
 
 

 تقٌٌم الري بالتنقٌط لمحصول البصل
 Allium cepa L.  

تحت استعمال المغطٌات والمادة العضوٌة 
 فً التربة

 
 

 بها قدمت رسالة

 محمد علً عبود فارس الجنابً
 جامعة االنبار – زراعةمجلس كلٌة ال إلى
فً  جزء من متطلبات نٌل درجة ماجستٌروهً 

 الزراعة 
 (علوم التربة والمٌاه)

 
 

 المشرف لمشرفا
عصام خضٌر حمزة  د.

 الحدٌثً
حمود غربً خلٌفة  د.

 المرسومً
 استاذ

 جامعة االنبار  – كلٌة الزراعة
 استاذ مساعد

 جامعة االنبار –كلٌة الزراعة 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 

َماِء )) َوأَْنَزْلَنا ِمَن السَّ
اهُ فِي  َماًء ِبَقَدٍر َفأَْسَكنَّ

ا َعَلى ذَ  َهاٍب اْْلَْرِض َوإِنَّ
 ِبِه َلَقاِدُروَن((
 
 
 
 صدق هللا العظيم   

)المؤمنون :                                         
81)  



 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم             
 يناقرار المشرف    

الموس وم  ب   لال ري ب الطنايش الش ريشر س دراس   حامي   ل ب   ان اع داد ذ  ا الرس ال  ب شهد ن 
الم  ادا ال ي  وي  لمطرب   د المادم    م  ن شال     ا طح  ظ ظ  روط ط شي    الطرب    واس  ط ما مظ  اذرا وطاييمه  

 االنب ارجام     –فر كمي   الرراع   ناجرى طحظ اشرافنابرد قد الماجسطير لمحمد عمر عبود فارس الج
 .طرب  والميااال –وذر جرء من مطشمباظ درج  ماجسطير عموم فر الرراع  

 
 المشرط المشرط

 د. حمود غربر خميف  المرسومر خيير حمرا الحديثر عصامد. 
 اسطا  مساعد اسطا 
 طرب قسم ال

 االنباركمي  الرراع  / جام   
 بسطن القسم 

 االنباركمي  الرراع  / جام   

 اقرار المقوم اللغوي

اع داد ذ  ا الرس ال  الموس وم  ب   لال ري ب الطنايش الش ريشر س دراس   حامي   ل ب   اش هد ب  ن 
المادم   م ن قب   شال   مظاذرا وطاييمها طحظ ظروط ط شي  الطرب  واسط ما  المادا ال ي وي  لمطرب  د 

الماجسطير لمحمد عمر عبود فارس الجنابرد قد طمظ مراج طها من قبمر وطم طص حي  م ا ورد به ا م ن 
 اخشاء ل وي  س والرسال  مؤذم  لممناقش  قدر ط مق االمر بسالم  االسمو  وصح  الط بير .

 

  الماوم الم وي
  د. يامن محمد الكبيسر

 العربية قسم اللغة                 
 

  جام   االنبار –كمي  االدا  
 

 رش  ذ ا الرسال  لممناقش  ..ابناءًا عمى الطوصياظ 
 

 
  د. ادذام عمر عبد ال سافر

  عموم الطرب  والمياا قسمرئيس 
  رئيس لجن  الدراساظ ال ميا فر الاسم

    /     /5002  
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 لجنة المناقشة اقرار 
نشنن ا انننن  اا عننن  ع ننة المونن ل  الم ونن م   ننن المن قشنن  لجننن  اعضنن    حنن ن

تحننا اوننتعم    Allium cepa (L.))تقيننيا الننمل  نن لتنقيا لمحبنن   ال بنن  
المغاينن ا  المنن اع العضنن ي  رنن( التم نن شن  قننا ن قشننن  الا لنن  محمننا ع نن( ع نن ا 

( محت ي ت نن   ريمنن  لننو عاقنن    نن   نننم  ان نن  جننايمع  نن لق    لنينن  رننرنن ما الجننن  ( 
 امج  الم جوتيم ر( ع  ا الزماع  )التم    المي هش  تقايم )امتي زشن

 
 
 الدكتور

 رمزي محمد شهاب
 باحث عممي اقدم

 وزارة العموم والتكنولوجيا
 )عضوًا(

 

 الدكتور
 عبدالوهاب اخضير العبيد

 مدرس
 كمية الزراعة / جامعة االنبار

 )عضوًا(
   
   

 الدكتور
 عصام خضير حمزة الحديثي

 استاذ
 قسم التربة والمياه

 جامعة االنبار –كمية الزراعة 
 )عضوًا ومشرفًا(

 

 الدكتور
 حمود غربي خميفة المرسومي

 استاذ مساعد
 قسم البستنة

 جامعة االنبار –كمية الزراعة 
 )عضوًا ومشرفًا(

 

 تورالدك
 عبداهلل حسين الشيخمي

 استاذ
 قسم عموم التربة والمياه

 جامعة بغداد –كمية الزراعة 
 )رئيس المجنة(

 

 

 نب اق ع ة قمام ال جن  اعاه 
 التوقيع :

 أ.م. د. طارق محمد عبد    
 جامعة االنبار –عميد كمية الزراعة 

 التأريخ : 
 



 

 االهداء
 

الى رسول االنسانية وحامل مشكاة العلم ... محمد صلى 
 هللا عليه وسلم

الىىىى امىىى  د.لىىىة ... ووالىىىدط يىىىرال ... و نىىى  ال ىىىال  
 العراق .

