دوف 75 إضافةلاد مساوى  كاات الهطاطا محصوؿ

ف ػالاهخر م مف 50% إضافة مساوى لاد 0.546 مقاهؿ 0.718 همغت والاي( T1لضوي وم  الاغطية  
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 العضوية في معامل استجـابة المحصـول )بدون تغطية( . واألسمدةتثيير معامالت الري ( : 24) شكل



 

% مف الاهخر  75 إضافةلاد مساوى  كاات حيف ، في (T1سماد لضوي وم  الاغطية   إضافةوهدوف 

مف  50% إضافةلاد مساوى  0.523 مقاهؿ T2 )0.247  1-ػطف.ه 5 إضافةمف حوض الاهخر م  

 مف الاهخر مف % 75 إضافة معاممة في ، أما ( T2  1-ػطف.ه 5 إضافةالاهخر مف حوض الاهخر م  

 إضافةلاد مساوى  0.453 مقاهؿ 0.434  فهمغ( T3  الاغطية وم  1-هػ.طف 10 إضافة م  هخرالا حوض

ويمكف افسير ذلؾ مف  ( .T3  الاغطية وم  1-ػطف.ه 10 إضافةمف الاهخر مف حوض الاهخر م   %50

ؿ معامؿ اساجاهة المحصو  إف إذ ،خالؿ حقيقة لدـ اعرض محصوؿ الهطاطا لمشد المائي خالؿ فارة اموه 

العضوية  األسمدةلـ اؤثر مساويات الري هالااقيط الااقص لم  هذا المعامؿ كوف  إذ ،لـ ياجاوز الواحد 

والاغطية هالمخمفات الاهااية قد حافظت لم  مساويات رطوهية جيدة في حدود الماطقة الجذرية وهذلؾ لـ 

 يحصؿ أي شد لم  الاهااات .
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 العضوية في معامل استجابة المحصول عند تغطية التربة . ةواألسمدتثيير معامالت الري ( : 25) شكل

 

 

 

 



 

 االستنتاجات والتوصيات –خامسًا 
 Conclusions   االستُتاجاث1 : -5

ال  زيادة كهيرة في المحاوى الرطوهي لمارهة وخفض الاراكيز  الري الكامؿ هالااقيطأدى اساخداـ   1-
مقاراة فقط  %35.26و  %20.09هزيادة قدرها  وياً معا الممحية وقد ازداد الحاصؿ الكمي لمهطاطا

 .انرثخش يٍ حىض انرثخش مف  50%و  75%هالمساويات 

إل   -1طف.هػ 10أدى إضافة األسمدة العضوية  مخمفات كؿ مف الدواجف واألهقار واألغااـ( همساوى  -2
و % 27.13رها احسيف هعض الصفات الفيزيائية لمارهة وزيادة الحاصؿ الكمي لمهطاطا هزيادة قد

،   انرثخش يٍ حىض انرثخشمف  50%و  75%  في معاممة الري الكامؿ و 30.39%و  37.38%
 لم  الارايب .

أدت اغطية الارهة هالمخمفات الاهااية  خميط مف الهاموس واشارة الخشب( إل  زيادة المحاوى الرطوهي   -3
 6.7دة الحاصؿ الكمي لمهطاطا هزيادة قدرها لمارهة مما ااعكس ايجاهيًا لم  صفات الامو واإلاااج وزيا

،  انرثخش يٍ حىض انرثخشمف 50% و  75%  في معاممة الري الكامؿ  و  4.8 %و % 5.1 و  %
 لم  الارايب .

 1-ممـ. موسـ 349.9و 1-ممـ. موسـ ..466االساهالؾ المائي لمحصوؿ الهطاطا همغ    -4
  و  

انرثخش يٍ حىض انرثخش ، عهً مف    50%و   75%و    في حالة الري الكامؿ  1-ممـ. موسـ233.3

 . انرشذُة فٍ انًىعى انخشَفٍ

أدى اساخداـ مساويات الري هالااقيط ومساويات األسمدة العضوية ومساويات الاغطية ال  زيادة حركة  -5 
ؽ ماء األمالح م  اقدـ جههة الارطيب لف معاممة المقاراة كمما اهاعداا لف الماقطات وم  زيادة لم

 الري المضاؼ خالؿ مراحؿ امو محصوؿ الهطاطا الثالث. 

حققاػػا ألمػػ   انرثخررش يررٍ حررىض انرثخررش% مػػف 75وانكايررم  معػػامماي الػػري  أفأظهػػرت ااػػائج الدراسػػة  -6
 . الدراات وحاصؿ المادة الجافة مف حاصؿمماوسط ل

ة الساخداـ الماء أفضؿ كفاء انرثخش يٍ حىض انرثخشمف    50%ألطت معاممة الري هالمساوى -7
لاد معاممة الري -3 كغـ .ـ 15.79و -3 كغـ .ـ 18.77مقاهؿ -3 كغـ .ـ24.42  لحاصؿ الهطاطا همغ 

وم   -1طف.هػ 10ولاد إضافة األسمدة العضوية همساوى  انرثخش يٍ حىض انرثخش% مف 75و الكامؿ



 

مف    50%و %75و انشٌ انكايم هإضافة -3 كغـ .ـ 15.16و  18.18و 22.99الاغطية ، مقاهؿ 
ومف  -1طف. هػ 10، لم  الارايب ولاد إضافة األسمدة العضوية همساوى   انرثخش يٍ حىض انرثخش

 دوف اغطية .

                                                   Recommendations التوصيات:  5-2

لاػد اسػاعماؿ لهاموس واشػارة الخشػب  خميط مف ا اساعماؿ اقاية اغطية سطح الارهة هالمخمفات الاهااية -1
 مساويات الري هالااقيط الااقص .

 إضافة مياه الري الامادًا لم  العمؽ الجذري لماهات لكؿ مرحمة مف مراحؿ الامو المخامفة . -2 

إضافة األسمدة العضوية لاد اساعماؿ مساويات الري هالااقيط الاػاقص لاػد زرالػة محاصػيؿ الخضػر   -3
 االقاصادية .

إجراء المزيد مف الدراسات لم  المغطيػات المسػاخدمة فػي الدراسػة ولمحاصػيؿ مخامفػة احػت اظػاـ الػري  4-
هػػالااقيط ههػػدؼ الوصػػوؿ إلػػ  ألمػػ  إااػػاج وأفضػػؿ كفػػاءة اسػػاخداـ لممػػاء وهمػػا يسػػالد لمػػ  احسػػيف إدارة 

 . المياه

 1-طف.هػػ 30  دؿ ػهمعػرة الخشػب  هالمخمفات الاهااية خميط مػف الهامػوس واشػاإمكااية اساخداـ الاغطية  -5
إلرواء محصػوؿ الهطاطػا وذلػؾ لمحصػوؿ لمػ  ألمػ   انرثخرش يرٍ حرىض انرثخرشمػف  %50م  إلطاء 

 . إاااج وأفضؿ كفاءة اساخداـ لمماء

انرثخش يٍ حىض انرثخش إلظافح انًُاِ ، إر حققد هزِ انًعايهح ذىفُش  فٍ مف  %50اساخداـ المساوى  -6

و 96.98إر كاَرد انكًُرح انكهُرح يرٍ يُراِ انرشٌ  انًغررخذيح  %50اس كًُح يُاِ انشٌ تًقذ
3
فرٍ يعايهرح  

و 48.49انشٌ انكايم يقاتم 
3  

 يٍ انرثخش يٍ حىض انرثخش  .  % 50ٍ يعايـهح انشٌ انُاقصـف

دساعررح وظررو  ررذوي اقرصررادَح يررٍ َاحُررح اعرررخذاو األعررًذج انععررىَح وانرغطُررح تانًخهفرراخ انُثاذُررح  -7

   انضساعح انرقهُذَح . ويقاسَرها يو



 

 سادسا :المصادر

 المصادر العربٌة1 :  - 6

الزرالة المحمية.  –الرممية  األراضي. العالقات المائية واظـ الري   1998محمود لهدالعزيز.  ، إبراىيم
 . جالؿ حرهي وشركاؤه ، مصر. هاإلسكادريةمحاصيؿ الخضر( ، ماشأة المعارؼ 

  .. اظـ الري هالااقيط . جامعة الممؾ سعود . المممكة العرهية السعودية 1997.  إهراهيـاحمد  ، لعمودا
. اػأثير الاسػميد هالهوااسػيـو والااػروجيف والفسػفور والشػد  2001، أحػالـ لهػد الػرزاؽ محمػد حسػيف .الدخولـو 

اااجيػػة اهػػات الهطاطػػا . أطروحػػة دكاػػوراه قسػػـ لمػػوـ الهسػػااة . كميػػة الزرالػػ ة المػػائي فػػي مراحػػؿ امػػو وا 
 الغاهات . جامعة الموصؿ. 

. تأثٌر الشكل والمٌل الجانبً للمروز فً نمط توزٌع االمالح فً التربة تحت 2001 جواد كاظم .  ، اٌدام

 . كلٌة الزراعة . جامعة بغداد .  هدكتوار  أطروحةطرائق ري مختلفة . 

. دار الكتب للطباعة  هٌقات. الري أساسٌاته وتطب 1988 .وعصام خضٌر الحدٌثً  إبراهٌمٌل بن ، الطٌف

 جامعة  بغداد .  –والنشر ، وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

. دراسة بعض المؤثرات الفنٌة لمنظومة الري بالتنقٌط واثرها فً  2001 احمد هادي .  إبراهٌم ، العبٌدي

 . . رسالة ماجستٌر . كلٌة الزراعة. جامعة بغداد محصول الخٌار إنتاجٌة

. دراسة العالقة هيف مولد الزرالة واظاـ الاسميد واثرها في ااااجية محصوؿ  2009هساـ محمد . ، انيالبست
الهطاطا واوليا  احت ظروؼ الماطقة الوسط .رسالة ماجساير.قسـ الهساايف.كمية الزرالة . 

 جامعة اشريف . سوريا .

لارهة والرش في امو وحاصؿ ومكواات إل  ا NPK. اأثير إضافة  الػ  2006، جواد ط  محمود .   الفضمي
رسالة ماجساير.قسـ لموـ الارهة . كمية الزرالة . جامعة (.Solanum tuberosum Lالهطاطا  .

 هغداد .

للطباعة    تصمٌم منظومة الري بالتنقٌط . دار الحرٌة  . 1987 .سمٌر خلٌل وزٌد شهاب فتحً  ، الخفاف

 بغداد . –

اء ـبعض معاٌٌر الري بالتنقٌط فً توزٌع الم تأثٌر.  2006  رحمن .جمال ناصر عبد ال ،  وندالسع

كلٌة  دكتوراه . أطروحةمحصول البامٌا .  وإنتاجة رسوبٌة طٌنٌة وفً نمو ـً تربـف واألمالح

 .الزراعة . جامعة بغداد 



 

العامة  منظومة الري بالتنقٌط المصنعة فً الشركة أداءتقٌٌم .  2003  .منتصر محمد جاسم  ، العبٌدي

رسالة ماجستٌر . كلٌة الزراعة . جامعة  محصول البامٌا . إنتاجٌةفً  وأثرهاللصناعات المٌكانٌكٌة 

 . بغداد

. اأثير اغطية الارهة هرقائؽ 1995. لذاب  واعمة هادي  خمؼ موس  ط و لمي احمد لطيوي   ، لراويا
اااجالهولي اثميف في هعض خواص الارهة وامو   1 زرالة الرافديف . الموصؿ. مجمة  الطماطا وا 

27  3 1 )24-27 . 
والعمودٌة فً تربة الزبٌر الرملٌة  األفقٌة. دراسة حركة الماء   1989. حماد إبراهٌمقٌصر ،  الشدود

 تحت نظام الري بالتنقٌط . رسالة ماجستٌر : كلٌة الزراعة . جامعة البصرة .

رطوبً للتربة ال ماء الري والتغطٌة فً التوزٌع تأثٌر مستوٌات . 2003 .عثمان  همطهر عبد ، الصبحً

نظام الري بالتنقٌط .  تحت  .Solanum tuberosum L وكفاءة استخدام الماء لمحصول البطاطا 

 جامعة بغداد . –رسالة ماجستٌر . كلٌة الزراعة 

                                                     . التوزٌع الرطوبً والملحً فً 1987.  محمد عبد هللا وعبد الحمٌد محمد جواد ، النجم

-15 (:2) 6 : . مجلة البحوث الزراعٌة والموارد المائٌة الرملٌة تحت نظام الري بالتنقٌط الترب 

36  . 

وامػو  ااح ولالقة ذلؾ هرطوهة الارهػة -. اأثير الاغطية في الاهخر 1998.  لهد اهلل لمي ، الظفيري
 . هغداد -كمية الزرالة   -قسـ الارهة  -. أطروحة دكاوراه  وحاصؿ الذرة الصفراء

احت  .Allium cepa L. اقييـ الري هالااقيط لمحصوؿ الهصؿ 2005محمد لمي لهود .  ، لجنابيا
 األاهاررسالة ماجساير . كمية الزرالة . جامعة  اساعماؿ المغطيات والمادة العضوية  في الارهة .

. 
. اقييـ اظامي الري هالااقيط والمروز هداللة مقاومة الارهة لالخاراؽ  2002.  حسيف لهداهلل ، لشيخميا

اااج  .68 -59( 1 6  33.  محصوؿ الطماطا. مجمة العمـو الزرالية العراقية وا 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       . تأثٌر السمـاد العضـوي والفوسفاتـً فً جاهزٌة                             2000.  جعفر عباس شمس هللا ، الركوازي

                              . رسالة ماجستٌر ــ كلٌة الزراعة ــ قسـم                              الفسفور خالل مراحل نمو نبات الطماطة                 

 .  علوم التربة ــ جامعة بغداد               

 Diamantتقاوي الرتب العلٌا للبطاطا للصنفٌن  إنتاج . 2006 . فـالح حسـن عٌسى ، الخزعلـً

 دكتوراه ــ كلٌة الزراعة ــ قسم علوم أطروحة.  باستخدام تقانات مختلفة Desireeو            

 . البستنة ــ جامعة بغداد            



 

ااػػاج واوليػػة  . 2007. ، سػػمير محمػػد الزىــاوي اػػأثير األسػػمدة العضػػوية المخامفػػة واغطيػػة الارهػػة فػػي امػػو وا 
رسػالة ماجسػاير. قسػـ الهسػااة . كميػة الزرالػة . جامعػة  . (Solanum tuberosum Lالهطاطػا  .

 . هغداد

لصػػػػرؼ المغطػػػػ  . مكاهػػػػة مػػػػدهولي . وزارة الاعمػػػػيـ                                                                           طػػػػرؽ الػػػػري الحديثػػػػة وا . 1999لمػػػػي .  ، الــــدجوي
     . العراؽ العالي والهحث العممي .