الى من اع ى يكان كريماً وتعى  دون ان ينترىر تكىريم 
 ... والدط الحبي 

الى روضت  حين يضىيق صىدرط .. النبىل الىوط روانى  
 فها وويقنى  دعاههىا ... يمى  حنانها ، واغرقن  ع

 الحنون
 الى روح اخ  حميد ... رحمه هللا

 الى ا.زاء قلب  السبعة ... اخوت  االحبة
 الى سل ن.مال تألألل ي  حيات  ... اخوات  ال اليال

 الى الزهور اليانعة ... ابنا اخ 
 الى الصديق ال ال  ... ابن ال ال  ... عل  الدليم 

ن وكراهىا وتتممىل العىين لقياهىا الى من ال يمل اللسىان عى
 ... شيماء

 الى الدماء الزكية الت  بولل رخيصة ي  سبيل الو ن.
 الى كل ههالء اهدط ثمرة .هدط المتواضل

 
 محمد عل  ال.ناب 

 
 



 شكر وتقدير
الحمددهلل ر  ا اللددنلم ن ص  نلدد  المن وددلال ن االلددعل االنددعم ممددل ندد هلل ن محمددهلل الالدد  

 اممل اله الحبه اجمل ن ص االاحي اال ننلة االحكمة
بلهلل ان افق ي ار  لنلل ممل ا جنز هذه ال ننلة ان ا قدهللم بجز دش ردك ت ا قدهلل  ت الدل  ن  ي 

ان نذت الالنوم ن الدهللك ا  ملدنم يود   حمدزل الحدهلل لي االدهللك ا  حمداهلل ي بدي يم الدة الم ندامي لمدن 
 من  لح ا اج هنت ط مة ف  ل اج اء الهلل انة صابهللاه 

ص رددك ت ا قددهلل  ت لدد ع ا ااموددنء لج ددة الم نررددة الددهللك ا  مبددهللار حندد ن كمددن ا قددهللم بيددنل
ل الوددمهم بقبدداش م نررددة الردد يمي االددهللك ا   مددزت محمددهلل رددهنا االددهللك ا  مبددهللالاهنا ايودد   اللب ددهلل 

 ال ننلة اابهللاء معحظن هم اللمم ة مم هن ص
جنملددة ا  بددن   –ان ا قددهللم بجز ددش الرددك  اا ح دد ام الددل ممددنهللل كم ددة الز امددة امددن الل فددنن 

   نح هم الال لة  كمنش الهلل انة ص
ان ا قهللم بينلص رك ت ا الدهلل  ت لمند هلل  عد ا رندم ممدام ال  بدة االم دنه الدهللك ا  امن الافنء 

اهللهنم ممي مبهلل االننهللل امونء اله عة ال هلل  ن ة المح  مان اايص م هم الهللك ا   دنا يود   حمدزل 
الحددهلل لي االددهللك ا  احمددهلل مددهلللاش الكب نددي االددهللك ا  محمدداهلل ها ددهللت م نجددهلل االددهللك ا  مانددل ف  يددنن 

فدي رندم اا قدهللم بردك ت الدل كنفدة ا يداان المل دهلل ن   اعهم الق مة ال نء ك نبدة ال ندنلة صاللماا ي ممل ا
 ممام ال  بة االم نهص

ان ا قددهللم برددك ت ا قددهلل  ت الددل الددهللك ا  نددلهلل مبهللالااحددهلل االددهللك ا   نددمي محمددهلل امددن الافددنء 
ردك ت ا قدهلل  ت مدن  لد حة ا اج دهص كمدن ا قدهللم بحمهلل االهللك ا  جملة ن هلل في رنم البن  ة لمن ابدهللاه 

 الل منعمة الهللك ا  حماهلل ي بي يم الة الم نامي ممل من من اه ط مة ف  ل الهلل انةص
جنملدة  –كم دة الز امدة  –ان ارهللم ردك ت ا قدهلل  ت الدل رندم ممدام ال  بدة االم دنه امن الافنء 

بهدن بغهللاهلل ممل مننمهلل هم بنج اء بلض ال حنل ش الينلة بنلهلل انة في ظش ا اونع الللبة ال ي مد ت 
ي دد  مدان لددي ممدي محمددهلل مددخ يدنلص ال قددهلل   اا ح د ام الددل الدهللرنعي الددذ ن كدن اا  محنفظدة ا  بدن  ص

 جة الهللل مي ان نن نم   اللزاات اف اا امبدهللار الح دنلي الدهللام حكد م ج دنهلل اردذا ارد منء الدذ ن 
 جنهللاا كش ملن ي اللهللارة ص

 اجهددن بنلرددكش ال هددنعي الجم ددشص رددك ت ا قددهلل  ت الددل الندد هلل ابددا ا ددع  لطبنم دده ال نددنلة ااي
ا قهللم بينلص  ح دن ي ااردااري الدل مدن جندهلل ملدن ي اللدهللارة االافدنء ايدا ي طمبدة ااي  ًا ال ا اي ًا 

الهلل انددنت اللم ددن حنددن بدد اان النددممن ي ارددلعن لددنلح ابدد اه م ابددهلل  ممحددنن اح دد ن ردد  ا  ابنددنم 
هلل مبنا افنوش حن ن ميمد  امبدنا  مونن ن ه هلل امحمهلل مبهللالم لم امحمهلل مب هلل نمام ااحمهلل مب 

  مبهللار طه ال ث ف حنن جن ار ص
 امن ار ال اف ق صصص  

 البنحث         



 أ  المستخلص

 المستخلص
 

اورسةفي   –يةا سحفيةةة ابابةفر  3002/3002اجريت تجربة حقليةة يةا اوسم ةل اوزرا ةا 
تةةيرير ، ويرا ةةة  Typic Torrifluventيةةا تربةةة ةيايةةة  ريايةةة  ةةا ت اوةةع تحةةت اوسجسم ةةة 

اوسةةفيا اوويةةمية مت ةيةةة اوتربةةةة يةةا اوتمزيوةةفت اورةمبيةةة ماوسلحيةةةة مبوةة  او  ةةف   او يزيف يةةةة 
قة سةةرتي  ل ت ةةسيل اوقةف ةةفت اوويةةما ية اوسايةةتحةةت اةةةفل اوةةر  بةةفوتاقية  ا ةةت ي محف ةةا اوب ةةا

R.C.B.D Split –Split with  برالرةةة سرةةررات   احتلةةت ةريقةةة اوةةر  اوسوةةفسالت اور ي ةةية
ماوتةةا تيةةسات اوةةر  بةةفوتاقية اوتقليةةي  ماوةةر  بةةفوتاقية اويةةريةا  يةةسلت اوقةةة  اورفاميةةة ا ةةت يال 

( ماوسوةفسالت تحةت اورفاميةة تيةسات 3ر ةل / ل 2سمس( بس ةتميي  ) ة ر م اوسفيا اوويمية )اوبت
ت ةية اوتربة بفوبموا ارلي  اب مي مبةيم  ت ةيةة  تسةت زرا ةة اوب ةا )ي ةقة( احسةر  را ةا حةفر 

Allium cepa L.   تةل اجةرات تجربةة امويةة وتقيةيل ساةمسةة اوةر  بةفوتاقية  71/2/3002بتةيري  
ية يا س تل ةةة م يةفس سوفسةا اوتجةفاس مسوةيا ت ةريا اوساقةةةفت   بةا اوزرا ةة بت ةلية ية مة ت

ير ةةت اوتمزيوةةةفت اورةمبيةةةة ماوسلحيةةةة ايقيةةةفم م سمييةةةفم سةة  س ةةةير اوتاقةةةية   رسةةةف تةةةل تقةةةيير بوةةة  
او  ف   او يزيف ية ماوريسيف ية ولتربة مبو    فت اواسم ماباتفج  ميسر  تل ي  اهل اواتف ج 

 رفبتا :
% ولر  3.03م  3003مرف  ريلمبف رفا  30اس  اي ي ة تي يا  جا اييا سوفسا تجف -7

 بفوتاقية اوتقليي  ماويريةا  لع اوتماوا  
اا    اوسحتمى اورةمبا بوييام    اوساقةفت يا ابتجفهي  ابيقا ماووسمي  مبيرجة اربةر  -3

يةا رةةمبا تحت اور  بفوتاقية اوتقليي  سقفراة بفور  بفوتاقية اويريةا ، اذ بلغ اوسحتةمى او
 ةل  20-70ت ةية( ميا اوةبقةة  سوفسلة اوسقفراة )س   ير ايفية سفيا  يمية مس   ير

اور  بفوتاقية اوتقليي  ماويريةا  لع اوتماوا % تحت 3702 – 3003 % م7102 – 7.02
% م 3.03( بلةغ اوسحتةمى اورةةمبا O1M1مت ةية اوتربةة )، م اي ايفية اوسفيا اوويمية 

  ل تحت اور  بفوتاقية اوتقليي  ماويريةا  لع اوتماوا  20-0% يا اوةبقة 2003

تحةةت اوةةر  بةةةفوتاقية اويةةريةا سقفراةةة بةةفوتاقية اوتقليةةي  ، اذ بلةةةغ اا  ةةف  اوتراريةةز اوسلحيةةة  -2
 ةةل  70-0يةةا اوةبقةةة  7-ي ةةا  ةةيساز ل 703م  303ترريةةز ابسةةال  يةةا سوفسلةةة اوسقفراةةة 