 اساعماؿ هعض محساات الارهة احت اظاـ الري هالااقيط .  2005 .حذيفة جاسـ محمد  ، العاني
 -عض الخصائص الفيزيائية لارهة جهسية وامو الهطاطا . رسالة ماجسايرولالقا  هه         
 جامعة األاهار.                                                                                                –كمية الزرالة          

ء احت ظروؼ اغطية الارهة . مجمة . االساهالؾ المائي لمهاقال 2001لصاـ خضير حمزة .  ، لحديييا
 . 58 -55( 1 6  32  :العمـو الزرالية العراقية

 األافاؽ. اكييؼ وامذجة الاظاـ الحراري لمارهة احت ظروؼ 1996.  ؽلهد الرزا بلهد الوها ، لقيسيا
 . . كمية الزرالة. جامعة هغداد دكاوراه أطروحةالهالسايكية. 

. اساعماؿ ماظومات الامو الاهااي في اطوي  اهات زهرة الشمس  2002 . كامؿ مطشر مالح ، الجبوري
(Helianthus annuus L.) راه .دكاو  أطروحة.  لاحمؿ الجفاؼ واحديد احاياجاا  المائية   
 كمية الزرالة . جامعة هغداد .

 ة اأثير إضافة زيت الوقود في هعض صفات الارهة الفيزيائي.  2000.  زهير لهد الكريـ  الجميمي ،

 . هغداد جامعة –المائية وامو حاصؿ الحاطة . رسالة ماجساير . كمية الزرالة          

. تأثٌر مخلفات المجاري على نمو نبات الذرة الصفراء 1983 .  راضً مهدي صالح ، الربٌعً

 . . جامعة بغداد . كلٌة الزراعة . رسالة ماجستٌر واحتماالت التلوث البٌئً

. النظام المائً لري محصول الطماطا فً الترب الرملٌة 1985 د محمد جواد . ، عبد الحمٌ العبٌدي

 . باستخدام منظومة الري بالتنقٌط . رسالة ماجستٌر . كلٌة الزراعة . جامعة البصرة

مدى اساجاهة صاؼ  دزرية( لماغطية هالقش وهدوا  هاساخداـ الري  . 2008لامر لهداهلل حسيف  ، الجبوري
 . 252 -264:  (2) 8ة جامعة اكريت لمعمـو الزرالية 1. مجم الاكميمي

وزارة الاعمػػػيـ العػػػالي  . مطهعػػػة دار الحكمػػػة. اغذيػػػة الاهػػػات الاطهيقػػػي .1989.  فاضػػػؿ حسػػػيف ، الصـــحاف
 . . العراؽ والهحث العممي



 

اػأثير مصػدر ومسػاوى السػماد العضػوي فػي هعػض  . a 2007، فاضؿ حسيف وأالء صالح لااي . الصحاف
اااج القرااهيط صفات ال صاؼ سولد ساو . المجمة  (Brassica oleracea var. Botrytis .ارهة وا 

 . 41-25: (1)7العراقية لعمـو الارهة 1 

 اأثير    - 3. إاااج الهطاطا هالزرالة العضوية .b 2007 ، فاضؿ حسيف وآالء صالح لاايالصحاف 

 الدراات وصفااها الاولية . مجمة العمـو  الاسميد العضوي والشرش في امو الاهات وحاصؿ          

 . 82-65.  (4)38الزرالية العراقية 1          

. اثػػػر الااعػػػيـ والمحسػػػاات فػػػي الصػػػفات  2002.  القاػػػاص ؼلهػػػد المطيػػػايمػػػف و   صػػػهاح شػػػافي  ، اليـــادي
( 1 4  7 1 الفيزيائيػػػة لمارهػػػة وامػػػو محصػػػوؿ الشػػػعير. مجمػػػة الزرالػػػة العراقيػػػة.  لػػػدد خػػػاص(

172-181 . 
. تقٌٌم نظام الري بالتنقٌط  1988 .سامً رجب ورعد عمر صالح وعبد الصاحب مجٌد  ، الداغستانً

 :25 - 32الطماطا فً البٌوت المحمٌة . مجلة البحوث الزراعٌة والموارد المائٌة .  إلنتاجوالمروز 

(3)3  . 

الارهة  خصائص ة في هعضاولية مياه الري والاغطي اأثير . 2009سعدي ستار شحاذة . الزوبعً ، 
. رسالة ماجساير كمية  احت اظاـ الري هالااقيط Brassica oleracea وحاصؿ اهات القرااهيط

 جامعة هغداد . -الزرالة

  صَد انىقىد ويغحىق انشُثالٌ انًائٍ ذأثُش . 2009عبد الرزاق ٌونس وواثب شكري النعٌمً الزوبعً ، 

 Ceratophlam demeresm L.ص انرشتح انفُضَائُح وحاصم انثضانُا ذحد فٍ تعط خصائ

 . 62-51: (4)40. مجلة العلوم الزراعٌة العراقٌة :  نًذَُح انشيادٌ األيطاسظشوف 

اساخداـ األسمدة الحيوااية والشرش كأسموب لمزرالة العضوية  . 2009عمر هاشم مصلح . المحمدي ، 
اااج الهطاطا   قسـ الهسااة . -جامعة هغداد -ة الزرالة. أطروحة دكاوراه كميواأثيرها في امو وا 

يخهفاخ انىسق انصُاعٍ  ذأثُش.  2008واثب شكري شاكر وبسام الدٌن هشام الخطٌب النعٌمً ، 

فٍ ذحغٍُ تعط خصائص انرشتح انفُضَائُح  .Ceratophlam demeresm L ويغحىق انشُثالٌ

 . 13 -1: (1) 39. مجلة العلوم الزراعٌة العراقٌة :  وًَى وحاصم انثايُا

الدهالية لمواد لضوية مخامفػة  واألحماض. اأثير السكريات الماعددة  2001.  سعادة خميؿ حميد ، القيسي
 . . جامعة هغداد . رسالة ماجساير. كمية الزرالة في هااء الارهة



 

رالعضوٌة فً ٌالمحسنات العضوٌة وغ إضافة.  1997عبد الجواد وعبد الرحمن غٌبة .  ، الجيالني

. الدورة التدرٌبٌة التحاد مجالس  األرضٌةالمروٌة للتغلب على ظاهرة تصلب القشرة  راضًاأل

 واألراضًالبحث العلمً العربً . وزارة الزراعة بالتعاون مع مركز الدراسات للمنطقة الجافة 

 . 19 –1:  3/3/1997-  26/2 القاحلة . بغداد . العراق .

الاهرية واالروائية  األحواضيدوجيومورفولوجية سالسؿ الارب في . ه 2002ااظـ شمخي رهؿ .  ، لعقيميا 
  دكاوراه . كمية الزرالة . جامعة هغداد . أطروحةمف وسط السهؿ الرسوهي العراقي . 

 . اأثير محساات الارهة لم  هعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لارهة  1987.  ارؼ هاشـ ، بريسم
 . . جامعة هغداد اجساير. كمية الزرالة. رسالة م مزيجة طياية       

لػاقص  .Sorghum bicolorMoench L. اسػاجاهة الػذرة الهيضػاء  2006حسػاـ الػديف احمػد . توفيـق ، 
كميػػػة  -الػػػري خػػػالؿ مراحػػػؿ الامػػػو المخامفػػػة واثػػػر ذلػػػؾ فػػػي اوزيػػػ  الجػػػذور. أطروحػػػة دكاػػػوراه

 جامعة هغداد .  -الزرالة
هندسة نظم الري الحقلً . دار الكتب للطباعة  . 1992  .سٌن ٌا إسماعٌلاحمد ٌوسف وحقً  ، حاجم

 والنشر . جامعة الموصل .

 وزارة التعلٌم العالً  -أنتاج خضر.  1989 عبد الجبار جاسم المشعل  فاضل مصلح و ، حمادي

 . جامعة بغداد -والبحث العلمً        

 عض خواص الارهة وامو . اأثير فضالت لضوية مخامفة لم  ه1980.  لصاـ احمد،  حسين
 . . جامعة هغداد . رسالة ماجساير. كمية الزرالة الحاطة       
. اػأثير اغطيػة 1988.  وصػالح الػديف لهػد العزيػز محمػود الحػديثي ، لصاـ خضػير هشاـ محمود ، حسن

ااػػػػاج الهػػػاقالء احػػػػت الظػػػروؼ الديميػػػػة .  الارهػػػة لمػػػ  هعػػػػض الخصػػػائص الفيزيائيػػػػة لمارهػػػة وامػػػو وا 
 .  العراؽ-هغداد-ر العممي الخامس لمجمس الهحث العمميالمؤام

اػػػأثير مسػػػاويات مخامفػػػة مػػػف الاسػػػميد  . 2006 .، مػػػرواف حميػػػداف وريػػػاض زيػػػداف وجاػػػاف لثمػػػاف حميـــدان 
اااجية الهطاطػا الصػاؼ مارفواػا   مجمػة جامعػة  . (Solanum tuberosum L . العضوي في امو وا 

 . 206-185.  (1) 28 :سة العمـو الهيولوجية 1 اشريف لمدراسات والهحوث العممية . سم

 تقٌٌم منظومة الري بالتنقٌط من خالل حساب تجانس التوزٌع وقطر .  2006 . هموسى ط ، خلف

 كلٌة الزراعة . جامعة -لواقع المكننة الزراعٌة فً العراق  األولىالمنطقة المبتلة . وقائع الندوة         

             . 2006َُغاٌ  21-23بغداد للفترة          



 

دور الري هالااقيط          في  . 2002 جماؿ شريؼ وصالح الديف لهد القادر لزيز ، دوغرامو جي
اااج الطماطـ  الهادورة( في الهيوت الزجاجية . مجمة أكساد 1   51-44:   22ارشيد اساعماؿ الماء وا 

. 

الٌورٌا على عنصر النٌتروجٌن ونمو  ةإضافتأثٌر طرق ومستوى  .  1996 .علً حمضً  ، ذٌاب 

. كلٌة الزراعة . جامعة  دكتوراه أطروحةالطماطا المزروعة تحت نظام الري بالتنقٌط .  إنتاجٌة

 البصرة  .

الاداخؿ هيف طريقاي الاسميد الكيميائي ومساويات الهاموس في هعض  اأثير.  2005لمي محمد .  ، رجو
احت اظاـ الري هالااقيط . رسالة ماجساير . كمية خصائص الارهة وامو وحاصؿ الطماطة 

 . األاهارالزرالة . جامعة 
. اػأثير الاػداخؿ هػيف الػػري هالميػاه المالحػة والمخمفػػات العضػوية فػي هعػػض  2000لػدااف حميػػد .  ، سـممان

. جامعة  . رسالة ماجساير. كمية الزرالة .Allium cepa Lصفات الارهة وحاصؿ الهصؿ 
 . هغداد

زيػػت  هإضػػافة. اغيػػر خصػػائص اااقػػاؿ المػػاء والمػػذاب فػػي الاػػرب الجهسػػية  1997.  رمػػزي محمػػد ، شــياب
 . . جامعة هغداد . كمية الزرالة دكاوراه أطروحة.  الوقود والهااواايت

 ( 76) العدد . إهاءرسالة  . . الري هالااقيط  المزايا والفوائد( 2001 .رلد لمر،  صالح

  . 2 – 1الصفحة         

 تأثٌـر طرٌقـة إضافة السماد العضوي على إنتاجٌة البطاطا فً . 2000.  ، رعـد عمـرـح صال

 . 232-220(  2)  2تربة جبسٌة . مجلة جامعة تكرٌت للعلوم الزراعٌة :           

في ارهة  واألمالح. دراسة اوزي  الماء 1985.  كوريؿ جوزيؼو  مجيد الصاحب لهدو رلد لمر  ، صالح
 (3  14  . مجمة الهحوث الزرالية والموارد المائية اروى هطريقة الري هالااقيط هسااف لرموط

195-105 . 
. اأثير المخصهات العضوية والحيوية  2003. لوض اهلل  بلهد الاوالاطؼ و مادليف ميخائيؿ  ، صميب

اااجياهالم  هعض الخواص الطهيعية والكيميائية لارهة طياية  مف محصوؿ الهصؿ. المجمة  وا 
 . 400 -1382  (3  18 1المصرية لمعمـو الاطهيقية 

. اأثير اسجة الارهة ومحاواها الرطوهي لم  مقاوماها لالخاراؽ ،  1995، جماؿ ااصر . عبد الرحمن 
 . 166-157( 21  8مجمة الهصرة لمعمـو الزرالية 1 

.  دكاػػوراه أطروحػػة.  كػػوالح الػػذرة فػػي هعػػض خصػػائص الارهػػة إضػػافةاػػأثير  . 2004صػػالح.  آالء ، عــاتي
 . . جامعة هغداد كمية الزرالة



 

. اثر المحساات العضوية في هعض الصفات الفيزيائية لارهة ماطقة اهوغريب  2002.  صالح آالء ، عاتي
 . 50-45( 1 6  33 1 . مجمة العمـو الزرالية العراقية

المػوالس  إضػافة . اػأثير 2004. الطويػؿ  لمػ  صػالح جهػار و  جػار اهلل رائد شعالفو  صالح  آالء ، عاتي
 8-1( 1 5  35 1 الزراليػة العراقيػة والهكاز في هعض خواص الارهة الفيزيائيػة . مجمػة العمػوـ

. 
 . دور1. إاااج الهطاطا هالزرالة العضوية.  2007، آالء صالح وفاضؿ حسيف الصحاؼ . عاتـي 

 ة وأعداد األحٌاء المجهرٌة . مجلةاألسمدة العضوٌة والشرش فً الصفات الفٌزٌائٌة للترب           

 .  51- 36( :4) 38 العلوم الزراعٌة العراقٌة :          

 .  2010، آالء صالح ورمزي محمد شهاب وصالح لهد القادر لزيز وفميح حسف احمد . عاتي
 إاااجية وكفاءة اساخداـ المياه لمهطاطا احت معامالت الري الااقص . حوليات الهحوث         

 القاهرة . –. جامعة ليف شمس  128 -1123  1)  55الزرالية 1         
اأثير مصادر مخامفة مف األسمدة  . 2010 .، قايهة يسر ومزهر شريؼ شهاب وخضير زيف ضاحي عايد  

مجمة  ، الاامية في ارهة جهسية( Solanum tuberosum Lالعضوية في امو وحاصؿ الهطاطا  .
                                                    . 118 112- : (1) 10لية 1 جامعة اكريت لمعمـو الزرا

 دراسة تأثٌر استخدام األسمدة العضوٌة فً زراعة وإنتاج . 2007.  ، جنان ٌوسف عثمـان

     -البطاطا كمساهمة فً اإلنتاج العضوي النظٌف. رسالة ماجستٌر ــ كلٌة الزراعة             

 قسم البساتٌن ــ جامعة تشرٌن ــ  الالذقٌة .            