( ا ةا O1M1اوتةماوا ، ييسةف  ةجلت اوسوفسلةة ) تحت اور  بفوتاقية اوتقليي  ماويريةا  لةع
  ل  30-0يا اوةبقة  7-ز لي ا  يسا 003ترريز والسال  بلغ 



 ب  المستخلص

وةةل تة ةةةر اوت ةيةةةة ايةةةة يةةةرمل سواميةةةة  لةةع او  ةةةف   او يزيف يةةةة اوسيرم ةةةة ولتربةةةة بف ةةةترافت  -2
م  7020سوفسةةةا اب تةةةرال اوةةةذ  اا  ةةة  تحةةةت ت ةيةةةة اوتربةةةة سقفراةةةة بوةةةيل اوت ةيةةةة مبلةةةغ 

  لع اوتماوا  3-ر ل  ل 2. 7

سواميةةفم يةةا او  ةةف   او يزيف يةةة ولتربةةة اذ ازيايت ابي ةةفوية ارةةرت ايةةفية اوسةةفيا اوويةةمية  -.
م  7- ل  ةةةف ة 0.3.اوسف يةةة اوسيةةةبوة مسوةةةيا اوقةةةر اوسةةةمزم  مس ةةةفسية اوتربةةة ، اذ بل ةةةت 

 ةةةيل  اةةةي  002.2سلةةةل م  00103م  7- ل  ةةةف ة 2037سقفراةةةة بةةةة  00233سلةةةل م  .7070
ابيفية  لع اوتماوا   رسف اا  يت ررفيةة اوتربةة اوةفهريةة مسوفسةا اب تةرال  اةي ايةفية 

 7020سقفراةةةةةةةةة بةةةةةةةةة  3-ر ل  ةةةةةةةةل 0033م  2-سيرةةةةةةةةف رال ل 7031اوسةةةةةةةةفيا اوويةةةةةةةةمية مبل ةةةةةةةةت 
  اي  يل ايفية اوسفيا اوويمية  لع اوتماوا  3-ر ل   ل ..702م  2-سيرف رال ل

ا تاليةةةفت سواميةةةة يةةةا او  ةةةف   او يزيف يةةةة ولتربةةةة تحةةةت ةريقتةةةا اوةةةر  بةةةفوتاقية وةةةل تة ةةةر  -.
ماوتا اا  يت تحت اور  بفوتاقية ، ماويريةا بف ترافت سقفمسة اوتربة وال ترال ، اوتقليي  

  لع اوتماوا  3-ر ل  ل 7021م  7007اويريةا سقفراة بفوتقليي  مبل ت 

اوتربةة ، اذ ماوبمتف يمل يا اوتربة  اي ت ةية ، مر  او  م ، ازيايت جفهزية را س  اواترمجي   -1
ماوتةةةا رفاةةةةت ، سقفراةةةةة بوةةةيل اوت ةيةةةةة  7-سل ل ر ةةةل .23703م  .202.م  320022بل ةةةت 

 لةةةةةع اوتةةةةةماوا ، رسةةةةةف ازيايت جفهزيةةةةةة هةةةةةذ   7-سل ل ر ةةةةةل 21.070م  210.2م  372002
 7-سل ل ر ةةةل .8 272م  22077م  312020اوواف ةةر بفيةةةفية اوسةةةفيا اوويةةمية اذ بل ةةةت 

 اةةةي  ةةةيل ايةةةفية اوسةةةفيا اوويةةةمية  7-سل ل ر ةةةل 222071م  22032م  337032سقفراةةةة بةةةة 
  لع اوتماوا 

، ماو  ةةةة مر ، ارةةةةر ا ةةةةلما اوةةةةر  بةةةةفوتاقية اويةةةةريةا سواميةةةةفم يةةةةا زيةةةةفيا جفهزيةةةةة اواتةةةةرمجي   -2
م  21 322سقفراة بة  7-سل ل ر ل 20.0.7م  13033م  3.7037ماوبمتف يمل ماوتا بل ت 

  اي اتبفع اور  بفوتاقية اوتقليي   لع اوتماوا  7-سل ل ر ل 23.022م  2072.
ايت ت ةية اوتربة مايفية اوسةفيا اوويةمية ماتبةفع اوةر  بةفوتاقية اويةريةا اوةع زيةفيا جفهزيةة  -3

م  3.00م  2.3.0ماوبمتف ةةةيمل يةةةا اوابةةةفت ، اذ ازيايت سةةة  )، ماو م ةةة مر ، اواتةةةرمجي  
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 ج  المستخلص

ماتبةفع ، مايةفية اوسةفيا اوويةمية ، سقفراة بويل ت ةية اوتربةة اتبفع اور  بفوتاقية اويريةا 
 اور  بفوتاقية اوتقليي   