. تأثٌر إضافة المخلفات العضوٌة على بعض                                                                      1992، رؤوف حسٌن وعلً حمضً ذٌاب . عباس 

 . 258  - 237: ( 2) 5:الخواص الفٌزٌائٌة للتربة . مجلة البصرة للعلوم الزراعٌة 

. اػأثير الشػرش  مخمفػات األلهػاف(  2006، ههاء وآالء صػالح لػااي وسػيؼ الػديف لهػد الػرزاؽ .عبد الجبار 
وفضالت األهقار في هعض خصائص الارهة الكيميائية والفيزيائية . مجمة ديال  لمهحػوث الاطهيقيػة 1 

2(1) :1-11 . 

مال المياء تحيت نظيامً اليري بيالتنقٌط والميروز فيً . كفاءة استع 1999. رعبد القادصالح الدٌن  ، عزٌز

 . . جامعة بغداد . كلٌة الزراعة . رسالة ماجستٌر البٌوت الزجاجٌة

. اأثير كمية واوع المادة العضوية لم   2004وليد محمود ولهد الرزاؽ جاسـ وفريد مجيد لهد . عبد ، 
 .128-133( 151  17 ي 1ثهااية اجمعات الارهة ولالقا  هسرلة الارطيب . مجمة الاقا

. اأثير طريقة الري ولمؽ الحراثة في حركة الماء والاارات في الارهة وحاصؿ  2005أميرة حاوف . عطية ، 
 جامعة هغداد.  -كمية الزرالة -( . رسالة ماجساير.Zea mays Lالذرة الصفراء  



 

                                                             لهد الحسيف وااس لمي ولمي لهاس   و محمد شهاب  رمزيو  . لمي لهد،  فيد
لزيادة كفاءة اساخداـ المياه في ( .Zea mays L ري محصوؿ الذرة الصفراء إدارة . 2000 محمد

 1 العراؽ وزارة العموـ والاكاولوجيا . . دائرة الهحوث الزرالية واكاولوجيا الغذاء . وسط العراؽ
اظمة العرهية لماامية الزرالية في الهحوث الفائزة هجائزة الماظمة لمعاـ ماشور لم  موق  الم

 2002) .  
. اقدير االحاياجات المائية لمحصوؿ الذرة الصفراء الامادا لم  الري الااقص  2011 لدااف شهار.فالح ، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     عة هغداد .جام –ومقاراا  هالمعادالت المااخية ومقاييس الاهخر . أطروحة دكاوراه . كمية الزرالة 

                    تحسٌن األداء الهٌدرولٌكً لشبكات الري بالتنقٌط . رسالة  .1996  .احمد محمد علً  ، مهدي

 ماجستٌر . قسم هندسة البناء واإلنشاءات . الجامعة التكنولوجٌة .

 استعمالالري بالتنقٌط السطحً وتحت السطح فً كفاءة  استعمالأثٌر . ت 2006كامل مجٌد .  ، محمد

  دكتوراه . كلٌة الزراعة. جامعة بغداد . أطروحةمحصول الذرة الصفراء .  وإنتاجٌةالمٌاه 

. تأثٌر التغطٌة فً بعض الصفات الفٌزٌائٌة للتربة ونمو  1995. رشو علً سٌدوو عصام محمود  ، محمد

 أٌلول 26-25. اٌكاردا  لص. جامعة المواألول وقائع مؤتمر بحوث التربة   . حاصل نبات الشعٌر

 . 34-28:  (3) 27 : . مجلة زراعة الرافدٌن 1995

باستخدام منظومة الري بالتنقٌط  األمالحدراسة حركة الماء وتجمع  1998 .داخل راضً .  ، ندٌوي

. كلٌة الزراعة . جامعة  دكتوراه أطروحةالسطحً وتحت السطحً واستجابة نمو نبات الطماطا . 

 البصرة .

العضوٌة والكٌمٌائٌة على بعض خواص ترب الدور  األسمدة. تأثٌر 1981 .  حسٌن عطا هلل ، هزاع

 . . جامعة بغداد . كلٌة الزراعة . رسالة ماجستٌر محصول الدخن وإنتاجالجبسٌة وعلى نمو 

 

 



 

 

 األجنبية المصادر:  2-6
Abd El-baky , H.M.  1995 . Patterns of  salt and  moisture distribution under 

drip irrigation in some Egyptian soils . M.Sc. Thesis , Zagazic 

University . Egypt . 

Abdelrazzag , Ayed . 2002 . Effect of chicken manure , sheep manure and                       

inorganic fertilizer on yield and nutrients uptak by onion.                           

Pakistan journal of Biological  Sciences 5 (3) : 266 – 268. 2002.                                                                                     
Al-Sheikhly ,A.H .1990 . The influence of fungal hypha and polysacharide  on 

soil stracture stabilization : Ph.D. Dissertation presented to Wales 

University . 
Abu-Awwad , A. M . 1994 . Irrigation method and water quantity effects on 

sweet Corn . J. Agron . and Crop Sci . Zeitschrift fur Acker and 

pflanzenbau . 

Abu-Awwad , A.M. 1995. Salt distribution and soil water management 

for line source trickle irrigated sweet corn . Dirasat (Pure and 

applied science) . 22 B (11) : 7-23 . 
Abu-Awwad , A.M. 1996  . Irrigation  water management for onion  trickle 

irrigated with saline drainage water ,Agricultural Sciences 

(Dirasat)23(1):46 – 54. 

Abo-Hussein , S.D.  1995 . Studies on Potato fertigation in newly reclaimed 

Land – M.Sc Thesis , Fac of Agric . Ain Shams  Univ. Cairo 

(A.R.E).(c.f.1998  . ( خميؿ 

Adams ,W.A . 1973 .The effect of organic matter on bulk and true densities of 

some uncucltivated podzolic soil . J .of . Soil Sci. 24:10-17. 

Afifi , E. A . Mactar and J.Torrent . 1991 . Availibility of P applied to calcorous 

soil in west Asia and North Africa .Soil.Sci.Am.J.57(3) : 756 – 760 . 

Ahmed , W.I . 1991  . Evaporation and Transpiration as related to                                           

subsurface flow Ph.D . Dissertation presented to Utah State .University 

.At Logan Utah .USA. 
Ahmed , A . 1996 . Yield response of ground nut grown under rainfed and                         

irrigated condition . In nuclear techniques to assess irrigation  

schedules for field crops. IAEA. TECDOC. 888: 131 – 138. 

Ahmed , B.;M.Shafia;S.Ahmed and M.Yasin . 1999 . Low head drip irrigation 

system for small land holdings J.Eng.Appl,Sci.Vol.18 No.2 July-Dec.           

AL-Harbi ,A.R. A.M.Al-Omran and F.I.El-Adgham . 2008 . Effect of Drip 

Irrigation Levels and Emitters on Okra(Abelmoschus esculantus)  

Growth.Journal of Applied Sciences 8(15):2764-2769.                                        
 Annandale    , J.G.,G.S.  Campbell , F.C.  Olivier, N. Z .  Jovanovic  . 2000 

.Predicting crop water uptake under full and deficit                                    

irrigation : An example using pea (pisum  sativum  L.c.v.puget) . Irrig 

.Sci : 19 : 65-72 .  



 

Angers , D.A. 1992. Changes in soil aggregation and organic carbon under corn 

and alfalfa. Soil Sci. Soc. Amer. J. 56 : 1244-1249. 

A.P.C, American Plastics council . 2004 . The history of Plastics. American                  

council. Alington. VA. www.Amreicanplastics council.org/benefits 

/about plastics / history. html.                                                            

Babin , S.; 1991. The study of biological property of some potato cultivars . J. 

Sci. Agr. Belgrade Univ, 36: 75 – 93. (in Russian). 
Bakhsh , A.and U.A.and W.Ishauq.2008. Deficit irrigation effect on cotton 

yield using drip irrigation system .Pakistan Journal of Water Resources 

,Vol.12(2)July-December. 

Barrales , D.; J.S. Alejo; and santiago .G. 2002. Growth of potato plants                    

cv. Atlontic during the winter harvest residue mulch. Revista                  

Chapingo. serie Horticltura. 2002. 8 (1). 39-48. 

Bhuiya , M.A.K.; M.A. Rahim; and M.N.A. Chowdhury. 2003. Effect of                  

planting time, mulch and irrigation on the growth and yield of               

Garlic. Asian Journal of Plant Science 2(8): 639 – 643, 2003.       
Bielorai , S. 1987. Moisture , salinity and root distribution of drip 

irrigated grape fruit. Soil Sci. 140 : 562-567.                                                                 
Black, C. A. 1965. Methods of Soil Analysis. Am. Soc. Agron. No. 9 Part 1. 

Madison, Wisconsin. USA. PP. 374 – 390 

Boiteau , G. 2004. Assessing CPB control options and N fertilitiy in organic 

potato production.                                                                                                   
Borisov, V.A. 2000. The ecologically safe and environmentally friendly 

fertilization systems. J. Potato and Vegetables. (5): 19 – 23. 

Brar ,M.S.,2001. Potassium fertility in cotton growing soils of  india and  its 

influence  on yield and quality of cotton . Indian Agriculture . Potash 

Research Institute of india /IPI, Basel  Switzerland,p.241-260. 

Camp , C.R. ; F.R. Lamm ; R.G. Evans  and C.J. Phene. 2000. Subsurface and 

surface drip irrigation – paste , Decennial National Irrigation 

Symposium , ASAE, 676 pp. 

Capra , A and B . Scicolone .1998 . Water quality and distribution 

uniformity in drip / trickle irrigation systems . J . Agric . Eng . Res 

. 70 (4) : 355 – 365 . 
Capriel , P. ; T. Beck ; H. Borchert ; and P. Harter. 1990. Relationship between 

soil a liphatic fraction extracted with super critical hexane , soil 

microbial biomass and aggregate stability . Soil Sci. Soc. Amer. J. 54 

(2) : 415-420. 

 

Change ,M.H.and A.M.Leghari.1995 . Effect of different irrigation levels 

on soil salinity and production of wheat and cotton .J.Drain . 

Recla.(Pakistan)V.7 (1-2) P.37-41. 
Chikushi , J. 1998. Fuzzy control for water saving in drip irrigation. Copyright 

IFAC. Artificial Intelligence in Agriculture Makuhari, Chiba, Japan . 



 

Christiansen , J. E. 1942 . Irrigation by sprinkling . University of California 

Agriculture Experiment Station Bulletin 670. Davis CA. 124P. 

Cooper , P. J. M., P. J. Goegory, D. Tully and H. C. Harris. 1987b. Improving 

water use efficiency of annual crop in the rainfall farming systems of 

west Asia and North Africa. Exp. Agric. 23: 113 – 158. 

Cracium , I and M . Cracium . 1996 . Water and nitrogen use efficiency under 

limited water supply for maize to increase land productivity . In 

Nuclear technique to assess irrigation schedules for field crops . Pp . 

203 – 210 . FAO , IAEA , Viena . 
Daghistani , S.R.; M.N. Al-Rawi ; R.O. Salih  and F. Jack . 1986 . Salt and water 

regimes in a silty clay soil irrigated by trickling . J. Agric. Water . Res. 1 : 

61-74. 

Degon ,R.,C.A.Campbell,and W.Nick olgi chuk. 1983 . Water retention                       

equation sand their  relationship to soil organic matter and                                 

particale size distribution for distributed samples .Can . J. Soil .Sci :63 

: 291-302 .                                                                                

Dension ,E.L.,R.H.Shaw, and B.F. Vance .1953 .  Effect and soil moisture on yield 

of everbearing  strawberries ,soil temperature and soil moisture . Iowa 

State College J.Sci : 28:167-175. 

De Pauw , E. 1998 .  Evapotranspiration and crop water requirements .  Regional 

Training Course Improving on- farm water use efficiency. ICARDA, 3-14 

May. 1998 . 

De wit , C. T. 1958. Transpiration and crop yield. Versl. Land bouwk.                  

Onderz. No. 64. Wageningen. The Netherlands.                

Diana Liverman ;Robert Merideth ;and Andrew Holdsworth .1996 . Climate 

Variability and Social Vulnerability in the U.S.-Mexico Border Region 

: An Integrated Assessment of the water resources of the san pedro 

river and santa cruz river basins.The university of Arizona. 

Diercks , J., Gilley, J. R., Feyen, J. and Belmans, C. 1988. Simulation at                   

the soil water dynamics and corn yields under deficit irrigation. 

Irrigation Science, 9: 105 – 125. 

Doorenbos , J; and W.O. Pruitt. 1984. Guidelines For Predicting Crop water 

Requirements, FAO, Irrigation and Drainage Paper No. 24, FAO, 

Rome. 

Doorenbos , J., A. H. Kassam, C. Bentvelsen. And G. Vitten biogaard.                  

1980. in (S. S. John (ed.) Irrigation and Agricultural                                             

Development. P 257 – 280. Edited by. S. S. Johi Pergamon Press.                                                 

Donald , T . D . 1965 . Pentrometer . . In Black , C . A . , D . D . Evans , L . E 

. , Ensminger , J . L . White , and F . E . Clark (eds.) . Methods of 

Soil Analysis . Part 1 . Agronomy 9 . Am . Soc . of . Agron . 

Madison , Wisconsin U . S . A. 
Dridi , B. and C. Toumi.1999. Effect of several organic amendments on physical 

properties of a cultivar soil . Etude et gestation. Des. sols.6:7-

14.www.inra.fr/internet/Hebergement/afes/EGS/     8  

http://www.google.ae/search?hl=ar&ei=UyDSScnNCurinQeGtt10&sa=X&oi=spell&resnum=1&ct=result&cd=1&q=Etude+et+gestion+des+sols&spell=1
http://www.google.ae/search?hl=ar&ei=UyDSScnNCurinQeGtt10&sa=X&oi=spell&resnum=1&ct=result&cd=1&q=Etude+et+gestion+des+sols&spell=1


 

Eck  , H.V. 1986. Effect of water deficit on yield components, and  water use 

efficiency of irrigation corn. Argon. J. 78: 1035–1040. 

Ekwue , E.J. 1990. Organic matter effects on soil strength properties. Soil Tillage 

Res. 16 : 289-297. 

Endale , D . M . , M . L . Cabrera , D . E . Radcliffe and J . L . Steiner . 2001 . 

Nitrogen and phosphorus losses from No – Till cotton fertilized with 

poultry litter in the southern piedmont . P ( 408-409-410 ) –Reference : 

proceedings of the 2001 . Georgia water resources conference .March 26 

– 27 , 2001 at University of Georgia – Kathryn . J . Hatcher ,editor , 

Institute of Ecology , the University of Georgia , Athens , Georgia .  