ماوةةةر  بةةةفوتاقية اويةةةريةا سواميةةةفم يةةةا اوس ةةةفحة ، ماوسةةةفيا اوويةةةمية ، ارةةةرت ت ةيةةةة اوتربةةةة  -70
 ةةةةل اوةةةةع  22027 م  7- ابةةةةفت3ي ةةةةل 38 .اومر يةةةةة مسوةةةةيا مز  اوب ةةةةلة ، اذ ازيايت سةةةة  

 20002م  7- ابةةفت3ي ةةل .022. ةةل  اةةي اوت ةيةةة ، مسةة   2.011م  7- ابةةفت3ي ةةل 2022
 02. اةةةةةةي ايةةةةةةفية اوسةةةةةفيا اوويةةةةةةمية مسةةةةةة   .12033م  7- ابةةةةةفت3ي ةةةةةةل .2022 ةةةةةل اوةةةةةةع 

 ةةةةل  اةةةةي اتبةةةةفع اوةةةةر   3032.م  7- ابةةةةفت3ي ةةةةل 2031 ةةةةل اوةةةةع  2.012م  7- ابةةةةفت3ي ةةةةل
 ا  بفوتاقية اويرية

ماتبةةفع اوةةر  ، مايةةفية اوسةةفيا اوويةةمية ، ازياي حف ةةا اوب ةةا سواميةةفم  اةةي ت ةيةةة اوتربةةة  -77
 اةةي  7-ةةة   هرتةةفر ..730اوةةع  7-ةةة   هرتةةفر .203بةةفوتاقية اويةةريةا ، يلقةةي ازياي سةة  

% يا اور  33013يا حفوة اور  بفوتاقية اوتقليي  م % 20071اوت ةية با بة زيفيا  يرهف 
 اةةةي ايةةةفية  7-ةةةة   هرتةةةفر 30002اوةةةع  7-ةةةة   هرتةةةفر .203، مسةةة  يةةةريةا بةةةفوتاقية او

% يا 023..يا حفوة اور  بفوتاقية اوتقليي  م %( ..7320اوسفيا اوويمية )با بة زيفيا 
وحف ةةا اوب ةا تحةةت اوةر  بةةفوتاقية   ا تح ةلت ا لةةع  يسةة حفوةة اوةةر  بةفوتاقية اويةةريةا

بزيةةفيا  7-ةةة   هرتةةفر 21032اوويةةمية بل ةةت  مايةةفية اوسةةفيا، مت ةيةةة اوتربةةة ، اويةةريةا 
 ت ةية اوتربة ماوسفيا اوويمية  س   ير %    اور  بفوتاقية اوتقليي  م 3203 يرهف 
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 1 المقدمة

 المقدمـة -اوالً 
  Introduction 

تمثل موارد المياه ونقصيا موضوعًا ميماًا االنباال لممنةقال اليرايال والتاو تتأاول ااايادىاا 

ال انظمال المختمفل الى قضيل تتيمق ااالمن الغذائو اليراو. اارزت الأاةال  او الياراق الاى اباتيم

ري ااالتنقية ئيات ، وقاد عادت ةريقال الاكوبايمل لتريايد اباتيمال الميااه وتقميال الضااالري الأديثل 

 (. 0220المبتيممل اكثرة  و زراعل الخضر المكيو ل او المغةاة )الييخمو ، اأد الةرائق 

مان اىام ةرائاق الاري التاو اباتخدمت وتةاورت (  (drip irrigationيياد الاري ااالتنقية 

مباتمر لممااو داخال التراال تاد ق الاةاىو واللويقصاد ااالري ااالتنقية ا، خالل نيايل القرن الماضو 

االبااامدة المااااو و يمكااان اضاااا ل اذ (. 8991خميااال ، اااااراىيم والبااايما  اااو منةقااال انتياااار الةاااذور )

الكيميائيل من خالل ىذا النظام اياكل من االناايب الى النااات واكمياات مأاددة ومأباوال مبااقًا 

ل ضااغة المااااو ( تأاات ضااغة مااانخف . تقااوم المنقةااات ااااختزاdrippersماان خااالل منقةااات )

القادم من ياكل االناايب اما اوابةل  تأل صغيرة او اأتوائيا لمبار ةويل أمزونو والذي يبمح 

 (.0228اخروج الماو اكميل قميمل وثااتل )صالح ، 

يياد اباتخدام الاري اااالتنقية الااديل المناباب الباموب الااري الباةأو التقميادي لر ا  كفاااوة 

الخضر التاو تازرع عماى خةاوة. لقاد أققات ايا  الادول يل مأاصابتخدام المياه المضا ل لري 

 %  و أالل الري االتنقية .92اليرايل نةاأات  و ر   كفاوة الري ووصمت الى 

اذ ،  او الاري  اً أاديث اً ابموا( border drip irrigation)ييد الري االتنقية اليريةو * 

واصااورة خةااين  قةااات عمااىيتضاامن ىااذا االبااموب تقريااب المبااا ل اااين المنقةااات او وضاا  المن