English , M . and Nakamura , B . 1988 . Effects of deficit irrigation and irrigation 

frequency on wheat yield, Journal of Irrigation and Drainage Engineering 

. 115(2): 175 – 184.                                                                                                                

English , M.J.; J.T. Musick; and V.V. Murty. 1990 . Deficit irrigation In: G. J. 

Hoffman, T. A. Towell; and K. H. Solomon (ed.) Management of farm 

Irrigation System, St. Joseph, Michigan, Epperson, J.E.; J.E. hook; and Y. 

R. Mustafa. 1993. Dynamic programming for improving irrigation 

scheduling strategies of maize. Agric. System. 42: 85 – 101. 

Epstein , E. 1975 . Effect of sewage sludge on some soil physical properties .J. 

Environ. Qual .4:139-142 . 

Erik , B. G. ; Feibert, C. and Clinton, C. 2002 . A comparison of straw mulching 

and pam for potato production. Malheur Experiment Station, 3 (1): 97- 

100. 

Fabeiro,C.,F.Martin de Santa Olalla and J.A.de Juan , 2001.Yield and size of 

deficit irrigation potatoes .Agric .Water Manage.,48:255-266.           

Fatih , M. Kiziloglu.; ustun sahin.; Talip Tunc; and serap Diler. 2006. The Effect 

of Deficit Irrigation on potato Evapotranspiration and Tuber yield under 

cool season and semi arid climatic conditions. Journal of Agronomy 5(2): 

284 – 288 . 

FAO ,2002 . Crop water management : Potato . AGLW Water management Group 

. FAO , Rome . 

FAO , 2007. UN Food and Agriculture Organization. 

http://www.fao.org/corp/statistics/ar/.                                                                                                       

Freeman  , B . M , J. Black  well , and  K . V. Garzoli . 1976 . Irrigation  frequency  

and  total  water  application  with  trickle  and  furrow  system . 

Agricultural   water  Management . 1 : 21 – 31 . 

Garza, R.2001.Aportacion delpolietileno al  incremento  dela productivid                  

ed agricola. Contribucione. Del CIQA en Agroplasticoc. Pp. 1-50. 

Geremew , E . and A. Humdy . 1994. Influence of irrigation method , soil 

texture and Brackish water use on tomato crop production. 

Ethiopian. J. of Agric. Sci. 14 (1-2) : 121-131. 
Ghuman ,B.S.,and  Lal.1982 .Temperature regime of atropical soil in relation to 

surface condition and air temperature and its fourier analysis.Soil 

Sci.134:133-140. 



 

Gleysol ,J.;C.B. Eatric and D. Kotorora. 2000. The various soil tillage system 

foruienter wheat and the physical properties Slovac Republic. 

Grandy , A.S, GA Porter, and MS Erich. 2002. Organic amendment and                        

rotation crop effects on the recovery of soil organic matter                         

and aggregation in potato cropping systems. Soil. Sci. Am. J. 66:1311-

1319. 

Gurnah ,A.M., and J.Mutea.1982.Effect of mulches on soil temperature under 

Arabica coffee at kabete ,Kenya.Agric.Meteorol.25:237-244. 

Haise , H.R. ; Howard ; and J. Alessi. 1954. The effect of synthetic soil 

conditioners on soil structures and production of sugar beet. Soil Sci. Soc. 

Amer. Proc., 18 : 17-19. 

Hamada  , E and R. Testezlaf . 1995 . Effect of different water depths   on the 

physiological development and yield of lettuce applied by  trickle 

irrigation .Pesquisa Agropecuaria Brasileira ,30(9):1201-1209.(Brazil). 

Hanks, R. J., and N. P. Woodruff. 1958. Influence of wind on water                             

vapor transfer through soil gravel and straw mulches. Soil. Sci. 86: 160 – 

164. 

Hanks , R.J. ; S.A. Bowers ; and L.D. Bark . 1961. Influence of soil surface 

conditions on net radiation , soil temperature and evaporation. Soil Sci. 

91 : 233-238. 

Handson , B.R. ; M.M. Danald and L.J. Schwanki .(2003) .Effect of         irrigation 

frequency on subsurface drip –irrigated vegetables . Hort Technology .13 

(2) : 55 -62. 

Hartz , T.K. 1993 . Drip –irrigation scheduling for fresh – market  tomato 

production .Hort .Sci. 28 (1) : 35-37. 

Harun, A . 1994. Saline irrigation practices and management : irrigation  methods. 

Institute Agronomique Mediterraneen. Italy . pp. 74. 

Harawati , T . 1994 . Effect of  P fertilizer and organic matter on growth and yield 

of potato (Solanum tuberosum L.) Acta Hort. (ISHS)369:340-

343.http:www.actahort.org. 

Hardan , A. ; and A.N. Al-Ani. 1978. Improvement of soil structure by using date 

and sugerbeet waste products in Emerson et al., (eds.). Modification of 

soil structure . John Wiley and Sons. Inc. New York . pp: 305-308. 

Hassan ,H.;I.K. Al-Hadithi and Mustafa.1989 . Effect of soil mulching on some 

physical properties of soil of beans under dry farming conditions .The 5
th
 

Scientific Conference , Scientific Res. Council ,Iraq:1(1):1-12. 

Hassan , A. A.; A. A. Starkar.; M. H. Ali; and N. N. Karim . 2002 . Effect of 

deficit irrigation at different growth stages on the yield of potato. Pak. J. 

Biol. Sci, S: 128-134. 

Hawatmeh , N and A. Battikhi . 1983.Wetting fronts under a trickle  source in two 

soils of the Jordan valley . Dirasat (pure and applied  science ).5(1):17-31. 

Heilman , M.D.; G.L. Wieg ; and C.L. Gonzalez. 1968. Sand and cotton bur 

mulches , bermuda grass and bar soil effects on II : Salt leaching . Soil 

Sci. Soc. Amer. Proc. 32 : 280-283. 



 

Hillel , D. 1990. Role of Irrigation in Agricultural System. Stewart, B. A. and D. R. 

Nielson (eds.). Irrigation of Agricultural Crops. ASA. CSSA. SSSA. 

Monograph, Madison was. PP: 5-29. 

Hillel , D. 1980. Fundamentals of soil physics. Academic Press , New York. 

Hess ,P.R. 1972 .Textbook of chemical analysis .chemical publishing 

co.Inc.NewYork. 

Hesse , P.R. 1971. A Textbook of Soil Chemical Analysis.John Murray. London. 

Hochmuth , G.J;S.J. Locascio; T.E. Crocker; C.D; Clark and L.R.Parson.  1993 . 

Impact of micro irrigation on Florida horticulture .Hort. Technology 

2:223- 229. 

Iqbal ,M.M.,Shah,S.M.,Mohammad ,W.and Nawaz,H.  1999 . Field response of 

potato subjected to water stress at different plant growth stages 

.In:C.Kirda ,P.Moutonnet ,C.Hera and D.R.Nielson ,eds.Crop yield 

response to deficit irrigation ,Dordrecht , The Netherlands, Kluwer, 

Academic Publishers. 

Jackson , M. L. 1958. Soil chemical analysis Prentice, Inc. Englewood Cliffs, N. J. 

Jackson , R. D. 1982. Canopy temperature and crop water stress. In: Advances in 

Irrigation. D. Hillel (ed.). 1: 43–85. Academic press, New York.  

Jalil , M.A. M.A.K. Azad and A.M. Farooque. 2004. Effect of different                        

mulches on the growth and yield of two potato varieties. Journal of 

Biological Sciences 4 (3): 331-333. 2004. 

Jensen , M. E. 1971. Summary and challenges in irrigation scheduling for water 

and energy conservation in 1980s. Proceeding at the Amer. Soc. Ag. Eng. 

Irrig. Scheduling. 225-231 

Kamel , N. ;Mohamed M.Masmoudi and Netij BenMechlia 2007. Soil Salinity and 

Yield of  Drip –Irrigated Potato under Different Irrigation Regimes with 

Saline Water in Arid Conditions of Southern Tunisia . Journal of 

Agronomy 6(2) :324 – 330. 

Keller, J., and D. Karmeli. 1974 . Trickle irrigation design parameters. trans of 

ASAE. 17: 678-685. 

Kemper ,W.D.and E.J.Koch . 1966 . Aggregate stability of soil from western 

United States and Canada . ARS,U.S.D.A,Tesh Bul 1355:52 . 

Khaleel ,. R.,K. ; R. Reddy ; and M.R. Overcash . 1981. Change in soil physical 

properties due to organic waste application . Review J. Environ. Qual. 10 

: 133-141. 

Khalil , M.G. 1979. Improvement of soil structure through organic materials and 

soil conditioners. M.Sc. Thesis , Fac. of Agric. Zagaziq University , 

Egypt. 

King, B. A; and J. C. Stark . 1998 . Potato Irrigation management, Extension fact 

sheet (Bul. 789), ISU, University of Idaho. 

Kirda, C. 2000. Deficit irrigation scheduling based on plant growth stages showing 

water stress tolerance. Deficit irrigation practices , FAO No: 61. 

Kirda, C., R. Kanber, and K. Tulucu. 1996. Yield response of                        

cotton,  maize, soybean, sugarbeet, sunflower and wheat to                   



 

deficit irrigation- In nuclear techniques to assess irrigation schedules for 

field crops. IAEA. TECDOC. 888: 131-138. 

Kirda, C.; R. Kanber; and K. Tulucu. 1999. Yield response of  cotton maize, 

soybean, sugar beet, sunflower and wheat to deficit  irrigarion  In: C. 

Kirda.; P. Moutonnet.; C. Hera; and D. R. Nielson (ed.). Crop Yield 

Response to Deficit Irrigation. Dordrecht, The Netherlands, Kluwe; 

Academic Publishers. 

Kirda , C; and R. Kanber. 1999. Water no longer a plentiful resource should be 

used sparingly in irrigated agriculture. In: C. Kirda, P. Moutonnet.; C. 

Hera; and D. R. Nielson (ed.). Crop Yield Response to Deficit Irrigation. 

Dordrecht, The Netherlands, Kluwer, Academic Publishers. 

Klute , A. 1965. Laboratory measurement of hydraulic conductivity of saturated 

soil. In Black , C.A. et al., (eds). Method of soil analysis . Agron. Mono. 

No. 9 (1) : 253-261. Amer. Soc., Agron. Madison , Wisconsin , USA. 

Klute , A . 1986 . Water Retention Laboratory Methods . Methods of Soil 

Analysis, part 1. Agron . Mon . 26 : 635 - 660. 
Kovacs ,T., Kovacs,G.and Szito,J. 1999. Crop yield response to deficit irrigation 

imposed at different plant growth stages .In:C.Kirda ,P.Moutonnet 

,C.Hera and D.R.Nielson ,eds.Crop yield response to deficit irrigation 

,Dordrecht , The Netherlands, Kluwer, Academic Publishers. 

Koy ,B.D. 1990. Rates of change of soil structure under different cropping 

system.Advance in soil science .B.A.Steward(ed) in terned in structure – 

growth and macro organisms. 

Kureishy , M.A 1982.Trickle irrigation in pakistan .Irrigation  drainage and flood 

control . Research Council , Islamabad . 

Lamont , W.J. ; D.L. Hensly ; S. Wiest and R.E. Gaussoin . 1993. Relay 

intercroping Muskmelon with Scotch Pine Christmas trees using 

plastic Mulch drip irrigation . Amer. Soc. Hort. Sci. 28 (3) : 177-

178. 
Leroy.Salazr;P.E.2001.FarmLevelStrategies.AgriculturalEngineer/Rancher/Farmer

. 

Levy , G . J . D . Goldstein and A . I . Mamedov . 2005 . Saturated hydraulic 

conductivity of semiarid soils . ( Combined effects of salinity , sodicity 

and Rate of wetting ) . Soil Sci . Soc . Amer . J . 69 : 653 – 662 . 

Li , J ; J . Zhang and M . Rao . 2004 . Wetting patterns and nitrogen 

distributions as affected by fertigation strategies from a surface 

point source . Agricultural water management 67 : 89 – 104 .   
Liebhardt , W.C. ; and J.G. Shortall. 1975. Potassium is responsible for salinity in 

soil , amended with poultry manure. Soil and Fertilizers . 38 (6) : 2115. 

Locascio , S. J., and A. G. Smajstrla. 1989. Drip irrigated tomato as affected by 

water quantity and N and K application timing. Proc. Fla. State Hort. Soc. 

(102): 307-309. 



 

Locascio , S.J.; S.M. Olson ; F.M. Rhoads ; C.D. Stanley and A.A. Csizinsky 

. 1985. Water and fertilizer timing for trickle irrigation tomatoes. 

Proc. Fla. State. Hortr. Soc. 98 : 237-239. 
Lubana , P.P.S; and N.K. Narda . 2001. Modelling Soil water dynamics under 

trickle emitters (a review source). J. Agric. Engin. Res. 78(3): 217-232. 

Madramootoo, C.A; and M. Rigby.1991. Effect of trickle Irrigation on the growth 

and sunscald of bell peppers (capsicum annuum L.) in Southern Quebec. 

Agri. Water Management. (19): 181-189. 

Mahmood , M.M; K. Farooq; A. Hussain and R. Sher. 2002. Effect of                           

mulching on growth and yield of potato crop. Asian Journal                    

of Plant Sciences . 1 (2): 132-133. 2002.                                 

Mao , X.; M. Liu.;  X. Wang.; C. Liu.; Z. Hou; and J. Shi. 2003. Effects of deficit 

irrigation on yield and water use of greenhouse grown cucumber in the 

North China Plain. Agric. Water Manage. 61, 219-228. 

Marais ,D.N; F.G.Rethman and J.Annandale . 1998. Water use                 

efficiency of crude protein and digestible nutrient production                      

international symposium on Arid Region Soil , Menemen , Izmir  ,Turkey 

21-24 September. 

Martin, D. C. E. C. Stegman and E. Feres. 1990. Irrigation scheduling principles. 

In Hoffman, G. J. et al., (eds.). Management of Farm Irrigation System. 

ASAE. Monograph, ST. Joeseph, MI. 155 – 199. 

Matyn , M . A , M . Y .Tayel . S . A . Wahba .and M . Abdel Hady . 1990 . 

Effect of bitumen mulch on the growth of garlic under different field 

conditions . Soil Technology 3 : 63 – 81 . 
Mateen-ul-Hassan Khan ,Tahir Hussain Chattha and Rifat Hayat . 2005 . Growth 

and Yield Response of Tomato(Lycopersicon esculentum L.) to Organic 

and Inorganic mulches.Asian Journal of plant Science 4 (2) :   128 – 131. 