 .يايمكن الزراعل عمى ةانايل ترةيب متداخمل عمى يكل مصةال متاادلل  تتكون ةاي
---------------------------------- 

 * اتصال شخصي مع الدكتور عصام خضير حمزة .
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(  arid regions) و المناةق الةا ال (  soil mulching)تبتخدم تقنيل تغةيل الترب 

لتقميال ضاائيات التاخار والأفااظ عماى رةواال قرياال مان (  semi arid regions) ال ويااو الةا

ىذه التقنيل الى زيادة كفااوة اباتخدام الفيالل ، وتؤدي متصاص الأدود البيل الأقميل  و منةقل ا

 Locascio ,1987 Lamont et al., 1993اج )اااااالماو والمغذيات مما ينيكس عمى زيادة االنت

;  .) 

ل ةيااااد لمتاااارب اأااااد االىاااادا  الرئيباااااو المأا ظاااال عمااااى اناااااو ، ن اناااااو الترااااال تأبااااي ان

. تيااار  مأبااانات التراااال عماااى انياااا ماااواد  (soil conditioners)الباااتخدام مأبااانات التراااال 

واالتااالو زيااادة ، او كيميائياال تيماال عمااى تأبااين خاصاايل او اكثاار ماان خااواص الترااال ، عضااويل 

 (.0220انتاةيل الترال )عاتو ، 

اياااد ان  ،تياااد مأاصااايل الخضااار مااان ااااين المأاصااايل الزراعيااال االكثااار اباااتيالكًا لمميااااه

ويةاب   او ظارو  الياراقالري االتنقية قميمل االبتيالك المائو لمأاصيل الخضر تأت درابات 

ان يترا اااق اباااتخدام تقاناااات الاااري الأديثااال مااا  التركياااز عماااى زراعااال المأاصااايل االقتصااااديل ذات 

 ياليل.االنتاةيل ال

( والااااااذي يتااااااا  اليائماااااال النرةباااااايل .Allium cepa L) Onionييااااااد الاصاااااال 

Amaryllidaceae  والتاااو يةاااب توا رىاااا عماااى مااادار ، مااان مأاصااايل الخضااار الياااتويل الميمااال

البنل  و اغمب دول اليالم ومنيا اليراق ، وتكمن اىميل ىذا المأصول  و قيمتو الغذائيل الياليال 

(. يباتخدم الاصال 8911وعناصار ميدنيال )أبان ، ، و يتاميناات ، ات لما يأتويو من كاراوىيادر 

وميالةال االمارا  الروماتزميال ، وتنياية القماب ،  و الةب كوبيمل عالةيل  او تأباين اليضام 

من الةدير االذكر ان متوبة انتاج القةر مان ىاذا المأصاول ياما  و  (.8991)مربو واخرون ، 

ةاان /  .89.22الااذي ياماا  متوبااة االنتاااج اليااالمو ةاان / ىكتااار وىااو اقاال اكثياار ماان  11182

 : اتوالاأث يتضمن ما يىذا (. وان اليد  من اةراو FAO  ،8991) ىكتار

 تقييم كفاوة نظام الري االتنقية التقميدي واليريةو . -8
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 الري بالتنقيط التقميدي والشريطي  2-1

اف ط يقػػػل اوػػػ   يػػػعومدقيط مممدػػػض فةػػػم ديػػػض  اضػػػع ل اودػػػع  دػػػف ( 7876اوضػػػل اوريػػػو     

او فػضة  م ػعت اوػم سػطل د ػضوض ، ويضػ  اودػع  دػف  ػتؿ  م ػل ، دصض  يدكف اوسػيط ة فةيػ  

غؿ  يهع يدمضؿ يطي  وم طيب رز  اوم يل اوذ  يورض يػ  اورػز  اوامػعؿ دػف اورػذو  دف اوم يل ويمغة

 سب او عرل او قيقيل وكؿ ديعت. اف اواك ة االسعسيل وط يقل او   يعومدقيط ممضدف اضع ل اودع  ي

(   ػعرـ ويعسػيف ، drippersاوم وم ت سطل اوم يل دف  تؿ ارهزة صغي ة مسدم اوددقطػعت  

( اوػػػم اف ط يقػػػل 1007وصػػػعول   Al-Jahafary (1997)( و 7885ض   اشػػػع  دهػػػ (.7881

 اػػي ، اوػػ   يػػعومدقيط  ققػػت  واصػػض اامصػػعضيل اضػػع ل اوػػم اسػػمرعيل اوديػػعت وهػػذ  اوط يقػػل دػػف اوػػ   

اورعدب االامصعض   ققت كاع ة ا وا  فعويل دميرل اضع ل اودع  يكديعت اةيةل وزاضت هذ  اوط يقل 

قض اشػع ت مرػع ب فضيػضة اوػم اف اوزيػعضة وصػةت  ػي يمػض او ػعالت و دف كديل ودوفيل او عصؿ.