McCraw, B. Dean. 2003. Value. Of mulching soils. Easy gardening                              

mulching. Texas Agricultural Extension servics. http://aggi         
horticulture-tamu.edu/extension/easygardening/mulching/html.            

Michelakis , N., E. Vougioucalou, G. Clapaki. 1996. Water use and soil moisture 

depletion by olive trees under. different irrigation conditions. Agricultural 

Water Management. 29 :315-325. 

Miller , D. E; and J. S. Aarstad. 1976. Yields and sugar content of sugarbeets as 

affected by deficit high – frequency irrigation. Agron  J. 68: 231 – 234. 

Mishrd ,B.and L.Srivastava. 1990 . Physical and Chemical characteristic of                                                                                                                                                                   

humic substance of major soil association of Bihar (India).plant and               

soil.122(2):85-91. 

Mmolawa ,K. 2000 . Root zone solute dynamics under drip irrigation  : A review 

source .Plant and Soil .222(1-2):163-190 . 

Momirovic , N; M. Milos; M. Misonc; Zoran A. Brocic. 1996. Effect of                       

organic mulch Application on the yield of potato seed crop.  ISHS Acta 

Horticuturae 462 . (File internet) . 



 

Munguia , L.J; R.Q Martin; M De La Rosa-Ibarra and B.                                               

C. Ruvalcaba. 2000 . Effect of plastic mulch on qrowth of                           

melon, Cucumis melo L., "Laguna hybrid. Internationl                               

Journal of Experimental Botany. 49
th

 ANNIVERSARY. 69 (2000) 37-44. 

Argentina.                                                        

Narayanan, R,D.D steel, and T.F. scherer. 2002 . Computer model to optimize 

Above – ground drip irrigation systems for small areas. Applied 

Engineering in Agriculture . 18(4) : 459 – 469 . 

Neuhoff, D. D,G. Schulz. And U, Kopke. 1999. Yield and quality of                              

potato tubers. 1998. Effect of different intensity and kind of                              

manuring ( biodynamic organic). Paper presented at 12
th
                

IFOAM Scientific Conference, Mar del plata 16-19.                        
               11.1998 Eds. Organic Agriculture the credible solution for                      

          the XXI st Century-proceeding of the 12
th

 IFOAM Scientific Conferenc, 

pag 142-146. IFOAM .                                                 
Niles , R and S . Joseph . 2000 . Subsurface drip irrigation using livestock 

waste water : Drip flow rates . Appl . Eng . Agric . 16 (5) : 505 -508 

. 
Oliveira ,M.R.G.; A.M. Calado and C.A.M. Portas. 1996 . Tomato   root                     

distribution under drip irrigation. Amer  Soc.Hort.Sci. 121(4):644-648.                                                                                                

Onder , S.; M. E. caliskan.; D. onder; and S. Caliskan. 2005. Different Irrigation 

methods and water stress effects on potato yield and yield components. 

Agric. Water Manage. 73:73-86. 
Onder , S.; S. Bozkurt.;G.Sayilikan,D.Onder and M.Kara.(2006).Effect of Water 

Stress and Mulch on Grean Bean Yield and Yield Components in 

Greenhouse Condition. Asian Journal of Plant Science 5 (1) 127- 132. 

Papadopoules , I . 1988 . Field salinity profile development under drip      

irrigation with high sulfate water ,. Soil Sci.Soc. Amer .J.145(3):201-  

206. 
Page , A, L., R.H Miller. and. D.R. Keeney (Eds). 1982. Methods of soil analysis. 

Part2. 2
nd

 edition. Chemical& Microbiological properties. Am. Soc. of 

Agr., S.S.S. Am. Inc. ,Madison, Wisconson, USA. 

Palomo, M. J., F. Moreno, J. E. Fernandez, A. Diaz- Espejo and I. F. Giron. 2002. 

Determining water consumption in olive orchards using the water balance 

approach to be submitted to: Agricultural water Management 55 (1) : 15-

35 Spain .  

Pang, X.P. and J. Letey. 2000. Oragnic farming: challeng of timing                                  

nitrogen availability to crop nitrogen requirements. Soil Sci. Am. J. 64: 

247-253.                                                                                 

Peacock ,B.P. Christiensen : and D. Hirschfelt. 2000 . Best management practices 

for nitrogen fertilization of grapevines . Universty of California 

Cooperative Extension : 1-6 . 



 

Perfect , E.B.D. ; Kay , W.K.P.  Loon ; R.W. Sheard ; and J. Projasok . 1990. 

Factor influencing soil structure within agrowing season. Soil Sci. Soc. 

Am. J. 54 (1) : 173-179. 

Peters , D.B. 1957. Water Uptake of Corn Root as influenced by soil moisture 

content and soil moisture tension. soil Sci. Soc. Am. |Proc. 21: 481 – 484. 

Phene, C. J., B. Itier, and R. J. Reginato. 1990. Sensing irrigation needs In. Proc. 

3
rd

 National Irrigation Symposium ASAE publication 04 – 90. PP. 429 – 

443. 

Pier , J.W., and T.A. Doerge . 1995. Nitrogen and water Interactions in   trickle –

Irrigated water melon , Soil Sience Society of America   Journal , 

59(1):145-149,Jan-Feb . 

Plaza , A.; F, Ceglarek. And D.  Buraczynska. 2004. Tuber yield and                              

quality of  potato fertilized with intercrop companion crop                                

and straw. Electronic journal of polish Agricltureal                                 

Universities, Agronomy. 7 (1). http://www.ejpau.media.pl.                  

Prathapar , S. A., and A. S. Qureshi. 1999. Modeling the effects of deficit                   

irrigation on the soil salinity depth to water table and                                 

transpiration in semi-arid zones with Monsoon Rains. Water Resources 

Development. Vol. 15. No. 1-2, 141 – 159. 

Pratt  , P.F. ; and A.E. Laag. 1977. Potassium accumulation and movement in an 

irrigated soil treated with animal manures. Soil sci. Soc. Am. J. 41 : 1130-

1133.         

Prieto ,D.and Angueira ,C.(1996).Water stress effect on different growing                 

stage for cotton and its influence on yield reduction .In:Nuclear                       

Technique to Assess Irrigation Schedules for Field Crops ,pp.13-32,IAEA 

TECDOC-888,Vienna. 

Rahaman , M.J; M. Shalim Uddin;M.J. Uddin Shamim Ara Bagum;N.K.                         

Halder and M.F. Hossain. 2004 . Effect of different                                            

mulches on potato at saline soil of Southeastern                                                 

Bangladesh. Journal of Biological Sciences 4(1): 1-4, 2004. ISSN 1727-

3048. 

Ravi, R. Chinthakuntla; Raos-Mentreddy; Patrick lgbokwe; D, Franklin                          

Jackson and  F.B. Matta. 2005. Evalutional different type                         

of  mulches for organic production of cucumber. Alcorn state university. 

Reddy ,K.R.,H.F.Hodges, and J.M.Mckinion .1993 .Temperature effects on pima 

cotton leaf growth .Agron.J.85:681-686.                                                

Reta , A. and Hanks, R. J. 1988. Corn and alfalfa production as influences by 

limited. Irrigation Science. 1: 135 – 147. 

Richard, G. Greenland. 1996. Newspaper mulch study. Carrigton Research 

Extension Center, North Dakota State University. 

Richards , L.A. 1952. Report of the sub committee on permeability and infiltration 

, committee on terminology, soil science society of America. Soil Sci. 

Soc. Amer. Proc. 16 : 85-88.  

http://www.ejpau.media.pl/


 

Richards , L. A. 1954. Diagnosis and improvement of saline and alkaline soils. U. 

S. Dept. of Agric. Handbook No. 60. 

Romic , D; M. Romic; J.Borosic and M.Poljak. 2003. Mulching decreases                       

nitrate leaching in bell pepper (Capsicum annuum L.)                                

cultivation. Agricultural Water Management 60 (2003) 87-97. 
www.elsevier.com/locate/agwat.                                                    

Safadi , A.S. ; and A.M. Battikhi. 1988. Preliminary study on the effect of soil 

moisture depletions and black plastic Mulch and drip irrigation on root 

growth and distribution of squash in the central Jordan Vally. Dirasat . 

15 (10) : 30-42. 

Safadi , A. S. 1987. Irrigation scheduling of squash under drip irrigation and black 

plastic mulch in the central Jordan valley. M. Sc. Thesis. Department of 

soil and irrigation. Faculty of Agriculture, University of Jordan . 

Salomonsson , L. 1999. Th development of organic movements Act. Agriculture 

Scandinavian section B . Soil and Plant Science .  

Sanches , G.A. ; Carter ; and J. Klepal. 2000 . Soil carbon and soil physical 

properties response to incorporating mulched forest slash. New Zealand J. 

Forestry Sci. 30 :150-168. 

Sangakkara , U.R.; A . Hanayake; K.B. Gajanayake and Bandaranayaka                               

P.S.D.R. 2004. Impact of mulches on growth and yield of                          

cassava and sweet potato. In tropical Asia-proceedings of                                  

the 4th  international crop. Scienee congres. Brisbane,   Australia 26 spe -

-1oct. 2004 . www. Cropscience .org au. 

Sare, 1992. Project no. LW-91-29 Development of sustainable potato                           

production systems for the practice northwest. Annual Report University 

of Idaho, Aberdeen, ID.                                        

Sharif Hossain, A.B.M.;  M.A. Hakim and J. M. Onguso. 2003.   Effect                         

of manure and fertilizers on the growth and yield of   potato, Pakistan 

Journal of Biological Sciences 6(14):1243-1246.  

Shinde, S. H., P. W. Dhond, A. D. Pawar. 1987. Effects of depth and frequency of 

irrigation on yield of sunflower. J. of Maharashta Agric. Univ. 12(1):104-

105 (C. F  Wahba 1990).                                                   

Shiri , E. J , M;A, Tobeh;S, Hokmalipour 2009 . Potato (Solanum tuberosum 

L.) Response to Drip irrigation Regime and Plant Arrangement during 

Growth Periods. Asian Journal of plant Science .1 – 10. 

 Shock , C.C.; J. D. Zalewski.; T. D. Stieber; and D.S. Burnett. 1992. Early season 

water deficits on Russet Burbank plant development, yield and quality. 

Am. Potato J. 69:793-804. 

Shock , C.C. 2004. Efficient Irrigation  Scheduling. Malheur Experiment station, 

Oregon state university, Oregon, USA. 

Shock ,C.C. and E.B.G.Feibert. 1995. Deficit irrigation of potato .In: C.Kirda 

,P.Moutonnet ,C.Hera and D.R.Nielson ,eds.Crop yield response to deficit 

irrigation ,Dordrecht , The Netherlands, Kluwer, Academic Publishers. 



 

Sinkeviciene ,A ; D.Jodaugiene ; R.Pupaliene  and M.Urboniene 2009 .The  

influence  of  organic  mulches on soil properties and crop 

yield.Agronomy research 7(Special issue I),485- 491. 
Snder , R. L. 1987. Using reference evapotranspiration (ET) and crop coefficients 

to estimate crop evaporanspiration (ET0) for agronomic crops, grasses 

and vegetable crops. Coopextn. Univ. of California Division of 

Agriculture and National Research leaflet 21426. 

Soil Survey Staff . 1975. Soil Taxonomy basic system of soil                                           

classification for making and interpreting Soil Survey-USDA.       

Agriculture Hand Book No. 436. 

Spiess  , E. 1999 . Mulch treatment, in potato growing, Experiment  Switzerland. 

Kartoffelbau, 45 (3): 48-52. 

Stanley , C.D.; R.E. Green ; M.A. Khan ; and L.T. Santo. 1990. Nitrogen 

fertilization rate and soil nitrate distribution for micro irrigated sugar 

cane. Soil Sci. Soc. Amer. J. 54 : 217-222. 

Stenitzer , E. 1996. Irrigation scheduling with gypsum block in Austrian.  In. 

Irrigation Scheduling From Theory to Practice Proceeding  ICID/FAO 

workshop. Sept. 1995. Rome. Water Report No. 8, FAO, Rome.                                

Stewart, J. I.; R. H. Cuenca.; W. O. Pruitt.; R. M. Hagan; and J. Tosse. 1977. 

Determination and utilization of water production functions for principal 

California crops. W–67. Calif. Contrib. Proj. Rep. Univ. of California 

Davis. 

Stockle, C. O. and James, L. G. 1989. Analysis of deficit irrigation                                 

strategies for corn using crop growth simulation, Irrig. Sci. 10: 85 – 98. 

Strykere , J . 2001 .Drip irrigation design guidelines http : // WWW . Jess 

Strykere – com / drip guide . htm . ( Internet file ) . 
Swartwood , K. and D. Remer. 1992. Soil moisture measuring technology. In 

Irrigation  Journal July/August. PP. 14 – 17. 
Tayel , M.Y. ; A Ghazy and M.A. Wahba. 1988 . Effect of drip irrigation 

system on soil characteristics under mulching rates. Water 

distribution pattern. Egyption . J. Soil Sci. 28 (3) : 375-383. 
Tayel , M.Y. ; and S.A. Wahab. 1990. The effect of irrigation water regime on salt 

distribution pattern , fruiting and water use efficiency in drip irrigation 

soil. Egyptian J. of Agronomy . 9 (1-2) : 137-142. 

Tayel , M. Y.; M. A. Matyn, and S. A. Wahba. 1993a. Mulching and Plant 

rows/drip line effect on broad bean plant. Egyption. J. Soil Sci. 33(2): 

177-194. 

Tejada , M.,and J. L. Gonzales . 2006. Effects of different organic wastes on Soil 

properties and wheat yield. Agrochemical. J. 96:1597- 1606 . 

Thomas ,F.Scherer.1999.Growing irrigated Potatoes. Agricultural Engineer, 

NDSU Extension Service ( File internet ) . 

Thornton , M. K . 2002. Effects of heat and water stress on the physiology of 

potato. Idaho potato. Conference, Idaho. 



 

Tisdale , S.L; W.L. Nelson; J.D. Beaton.and J Havlin. 1993. Soil fertility                          

and fertilizers. 5
th

 Ed. The Macmillan pub1. Co. New York. NY.USA.                                                                          

Tiarks , A.E.; A.P. Mazurak ; and L. Gheesnin. 1974. Physical and chemical 

properties of soil associated with heavy application of manure from cattle 

feed lots. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 38 : 826-830. 

Unger , P.W. ; and J.J. Parker . 1968. Residue placement effects on decomposition 

, evaporation , and soil moisture distribution . Agron. J. 60 : 469-472. 

Unger , P.W.1978.Straw mulch effects on soil temperature and sorghum 

germination and growth .Agron J.70:858- 864. 

Varadan ,K.M., and A.S.Rao.1983. Effect of mulch on soil temperature in humid 

tropical latosols under coconut (Cocos nucifera L.) and banana(Musa  

paradisiaca L.).Agric. Meterology .28:375-386. 

Wahba ,S.A;S.I.Abdel Rahman ,M.Y.Tayel , and M.A.Matyn . 1990 .  Soil 

moisture ,salinity water use efficiency and sunflower growth as  

influenced by irrigation ,bitumen mulch and plant density .Soil  

Technology.(3):33-44. 

Wallace , A.; G. A. Wallace , and A. M. Abuzamzam. 1986. Effect of soil 

conditioners on water relation ships in soil. Soil Sci. 141: 346-352. 

Walworth , J.L.; and D. E. Carling. 2002. Tuber initiation and  development in 

irrigated and non-irrigated potatos.American Journal of Potato Research 

79 387-395. 

Wang , F. 1996. The response of winter wheat to water stress and                       

nitrogen fertilizer use efficiency. In nuclear technique, to assess irrigation 

schedules for field crops. IAEA. TECDOC. 888. 51 – 61. 

Wang , F.L and A.K Alva .(1999) . Transport of  soluble organic and inorganic 

carbon in sandy soils under nitrogen fertilization . Can .J.Soil .79 :303-

310 .  (Dirasat )23 (1) :46-54. 

Watson , D . J .and M .A .Watson .1947 . Comparative Physiological Studies on 

the growth of yield crops . 11(1) :41-76 . 
Whiting, D.; C. Wilson and C. Omeara . 2005. Mulches for the vegetable                      

garden. Csu. Cooperative Extension-Horticulture. Colorado state 

University Cooperative Extension. 

Whiting, D.; C. Wilson and C. Omeara . 2005. Mulches for the vegetable                      

garden. Csu. Cooperative Extension-Horticulture . Colorado state                       

University Cooperative Extension. 

Wu , I.P. ; and H.M. Gitlin. 1974. Design of drip irrigation lines . HAES. 

Technical Bulletin 96 , University of Hawai , Honolulu , 29 pp.                                                        
Xu Dayong , 2010. Effect of Water Hyacinth Mulch on Soil Temperature, 

Moisture and yield of Chinese Cabbage (Brassica  campestris L.) in 

Shanghai Village .Institute of Aquatcic Environment Integrated 

Rehabilitation College of Env.Sci. and Eng.,Tongji University 

,Shanghai,PR China . 



 

Yildirim ,O .and A.Korukcu , 2000.Comparison of Drip , Sprinkler and                               

Surface Irrigation System in Orchards .Faculty of Agriculture                     

, University of Ankara , Ankara Turkey.47p . 

 Youder , R. 1936 . A direct method of aggregate analysis of soils and a study 

of the physical nature of erosion losses. J. Am. Soc. Agron. 28 : 337-

351.                                   

Youghe , Z. 1994. Study on the impact of plastic Mulch on selected crop 

agroecosystem in ynna province. College of Agric. Laguna Philippines 

Univ. pp. 154. 

Youker , R.E. ; and J.L. M.G. Guiness . 1956. A short method of obtaining mean 

weight diameter values of aggregate analysis of soil. Soil Sci. 83 : 291-

294. 

Zur ,  B . (1996 ) . Wetted  soil  volume  as  a design  objective  in  trikle                    

irrigation .  lrrigation  Sci . 16 (3) : 101 – 105 .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Appendices انًالحق  
 

الوصف المورفولوجي لمقد تربة الحقل .  : (1) ممحق   

 

 

 

 

Profile No.: 1                                                                     Date: 12 / 10 / 2009 

Soil Series 
Soil Classification: Typic 

Torrifluvents 

Location: al maamer village  Eluviations ;  2 % 

Topography : nearly slope  
Parent Material:  Calcareous 

alluvium 

Climate:  semi arid  Drainage: E . well drained 

N. vegetation:  no  vegetation Ground water depth : + 97 

Horizon Depth Soil Descriptions 

Ap 0 – 22 

Brown 10YR5/3(d); silty loam ; moderate  , medium 

granular , soft ,  firm , sticky , plastic , many roots 

plentiful  pores, abrupt wavy boundary.   

C1 22 - 50 

Dark yellowish brown10YR54/4(m) silty loam; strong , 

medium  sub angular blocky slightly, friable , sticky , 

plastic, common, much fine roots , many ,much fine  

pores abrupt smooth boundary 

C2 50 -56 

 Brown 10YR5/3(d); sandy loam ; moderate  , medium 

granular , soft ,  firm , sticky , plastic , common roots 

many  pores, abrupt smooth boundary.   

C3 50 -97 

Brown 10YR5/3(d) silty loam; strong , medium  sub 

angular blocky slightly, friable , sticky , 

plastic,common, much fine roots , many  pores ,clear 

smooth boundary 

C4 +97 

Dark yellowish brown 10YR5/3(d) silty clay  loam; 

strong , medium  sub angular blocky slightly, friable , 

sticky , plastic, few roots , few   pores . 



 

معدل تصريف المنقطات ومعامل كيموباسكال( لممنظومة في  50تثيير الضغط التشغيمي ): ( 2ممحق )
 التجانس ونسبة التغاير.

 

 

معدل التصرٌف 
 -1لتر.ساعة

 التكرار×معدل الضافة التكرار
النحراف 
 العددي

Christiansen ة  تطبٌق معادل 

Gtilin و   Wu   ةومعادل  

0.553 1 0.553 0.168 
]1[100

Mn
CU

X
 

 
 

%1.75

]
24385.0

3.2
1[100






CU

CU

 

 
 
 

%66.61var

100
553.0

212.0553.0
var

100
max

minmax
var













q

q

q

qq
q

 

0.535 1 0.535 0.15 

0.522 1 0.522 0.137 

0.518 1 0.518 0.133 

0.517 1 0.517 0.132 

0.515 1 0.515 0.130 

0.510 1 0.510 0.125 

0.488 1 0.488 0.103 

0.418 1 0.418 0.033 

0.414 1 0.414 0.008 

0.410 1 0.410 0.042 

0.377 1 0.377 0.052 

0.343 1 0.343 0.052 

0.333 1 0.333 0.057 

0.328 1 0.328 0.075 

0.313 1 0.313 0.075 

0.310 1 0.310 0.081 

0.310 1 0.310 0.105 

0.304 1 0.304 0.108 

0.280 1 0.280 0.105 

0.277 1 0.277 0.108 

0.245 1 0.245 0.14 

0.213 1 0.213 0.172 

0.212 1 0.212 0.173 

 24n 385.0
24

245.9
M   3.2x  



 

كيموباسكال( لممنظومة في معدل تصريف المنقطات ومعامل  100تثيير الضغط التشغيمي ): ( 3ممحق )
 التجانس ونسبة التغاير.

 

معدل التصرٌف 
 -1لتر.ساعة

 التكرار×معدل اإلضافة التكرار
النحراف 
 العددي

Christiansen ت  ادنتطبيق يؼ 

Gtilin و   Wu   ويؼادنت  

0.533 1 0.533 0.075 
]1[100

Mn
CU

X
 

 

 

%88

]
24458.0

311.1
1[100






CU

CU

 

 

 

 

%45.23var

100
533.0

408.0533.0
var

100
max

minmax
var













q

q

q

qq
q

 

0.527 1 0.527 0.069 

0.520 1 0.520 0.132 

0.518 1 0.518 0.062 

0.512 1 0.512 0.06 

0.512 1 0.512 0.041 

0.510 1 0.510 0.054 

0.510 1 0.510 0.054 

0.507 1 0.507 0.047 

0.505 1 0.505 0.052 

0.490 1 0.490 0.052 

0.483 1 0.483 0.049 

0.480 1 0.480 0.153 

0.477 1 0.477 0.154 

0.475 1 0.475 0.032 

0.473 1 0.473 0.025 

0.437 1 0.437 0.022 

0.437 1 0.437 0.019 

0.422 1 0.422 0.017 

0.417 1 0.417 0.015 

0.411 1 0.411 0.021 

0.408 1 0.408 0.021 

0.326 1 0.326 0.036 

0.304 1 0.304 0.05 

 24n 458.0
24

993.10
M   311.1x  



 

ل كيموباسكال( لممنظومة في معدل تصريف المنقطات ومعام 150تثيير الضغط التشغيمي ): ( 4ملحق )
 التجانس ونسبة التغاير.

 

معدل التصرٌف 

 -1لتر.ساعة
 التكرار×معدل الضافة التكرار

النحراف 
 العددي

Christiansen ة  تطبٌق معادل 

Gtilin و   Wu   ةومعادل  

0.542 1 0.542 0.016 
]1[100

Mn
CU

X
 

 
 

%6.98

]
24526.0

177.0
1[100






CU

CU

 

 
 
 

%90.5var

100
542.0

510.0542.0
var

100
max

minmax
var













q

q

q

qq
q

 

0.539 1 0.539 0.013 

0.535 1 0.535 0.009 

0.541 1 0.541 0.015 

0.536 1 0.536 0.01 

0.533 1 0.533 0.007 

0.540 1 0.540 0.014 

0.530 1 0.530 0.004 

0.529 1 0.529 0.003 

0.528 1 0.528 0.002 

0.525 1 0.525 0.001 

0.527 1 0.527 0.001 

0.524 1 0.524 0.002 

0.522 1 0.522 0.004 

0.523 1 0.523 0.003 

0.526 1 0.526 0.000 

0.523 1 0.523 0.003 

0.520 1 0.520 0.006 

0.519 1 0.519 0.007 

0.518 1 0.518 0.008 

0.517 1 0.517 0.009 

0.515 1 0.515 0.011 

0.513 1 0.513 0.013 

0.510 1 0.510 0.016 

 24n 526.0
24

635.12
M   177.0x  



 

 . 2009البيانات المناخية لشير أيمول لسنة  : (5)ممحق

 

 

Soil temperature (c) 

 

 

Evap. 

Pan A 

m.m 

Wind 

speed 

km/day 

 

 

 

Mini 

R.H% 

 

 

Max 

R.H% 

 

 

 

Air-temp.(c) 

 

 

 

 

date 

 
20. 0 

cm 

10. 0 

Cm 

5. 0 

cm 

0. 0 

cm 

Avg. 

 

Min 

 

Max. 

 

29.81 29.52 29.50 30.34  276.22 10.57 62.19 30.93 21.48 40.38 1 

29.37 29.23 29.64 30.91  251.08 9.86 49.44 30.9 20.61 41.19 2 

29.16 29.13 29.48 30.55  255.26 10.2 46.95 31.075 21.02 41.13 3 

29.03 28.70 29.09 30.28  279.57 8.57 43.39 32.135 22.09 42.18 4 

28.93 29.08 29.64 31.22  274.83 9.42 34.95 32.68 22.81 42.55 5 

29.26 29.72 30.24 31.47  252.02 9.15 41.96 32.595 23.01 42.18 6 

29.27 29.13 29.32 30.39  173.58 8.02 51.33 31.795 22.3 41.29 7 

29.261 29.22 29.56 30.74 16.4 251.80 9.398 47.172 31.75 21.90 41.55 Avrg. 

28.81 28.15 28.36 28.99  289.42 11.29 34.08 32.36 24.44 40.28 8 

28.32 28.25 28.56 29.72  247.06 11.5 44.04 31.575 22.23 40.92 9 

28.28 27.86 28.13 28.99  289.37 12.99 46.73 29.815 21.1 38.53 10 

27.71 27.02 26.82 26.39  217.58 18.67 64.97 28.3 20.14 36.46 11 

27.78 27.31 27.24 27.02  96.76 13.4 63.82 30.09 19.97 40.21 12 

28.24 28.04 28.06 27.92  177.22 11.42 45.61 32.37 23.11 41.63 13 

28.51 28.26 28.23 27.96  239.70 18.74 51.19 30.985 22.98 38.99 14 

28.24 27.84 27.91 28.14 15.3 222.44 14.00 50.06 30.78 21.99 39.57 Avrg. 

28.32 27.71 27.45 26.76  287.90 16.16 50.48 29.26 22.16 36.36 15 

27.84 27.04 26.77 26.20  267.44 21.22 59.64 28.63 21.55 35.71 16 

28.18 28.16 28.47 29.40  234.43 19.86 57.36 29.535 22.3 36.77 17 

28.11 27.82 27.96 28.49  204.26 13.47 56.68 28.16 20.1 36.22 18 

27.95 27.72 28.03 28.78  167.70 14.63 59.49 28.643 19.63 37.82 19 

27.83 27.60 27.81 28.24  192.84 23.47 73.23 27.894 22.33 34.12 20 

27.74 27.28 27.47 28.24  163.57 18.37 70.87 27.522 19.18 36.26 21 

28.00 27.62 27.71 28.02 13.5 216.88 18.16 61.10 28.52 21.03 36.18 Avrg. 

27.56 27.55 27.90 28.82  261.92 17.45 69.23 28.036 18.53 36.94 22 

27.60 27.61 28.01 28.89  241.78 19.73 63.2 27.54 18.91 35.51 23 

27.55 27.70 28.03 28.79  285.20 15.28 55.06 26.601 19.76 32.88 24 

27.41 26.52 25.96 26.58  277.61 12.93 67.79 25.132 15.96 34.46 25 

26.23 25.42 25.62 26.34  273.73 12.07 63.33 25.612 16.2 35.03 26 

25.90 25.72 26.14 27.13  247.11 12.93 62.19 26.223 16.63 35.92 27 

25.89 25.19 25.35 25.90  262.77 13.38 55.57 25.556 18.06 33.25 28 

26.88 26.53 26.72 27.49 12.7 264.30 14.82 62.33 26.38 17.72 34.85 Avrg. 



 

 . 2009 انبياَاث انًُاخيت نشهش تششيٍ األول نسُت  : (6)ممحق
 

 

Soil temperature (c) 

 

 

Evap. 

Pan A 

m.m 

Wind 

speed 

km/day 

 

 

 

Mini 

R.H% 

 

 

Max 

R.H% 

 

 

 

Air-temp.(c) 

 

 

 

 

date 

 
20. 0 

cm 

10. 0 

Cm 

5. 0 

cm 

0. 0 

cm 

Avg. 

 

Min 

 

Max. 

 

25.49 24.69 24.90 25.63  284.83 11.6 30.53 23.042 16.23 30.16 1 

24.94 24.00 24.16 24.88  252.19 11.64 48.14 21.711 11.72 30.74 2 

24.37 23.82 23.98 24.64  210.21 12.38 58.42 24.389 13.61 33.92 3 

24.18 23.81 23.97 24.62  299.19 9.32 34.21 25.608 18.57 34.6 4 

24.07 23.34 23.45 23.96  291.78 9.32 71.34 26.178 14.09 35.44 5 

24.03 23.86 24.06 24.71  291.23 8.5 43.05 28.144 19.11 36.5 6 

24.29 24.30 24.66 25.57  276.38 13.13 41.59 26.761 19.01 35 7 

24.48 23.97 24.17 24.86 13.05 272.26 10.84 46.75 25.11 16.04 33.76 Avrg. 