اف دظعـ اوػ   يػعومدقيط  Hansen et al, (1979)ف ػػػػػػيي .% دقع دل يط يقل او   اوسي ي40م او

اود زودػل و  كاع ة افةػم دػف دظػـ اوػ   اال ػ ف وف  ػوا كاػع ة اوػ   يسدهػع اودسػيل يػيف كديػل اودػع  

وكديػػػل اوكةيػػػل وةدػػػع  اودمطػػػعة ، اف كاػػػع ة اوػػػ   يػػػعومدقيط مممدػػػض فةػػػم  ػػػي اوددطقػػػل اورذ يػػػل اوػػػم ا

او او سػػػع ة وةدػػػع  ، وكديػػػل اواقػػػض ، وا ميعرػػػعت اودػػػع  وةسػػػقي  ، ادمظعديػػػل اور يػػػعف  ػػػي اوددقطػػػعت

ع  ػػػػػػػػػػػػػػػاش اذ اف كاػع ة اوػ   هػي اودامػعح وم ضيػض رضووػل اوػ   ودػضة اوػ  .، اودسػدوح يهػع  ػي اوػ   

Bernstein and Francois (1973)   اوػم اف ط يقػل اوػ   يػعومدقيط اػض و ػ ت يةػث كديػل ديػع

اوػػم اف كاػػع ة اوػػ     Singh and Sing (1978)يػػيف  اودػػ وز.   اوػػ   اودسػػممدةل دقع دػػل يػػ

اوػ    مػي% دقع دػل يط يق35يدسػيل د صوؿ اوطدعطل دمعج ا % وازضاض700يعومدقيط زاضت يدقضا  

افةػم كاػع ة سػوا  دػػف  يػث اومقةيػؿ دػف كديػػل  اوػػ   يػعومدقيطفطػم وا. يعوسػي ي اودسػمد يػعو ش و 
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و  ( Bielorai,1982 يعوسػػػػػي ي اودسػػػػػػمد  اودػػػػػع  او زيػػػػػػعضة االدمػػػػػعج دقع دػػػػػػل يػػػػػعو   يػػػػػػعو ش او 

 (. 1000 ضوغ ادري ، 

وقػض دشػػس داهػػوـ رضيػػض وةػػ   يػػعومدقيط غيػػ  اوداهػػـو اومقةيػػض  وهػػو وضػػ  اوددقطػػعت فةػػم * 

 طيػػػب دسػػػطيل كعدةػػػل فةػػػم ادمػػػضاض او ػػػط اوا فػػػي ، او وضػػػ   طػػػيف دسػػػع عت دمقع يػػػل وضػػػدعف م

  فييف وةمدقيط وموزي  اوددقطعت فةيهدع يصو ة دميعضول وم قيؽ داس اوغ ض وهو م طيب دسطيل 

 ريهػػل دسػػمطيةل ف يضػػل( فةػػم ادمػػضاض او طػػوط اوا فيػػل مضػػدف ادكعديػػل ز افػػل اود عصػػيؿ فةػػم 

، اويصػػؿ  وػػيمض اود عصػػيؿ ديػػؿ ، والسػػيدع سػػيل رػػعديي اودسػػطيل يدػػع يضػػدف مػػو ي   طويػػل ددع

يػػمـ ز افمهػػع ي طػػيف فةػػم رػػعديي دسػػطيل اوم طيػػب ويدسػػع عت ز افػػل دمقع يػػل رػػضا  يدػػع اذ  (واويػػوـ

 عطؽكييػػ  دػػف اودػػزا فيف  ػػي ددػػايػػؿ ي قػػؽ كيع ػػل ديعميػػل فعويػػل. وهػػذا اوداهػػوـ يطيػػؽ  عويػػع  دػػف 

واوػػذ  ، اومقةيػػض  اوػػ   يػػعومدقيط ي مةػػؼ فػػف  هػػذا اوداهػػوـاف  .كػػ يت  واودرػػؼ واويصػػ ة وسػػعد ا  

وهػذا دػ ميط يدوفيػل ، موزع يػ  اوددقطػعت فةػم او طػوط اوا فيػل وفةػم دسػع عت مديػؿ دقػعط اوػز ع 

 . ع  يمضددعطؽ اوم طيب دداصةل فف يمضهع وصدؼ اود صوؿ اودز وع ي يث مكوف 

 تقييم الري بالتنقيط التقميدي والشريطي  2-2

 عتجانس التوزي  2-2-1

وهػػي دػػف اوييعدػػعت  ،ا يعدػػع  االدمظعديػػل او مدعسػػؽ االديمػػعث  يطةػػؽ فةػػم مرػػعدس اوموزيػػ  

 .Ahmed et alع  ػػػػاشواض اومصديديل اومي ممض رز ا  اسعسيع   ي مصديـ شيكعت او   يعومدقيط. 