25.16 25.59 26.14 27.34  274.04 20.85 62.79 25.833 18.64 34.39 8 

25.16 25.19 25.69 26.80  141.94 19.08 65.42 25.942 16.81 35.1 9 

25.04 24.71 24.89 25.56  82.10 11.97 48.25 28.282 20.17 36.56 10 

24.74 24.44 24.66 25.33  116.30 11.87 42.85 29.543 22.26 36.77 11 

24.57 23.99 24.09 24.52  245.92 13.27 40.43 26.462 20.33 34.77 12 

24.81 25.14 25.68 26.71  232.14 14.15 66.43 25.039 15.96 35.03 13 

24.82 24.57 24.90 25.67  188.71 12.24 64.59 25.853 16.41 35.1 14 

24.90 24.80 25.15 25.99 12.975 183.02 14.77 55.82 26.70 18.65 35.38 Avrg. 

24.59 24.56 24.89 25.67  131.11 11.22 61.24 26.452 16.87 37.28 15 

24.53 24.39 24.68 25.33  183.86 11.84 60.73 25.835 16.16 36.39 16 

24.47 24.51 24.87 25.63  239.07 13.27 63.19 25.25 16.99 35.82 17 

24.47 24.21 24.45 25.03  273.71 11.94 54.48 26.01 17.75 36.77 18 

24.30 24.29 24.68 25.50  234.41 12.69 60.25 25.398 17.01 36.53 19 

24.30 24.29 24.68 25.51  262.63 11.7 59.47 25.919 16.37 36.9 20 

24.29 24.11 24.43 25.16  249.80 12.45 58.45 24.517 15.11 36.05 21 

24.42 24.34 24.67 25.40 10.77 224.94 12.15 59.68 25.62 16.60 36.53 Avrg. 

24.13 23.88 24.22 25.00  259.36 11.67 60.05 24.252 15.93 35.16 22 

23.96 23.77 24.21 25.04  205.40 10.51 53.67 24.214 15.42 35.14 23 

23.85 23.40 23.51 23.74  119.61 14.53 52.27 24.962 18.06 30.49 24 

23.61 23.35 23.53 23.98  174.70 20.38 54.48 25.542 19 32.07 25 

23.76 23.64 23.98 24.66  135.52 23 67.63 25.187 17.72 31.69 26 

23.75 23.42 23.58 23.98  222.66 42 76.86 22.24 18.3 27.67 27 

23.63 23.42 23.75 24.43  200.69 28.62 74.82 22.271 15.76 30.33 28 

23.81 23.55 23.83 24.40 10.095 188.28 21.53 62.82 24.09 17.17 31.79 Avrg. 



 

 . 2009انبياَاث انًُاخيت نشهش تششيٍ انثاَي نسُت  : (7)ممحق 
 

 

Soil temperature (c) 

 

 

Evap. 

Pan A 

m.m 

Wind 

speed 

km/day 

 

 

 

Mini 

R.H% 

 

 

Max 

R.H% 

 

 

 

Air-temp.(c) 

 

 

 

 

date 

 
20. 0 

cm 

10. 0 

Cm 

5. 0 

cm 

0. 0 

cm 

Avg. 

 

Min 

 

Max. 

 

23.54 23.23 23.52 24.30  198.09 21.95 79.04 23.037 14.74 31.73 1 

23.30 22.60 22.59 23.00  106.11 47.72 91 20.757 16.93 24.69 2 

22.96 22.01 21.87 21.98  106.53 42.16 90.8 21.314 16.36 26.89 3 

22.86 22.71 22.99 23.74  141.88 40.54 79.87 23.218 17.41 28.96 4 

22.84 22.35 22.11 21.86  144.01 37.82 75.48 22.514 18.98 28.35 5 

22.47 22.12 22.28 22.79  116.86 31.48 80.5 23.272 18.02 29.47 6 

22.71 22.51 22.74 23.38  158.55 24.77 67.81 24.047 20.18 30.65 7 

22.95 22.50 22.59 23.01 7.795 138.86 35.20 80.64 22.59 17.51 28.67 Avrg. 

22.27 21.35 21.00 20.20  221.39 26.18 66.88 20.845 16.83 24.86 8 

21.64 20.50 20.06 19.17  200.93 30.19 74.61 19.145 12.8 25.49 9 

21.15 19.84 19.32 18.33  163.25 22.33 87.3 18.19 9.99 26.39 10 

20.89 19.75 19.32 18.45  265.96 21.24 72.47 20.115 11.92 28.31 11 

20.62 19.39 18.91 17.93  300.14 22.94 70.47 19.59 12.09 27.09 12 

20.22 18.84 18.30 17.22  278.88 23.21 93.3 17.079 7.988 26.17 13 

20.28 19.42 19.18 18.58  233.67 20.56 80.2 19.57 10.32 28.82 14 

21.01 19.87 19.44 18.55 6.35 237.75 23.80 77.89 19.21 11.70 26.73 Avrg. 

20.40 19.41 19.03 18.19  257.54 25.12 77.09 19.64 11.65 27.63 15 

19.87 18.61 18.12 17.15  270.70 28.8 85.3 18.605 10.02 27.19 16 

19.43 18.24 17.84 17.07  238.68 25.09 85.3 19.12 9.86 28.38 17 

19.37 18.23 17.84 17.07  117.09 23.42 87.4 19.47 10.02 28.92 18 

19.45 18.57 18.32 17.83  180.92 24.51 59.69 22.95 18.23 27.67 19 

19.48 18.47 18.08 17.20  289.19 23.66 82.9 17.97 11.59 24.35 20 

18.78 17.30 16.69 15.60  211.36 37.57 82.5 14.735 8.16 21.31 21 

19.54 18.40 17.99 17.16 5.465 223.64 26.88 80.02 18.92 11.36 26.49 Avrg. 

18.62 17.50 17.12 16.41  168.68 80.5 94.3 14.305 11.61 17.00 22 

18.08 16.48 15.79 14.46  189.98 74.83 93.8 11.39 9.24 13.54 23 

17.32 15.90 15.39 14.50  219.30 66.85 95.6 12.29 8.36 16.22 24 

17.04 15.55 14.97 13.92  271.51 66.00 96.9 10.669 5.328 16.01 25 

16.75 15.35 14.85 13.93  204.92 62.57 96.7 11.489 5.407 17.57 26 

16.60 15.25 14.77 13.87  225.45 50.24 96.8 12.536 5.742 19.33 27 

16.50 15.18 14.72 13.84  283.69 61.14 97.1 12.096 7.101 17.09 28 

17.27 15.89 15.37 14.42 4.91 223.36 66.01 95.88 12.11 7.54 16.68 Avrg. 



 

 . 2009 انبياَاث انًُاخيت نشهش كاَىٌ األول نسُت : (8)ممحق 
 

Soil temperature (c) 

 

 

Evap. 

Pan A 

m.m 

Wind 

speed 

km/day 

 

 

 

Mini 

R.H% 

 

 

Max 

R.H% 

 

 

 

Air-temp.(c) 

 

 

 

 

date 

 
20. 0 

cm 

10. 0 

Cm 

5. 0 

cm 

0. 0 

cm 

Avg. 

 

Min 

 

Max. 

 

16.30 14.97 14.47 13.53  268.64 46.36 97.4 10.991 3.432 18.55 1 

15.92 14.38 13.79 12.75  156.11 57.14 96.2 11.102 6.253 15.95 2 

15.92 14.85 14.54 13.95  215.70 53.44 93.9 13.54 8.6 18.48 3 

15.95 14.69 14.24 13.37  280.48 45.33 95.3 12.721 6.351 19.09 4 

15.87 14.65 14.21 13.34  283.13 46.37 81.4 14.155 10.15 18.16 5 

15.47 14.02 13.47 12.41  280.50 39.48 91.9 11.999 5.138 18.86 6 

15.03 13.49 12.91 11.84  261.81 49.05 96.3 11.657 4.593 18.72 7 

15.78 14.44 13.95 13.03 4.885 249.48 48.16 93.2 12.30 6.35 18.25 Avrg. 

14.75 13.25 12.70 11.66  279.30 40.09 96.4 10.821 3.812 17.83 8 

14.59 13.14 12.61 11.62  279.80 35.39 93.9 12.186 5.172 19.2 9 

14.33 12.83 12.26 11.16  250.67 22.28 86.4 11.918 2.765 21.07 10 

14.03 12.46 11.88 10.88  114.99 29.95 89.5 10.835 2.799 18.87 11 

14.42 13.48 13.23 12.76  128.99 30.63 73.64 14.32 9.78 18.86 12 

14.94 14.21 14.07 13.74  116.25 47.55 87.3 15.125 10.03 20.22 13 

15.26 14.44 14.23 13.81  226.41 57.43 91.6 13.642 7.613 19.67 14 

14.62 13.40 13.00 12.23 4.31 199.49 37.61 88.39 12.69 5.99 19.38 Avrg. 

15.35 14.23 13.78 12.80  283.74 64.89 91.4 11.023 6.896 15.15 15 

14.90 13.72 13.30 12.45  245.94 54.2 94.5 11.556 6.081 17.03 16 

14.55 13.23 12.77 11.93  104.04 37.31 95.7 11.302 4.084 18.52 17 

14.64 13.60 13.28 12.58  112.02 33.07 92.9 12.779 5.888 19.67 18 

14.47 13.19 12.76 11.95  108.20 38.9 93.4 12.772 6.773 18.77 19 

14.64 13.73 13.47 12.98  153.09 83.9 96.7 10.394 7.578 13.21 20 

14.88 14.16 14.01 13.66  185.98 50.99 97 13.352 7.783 18.92 21 

14.77 13.69 13.34 12.62 4.345 170.43 51.89 94.51 11.88 6.44 17.32 Avrg. 

14.98 14.07 13.80 13.23  140.74 41.69 96 13.166 6.351 19.98 22 

14.95 13.97 13.65 13.03  116.38 34.06 94.7 13.325 6.059 20.59 23 

15.08 14.26 14.04 13.56  121.03 52.4 82.5 15.275 13.48 17.07 24 

15.27 14.63 14.52 14.21  177.58 45.95 96 15.575 11.82 19.33 25 

15.15 14.14 13.80 13.09  142.93 46.53 92.6 13.897 7.544 20.25 26 

15.12 14.30 14.11 13.66  135.20 36.14 86.1 15.65 9.07 22.23 27 

15.22 14.38 14.13 13.54  91.45 33.41 93 15.275 8.12 22.43 28 

15.11 14.25 14.01 13.47 5.905 132.19 41.45 91.55 14.59 8.92 20.26 Avrg. 

 

Soil temperature (c) 

 

 

Evap. 

Pan A 

Wind 

speed 

km/day 

 

 

Mini 

 

Max 

R.H% 

 

Air-temp.(c) 

 

 

 

 



 

20. 0 

cm 

10. 0 

Cm 

5. 0 

cm 

0. 0 

cm 

m.m  R.H% 

 
 

 
Avg. 

 

Min 

 

Max. 

 

date 

 

15.37 14.67 14.49 14.06  113.11 27.76 58.35 19.2 15.08 23.32 1 

15.34 14.63 14.43 13.97  73.77 45.78 86.7 15.515 9.72 21.31 2 

15.12 14.24 13.98 13.48  226.00 48.4 93.2 14.478 7.135 21.82 3 

15.32 14.58 14.38 13.88  268.01 52.6 91 15.05 9.95 20.15 4 

15.06 14.06 13.74 13.07  276.46 41.83 93.9 13.913 7.476 20.35 5 

15.08 14.26 14.06 13.58  249.24 58.07 88.1 13.865 9.38 18.35 6 

14.92 13.89 13.54 12.78  261.42 48.6 92.9 13.116 6.692 19.54 7 

15.17 14.33 14.09 13.54 4.45 209.72 46.14 86.30 15.01 9.34 20.69 Avrg. 

14.65 13.67 13.40 12.93  155.23 50.61 95 13.185 6.08 20.29 8 

15.05 14.36 14.19 13.79  124.90 38.83 70.6 16.915 13.37 20.46 9 

15.22 14.84 14.74 14.46  172.72 55.57 84.1 14.105 10.02 18.19 10 

14.97 14.29 14.11 13.73  150.95 48.33 83.23 14.73 9.82 19.64 Avrg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 . بؼط يىاصفاث انبطاغا صُف ديزسي (:9يهحق )
 

   www.Agrico.co(file internet) :المصدر
 

 انًىاصفاخ انصفح خ

 Urgenta ×Depesche اآلهاء*  1

 ماوسط الاهكير ال  ماوسط الاأخير الاضج 2

 ماوسط الطوؿ طور السكوف  3

 احمر لوف القشرة  4

 اصفر فااح لوف المب  5

 هيضوي ماطاوؿ شكؿ الدراة  6

 كهير حجـ الدراة 7

 جيد الحاصؿ  8

 جيد محاوى المادة الجافة 9

 مقاومة ماوسطة الافاؼ االوراؽ  10

 مقاومة جيدة ×فيروس  11

 مقاومة جيدة  Ynفيروس  12

 مقاومة ماوسطة لفحة االوراؽ  13

 مقاومة جيدة دراات لفحة ال 14

 مقاومة ماوسطة Aفايروس  15

 حساس الجرب العاـ  16

 مقاـو الاأليؿ  17

 مقاومة جيدة اجوؼ الدراات 18

http://www.agrico.co/


 

 

 والزمن الالزم لكل رية لمعامالت التجربة خر والكميات المائية المضافةمواعيد وعمق التب (:10ممحق )
 خالل موسم نمو البطاطا.

 

تسمسل 
 خ الريتثري الريات

عمق التبخر 
المقاس من 
حوض التبخر 

mm)) 

 إلى –الفترة من

الكميات المائية 
 المضافة بااللتار

من الـ  100%
Epan 

الكميات المائية 
 المضافة بااللتار

من الـ  75%
Epan 

الكميات المائية 
 المضافة بااللتار

من الـ  50%
Epan 

الزمن الالزم 
لكل 

 رية)دقيقة(.

1 14/9 15.3 14/9-21/9 -------------- -------------- -------------- ---------- 

2 21/9 14.9 21/9 - 5/10 -------------- --------------- ------------- ---------- 

3 5/10 13.07 5/10 - 12/10 873.60 655.20 436.80 46.8 

4 12/10 12.795 
12/10- 
19/10 

3555.00 2666.25 1777.50 94.8 

5 19/10 10.77 
19/10- 
26/10 

6505.60 4879.20 3252.80 128.4 

6 26/10 10.095 26/10- 3/11 7656.00 5742.00 3828.00 139.2 

7 3/11 7.795 3/11- 10/11 12303.90 9227.92 6151.95 176.4 

8 10/11 6.35 
10/11- 
17/11 

11073.51 8305.13 5536.75 167.4 

9 17/11 5.465 
17/11- 
24/11 

5422.95 4076.21 2711.47 117 

10 24/11 4.91 
24/11- 
31/11 

5936.40 4452.30 2968.20 122.4 

11 31/11 4.885 31/11- 7/12 8754.40 6565.80 4377.20 148.8 

12 7/12 4.31 7/12- 14/12 9406.20 7054.65 4703.10 154.2 

13 14/12 4.345 
14/12- 
21/12 

11385.09 8538.81 5692.54 169.8 

14 21/12 5.905 
21/12- 
28/12 

9900.00 7425.00 4950.00 158.4 

15 28/12 4.45 28/12 4214.00 3160.50 2107.00 103.2 

 1726.8 48493.323 72739.987 96986.65  125.345 انًجًىع  16

   انًجًىع 17
يتش  96.98

 يكؼب
  يتشيكؼب48.49 يتش يكؼب72.73 



 

               .حساب معامل الحوض ومعامل محصول البطاطا  ( :11) ممحق

 حساب معامل الحوض

وكـ يهعد اعامد قيـ معدؿ سرلة الريح وكذلؾ معدؿ الرطوهة الاسهية وكوف الماطقة مزرولة أـ ال    
حساب معامؿ الحوض لشهر أيموؿ 1 ل فيما يمي مثاؿالحوض لف الماطقة المزرولة . و   

مار لف موق  الاجرهة إذف  50حوالي  المزرولة اهعد الاهاااتالذي اصب في  حوض الاهخر  مكافالفي 
اخراج مف خالؿ اسو .        34وصفحة  18في جدوؿ  1980 (36 يعامد الجدوؿ الوارد في اشرة الفاو

كـ /يوـ إذف الماطقة واقعة في حقؿ سرلة الرياح  240.9معدؿ سرلة الرياح لشهر أيموؿ وجد إاها اساوي 
المعادلة . وكذلؾ اساخرج معدؿ الرطوهة الاسهية لشهر أيموؿ مف خالؿ جم  الرطوهة العميا والدايا ومف ثـ 

هذلؾ اكوف ضمف حقؿ الرطوهة إذ اجم  لشهر كامؿ واقسـ لم  لدد أياـ الشهر و  2اقسيمها لم  
، أما  0.6وكذلؾ لشهر اشريف األوؿ وكاات   0.6الماوسطة وهذلؾ يكوف معامؿ الحوض لشهر أيموؿ 

.                                         واليلم  الا 0.7و 0.7شهر اشريف الثااي  وكااوف األوؿ فكاف 
                           

 معامل المحصول

لاحويمها إل  مار/ثااية فاجد إف الماطقة واقعة ضمف  86.4ذه الحالة يقسـ معدؿ سرلة الريح لم  في ه
% وهذلؾ اخاار اوع المحصوؿ  هطاطا( مف  70مار/ثااية والرطوهة الاسهية  5-0معدؿ سرلة الرياح مف 

ي مااصؼ واأخذ مراحؿ امو الهطاطا المحددة ف 1980 (36 الفاوفي اشرة   42في صفحة  21جدوؿ 
لجمي   0.7و 1.05( وهذلؾ يكوف معامؿ المحصوؿ لمهطاطا 4و 3مرحمة امو الاهات واهاية مرحمة الامو  

 مراحؿ امو الهطاطا .  

 

 



 

Table 18. Pan Coefficient (Kp) for Class A Pan for Different Groundcover and Levels of Mean 

Relative Humidity and 24 hour Wind .                                                                                

 

           Table 21. Crop Coefficient (Kc) for field and vegetable Crops  for Different Stage of Crop 

Growth and Prevailing Climatic Conditions . 

 

 

 



 

Abstract 

     This study was conducted in one of Al-maameer Private  field 

,about 50 km west of Baghdad at east longitude 43
°
 88´ 80"  and north 

in latitude 33
°
27´ 42

"
 during autumn 2010 . The soil texture was silt 

loam and classified to the sub-great group,Typic Torrifluvent.The 

purpose of this study was to know the effect of drip irrigation ,organic 

fertilization and coverage on wetness and salt distributions , some soil 

physical properties and the growth and yield of potato (Solanum 

tuberosum L).  Split- split with R.C.B.D design was applied with three 

replications. Deficient drip irrigation occupied the main treatments 

which included three levels of the deficient irrigation,Full drip 

irrigation , 75% of Epan and 50% of Epan . The secondary sections 

included the use of organic fertilizers Contain an equall mixture of, 

sheep, cows and poultry percent 1:1:1  both of type with three 

replication, without adding organic fertilizers,  adding half of the   

organic fertilizer 5 tons.ha
-1 

and adding all organic fertilizer 10 tons.ha
-

1
.The sub secondary treatments included soil coverage by plant residues 

Peatmoss+sawdust and without coverage. Plant residues were added as 

30 ton.ha
-1

 mixture percent 1:1 %.Potato tubers (Solanum tuberosum 

L.) cv , Desiree class B (which is locally produced of the previous fall 

season ,stored in alocal coolant under 4°C and taken out 2 weeks before 

planting date)were used in this study.The tubers were planted at 14
th

 of 

Sept.2010 by making aslot into furrow ,10-18 cm depth and the 

distance between the slots was 25 cm,each one experimental unit 

contained 16 plants .Evaluation for drip irrigation system was 

conducted before the planting through measuring the homogeneity 



 

coefficient and the range of drippers flow by giving different 

operational pressures,50,100,150 kpa .Wetness and salt distributions 

were studied vertically and horizontally from the source of dripping in 

three stages of crop growth ,vegetative growth (40-45 days at the 

beginning of planting), tubers initiation stage (45-60 days),and tubers 

enlargement stage (60-100 days) of planting .Surfer program was used 

for drawing counter lines . At the end of the experiment ,the soil 

characteristics of study treatments were measured ,which included: 

saturated water conductivity ,bulk density ,mean weight diameter 

,resistance of soil penetration ,some properties of growth and 

production , water consumption ,crop response coefficient (Ky) and 

water use efficiency for potato crop.                                                                                    

The important results were summarized as follow :           

1- 150 kpa operational pressure verified higher homogeneity coefficient 

which was 98.6%,while the variation ratio in             drippers flow 

wasn’t upper than 10% and the higher range in drippers flow was 

0.526 L.hr
-1  

2- There was a decrease in water content , whenever went far of  the 

drippers in both direction , horizontal and vertical, the           

greater was at the level 50% Epan. The water content in comparison 

treatment , at10-10 cm ,was 16.5%, 13.3% and 11.4% by adding 

Full irrigation ,75% and 50%from Epan respectively at the 

beginning of growth season, while the water content ,in adding 

organic fertilizers and coverage with plants residues at 10-10 depth 

,was 29.5% ,23.8% and 19.8% by adding Full drip irrigation ,75% 

and 50% from Epan respectively at the end of growth season. The 

horizontal and vertical movement of wetness front increased with 

the organic fertilizers plant residues coverage.                         .                                                                  



 

3- Soil salinity increased whenever went far , horizontally and     

vertically of the dripping source ,salts moved far away of            

drippers at the watness front with increasing of added                  

irrigation water.Higher salinity was found at the horizontal         

and vertical wetness front limits and distributed increasingly       

and coordinatey with the depth in coverage treatment .Lesser 

salinity was recorded in the treatment of adding water at Full drip 

irrigation by adding organic fertilizers as 10 tons.ha
-1

 with    the 

plant residues coverage at the end of the growth season . The 

electrical conductivity of the comparison treatment ,in the layer10-

10 cm was 3.75,4.15 and 5.1 dsm.m
-1

 by adding  Full drip 

irrigation ,75% and 50% from Epan respectively at the beginning   

of growth season ; While the electrical conductivity ,in the 

treatment of adding organic fertilizers with coverage by plant 

residues ,was 1.95,2.45 and 2.65 dsm.m
-1

 in the layer 10-10 cm by 

adding Full drip irrigation ,75% and 50% from Epan respectively at 

the end of growth season                                        

4- The results showed that the increase of deficient drip irrigation 

levels verified significant difference in the hydraulic conductivity 

value ,which was 7.7cm.hr
-1

 by adding Full drip irrigation from 

Epan comparing with the 75% and 50% levels which were 8.1and 

8.4 cm.hr
-1

 the increase ratios were 9% and 5.3% respectively 

,adding organic fertilizers ,as well, at the level 10 tons.ha
-1

verified 

higher value in hydraulic conductivity range which was 9.9 cm.hr
-1

 

beside 8.1 and 6.3 cm.hr
-1

 by adding 5tons.ha
-1

 and without adding 

organic fertilizers respectively.      

       The results showed that plant residues coverage peatmoss+sawdust 

gave a higher value to the range of hydraulic conductivity which 

was 8.3 cm.hr
-1

 with significant increase was 12.8% comparing 

with no coverage by plant residues ,which the hydraulic 

conductivity of it was 7.6 cm.hr
-1

.                                  



 

5- The results showed that the increase of deficient drip irrigation 

levels didn’t verify any significant difference in a value of the bulk 

density which was 1.24 Mgm.m
-3

 by adding Full drip irrigation 

comparing with other levels 75% and 50% which were 1.24 and 

1.23 Mgm.m
-3

 ,the increase ratios were 0% and 0.8% respectively. 

Also ,adding organic fertilizers as 10 ton.ha
-1

 verified a higher 

value in the range of bulk density which was 1.14 Mgm.m
-3

 beside 

1.25 and 1.33 Mgm.m
-3

 by adding 5 ton.ha
-1

 and without adding 

organic fertilizers  respectively. Results showed too that the 

coverage by plant residues peatmoss +sawdust gave alesser value 

to the range of bulk density which was 1.21 Mgm.m
-3

 with 

significant increase was 6% comparing with no coverage by plant 

residues which the bulk density range of it was 1.27 Mgm.m
-3

.                                                                    

6- The results showed that the increase of deficient drip irrigation 

levels reduced the mean weight diameter which was 0.8 mm by 

adding Full drip irrigation comparing with other levels,75% and 

50% from Epan ,which were 0.9 and 1.0 mm with increasing ratio 

was 25% and 13.4% respectively. Adding organic fertilizers as 10 

ton.ha
-1

 verified a higher value of the mean weight diameter range 

which was 1.4 mm beside 0.7 and 0.6 mm by adding 5 ton.ha
-1

 and 

without adding organic fertilizers  respectively. Results, also 

showed that the coverage by plant residues peatmoss +sawdust 

gave the higher value which was 1.0 mm with significant increase 

was 26.1% comparing with no coverage by plant residues which 

the mean weight diameter of it was 0.8mm.                                              

7- The results showed that the increase of deficient drip irrigation 

levels reduced the value of soil penetration resistance which was 

1.02 kg.m
-2

 by adding Full drip irrigation which was significantly 

superior comparing with other levels,75% and 50% from Epan 

,which were 1.20 and 1.32 kg.m
-2

 with an increasing ratio,29.8% 

and 9.7% respectively. Adding an organic fertilizers as 10 ton.ha
-1

 

verified a lesser value of the soil penetration resistance which was 

0.98 kg.m
-2

 beside 1.19 and 1.38 kg.m
-2

 by adding 5 ton.ha
-1

 and 



 

without adding organic fertilizers  respectively. Results, also 

showed that the coverage by plant residues peatmoss +sawdust 

gave the soil penetration resistance a lesser value ,was 1.10 kg.m
-2

 

with significant increase,was 14.6% comparing with no coverage 

by plant residues ,which the soil penetration resistance of it , was 

1.26 kg.m
-2

 .                          

8-  Coverage by plant residues, organic fertilizers and irrigation  with 

Full drip irrigation level, significantly affected on the mean of plant 

length, vegetative dry weight, foliar area and numbers of major 

stems , increased from 63.5cm ,1694.8 kg.ha
-1

,6480.3 cm
2
 and 3.2 

stem.plant
-1

to 68.8 cm , 1801.2 kg.ha
-1

,6930.2 cm
2
 and 3.6 

stem.plant
-1

 by coverage with plant residues , from 55.8 cm , 

1585.8 kg.ha
-1

, 5700.5cm
2
 and 3.0 stem.plant

-1
to 73.9 cm, 1905.8 

kg.ha
-1

, 7487.3cm
2
 and 4.03 stem.plant

-1
 by adding organic 

fertilizers as 10 tons.ha
-1

and from 53.2 cm, 1540.7 kg.ha
-1

 

,5420.3cm
2
 and 2.9 stem.plant

-1
 to 72.1 cm , 1855.7 kg.ha

-1
 , 

7191.1cm
2
 and 3.7 stem.plant

-1
 by adding organic fertilizers as 10 

tons.ha
-1

.                                                                

9- Significantly, the yield of potato increased by coverage with plant 

residues ,adding the organic fertilizers and the irrigation with Full 

drip irrigation .The yield increased from 34.2 to 36.5 tons.ha
-1

 with 

plant residue coverage , the increasing ratios were 6.7% as 

irrigation with Full drip irrigation level ,5.1% as irrigation with 

75% Epan and 4.8% as irrigation with 50% Epan . Adding the  

organic fertilizers as 10 ton.ha
-1

 increased the total yield of potato 

with increasing ratios were 27.13% as irrigation with Full drip 

irrigation level,37.38% as irrigation with 75% Epan and 30.39% as 



 

irrigation with 50% Epan.The higher value of the potato yield was 

deduced at the irrigation with Full drip irrigation, adding the 

organic fertilizers as 10 tons.ha
-1

 and coverage with plant residues 

was 45.4 tons.ha
-1

 with increasing value ,32.48% than irrigation 

with Full drip irrigation without adding organic fertilizer and 

without coverage by plant residues.  

10-The treatment of irrigation with 50% Epan level, gave best water use 

efficiency for potato which was 24.42 kg.m
-3

 beside 18.77 and 

15.79 kg.m
-3

 at adding water with Full drip irrigation and 75% Epan 

levels and at adding organic fertilizers as10 tons.ha
-1

 with coverage 

, beside 22.99,18.18 and 15.16 kg.m
-3

by adding Full drip 

irrigation,75% and 50% Epan respectively and adding organic 

fertilizers as 10 tons.ha
-1

 without coverage.  

11- The water consumption of potato was 466.5 mm.season
-1

 as 

irrigation with Full drip irrigation level, 349.9 mm.season
-1

 with 

75% Epan and 233.3 mm.season
-1

 with 50% Epan for fall crop in the 

middle of Iraq.   
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