اوم اف كاع ة او   يعومدقيط مممدض يشكؿ ديعش  فةم دضف ادمظعـ   وج اودع  ومص يا   (1999)

 ( اوم اف ادمظعديل 1007اوضل اومييض    ف اوددقطعت  تؿ اودظعـ.د

------------------------------------ 

 * اتصال شخصي مع د. عصام خضير حمزة

يةي مصػػ يؼ اودػػع  وشػػػيكعت اوػػ   يػػعومدقيط هػػػو د صػػةل وردةػػػل دػػف اوموادػػؿ ددهػػػع اوضػػغط اومشػػػغ

 .وةدض ل واومص يؼ اودمعح 
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اوػػػم ض رػػػل مدعسػػػؽ اودػػػع  اوغػػػعصض م ػػػت سػػػطل اوم يػػػل اومدعسػػػؽ( دمعدػػػؿ اومرػػػعدس  يشػػػي  

فةػم  Christiansen (1942)وقػض فػ ؼ دػف ايػؿ و ودػضف ادمظػعـ موزيمػ  فةػم ادمػضاض اور يػعف. 

 اد  :
                  Y- 

Cu = 1 - --------- …………………………..…………. (1) 

                   d- 

  يث اف :

Cu ؽ(= دمعدؿ اومرعدس  اومدعس 

Y
 = دموسط االد  اؼ  اودمضؿ اومضض  وتد  اؼ( فف دمضؿ فدؽ اودع  اود زوف  ي اوم يل. -

d
 = دمضؿ فدؽ اودع  اود زوف  ي اوم يل. -

دمعضوػػل و سػػعب مرػػعدس اوموزيػػ   ػػي  Wu and Gitlin (1974)اشػػمؽ اويع يػػعف  

 وةد شعت : Christiensenاو طوط اوا فيل وةددقطعت دف دمعضول 
 

                           q 

Uc = 100 (1 - -----------) …………….………………… (2) 

                            q 
 اذ اف :

Uc )%   اودسيل اودصويل ودمعدؿ مرعدس اوموزي = 

q 7-= اوقيدل اودطةقل ودموسط االد  ا عت ومص يؼ اوددقطعت  وم . سعفل.) 

q 7-= دمضؿ مص يؼ اوددقطعت  وم . سعفل) 

مرػػػعدس اوموزيػػػ  اال صػػػعصي دمعضوػػػل و سػػػعب دمعدػػػؿ  Bralts (1978)اويع ػػػث اشػػػمؽ  

 : Christiansenاودسمدمرل دف دمعضول 

 
                         sq 

Uc = 100 (1 - -------) ……………………………….. (3) 
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                           q 
 اذ اف :

Uc صعصي= اودسيل اودصويل ودمعدؿ مرعدس اوموزي  اال  

sq 7-= االد  اؼ اودميع   ومصع يؼ اوددقطعت  وم . سعفل) 

q 7-= دمضؿ اومص يؼ دف اوددقطعت  وم . سعفل) 

اوػم اف مرػعدس اوموزيػ  وةددقطػعت يممدػض فةػم ا ػمتؼ   Wu. Gitlin (1983)اوضل و  

 اومصع يؼ دف اوددقطعت اودوروضة  ي او طوط اوا فيل اومي ممسي  يمصديـ دظعـ او  .
 
 Discharge of drippersتصريف المنقطات    2-2-2

يعوض رػػل االسػػعس فةػػم دسػػع ل اودقطػػ  اوم ضػػي ور يػػعف اودػػع  مصػػ يؼ اوددقطػػعت يممدػػض  

( اف مصػ يؼ اوددقطػعت  ػي 1002يػيف اومييػض   كدع  ي اوددقطعت اضع ل اوم اوضغط اودسةط. 

 ب اوا في.ويقؿ يزيعضة طوؿ االديو ، او طوط اوا فيل يزضاض يزيعضة اوضغط 
 
 التوزيع الرطوبي تحت الري بالتنقيط  2-3

 ف دم  ل طييمل ادمشع  او طويل وموزيمهع  ي دقض اوم يل فدوضيع  وا قيع  ضػ و ة اليػض ددهػع 

زيػ  او طػويي وم ضيض كديل اضع ل اودع  اوم اوم يل ودمضوهع. هدعوؾ دردوفل فوادؿ مؤي  فةم اومو 

وم ميب اوددقطعت دف  يث ، فدؽ االيمتؿ اودطةوب و ، دسرل اوم يل و ، هي مص يؼ اوددقطعت 

واوطيػػػػؼ واو ػػػػضييي ،  7870واودسػػػػع ل يػػػػيف او طػػػػوط اوا فيػػػػل  اوػػػػدرـ ، ، اودسػػػػع ل ييدهػػػػع ايمػػػػعض 

وم وروض يتث ددعطؽ وةدػع  ا( 7887( واي اهيـ  ةيؿ  7877اوطيؼ واو ضييي  اشع  و  (.7877

وؿ  ػػومكػػوف م ػػت و  (Transmission Zone  ػػي دظػػعـ اوػػ   يػػعومدقيط هػػي ددطقػػل االدمقػػعؿ 

واوددطقػػػل اومػػػي مةيهػػػػع ددطقػػػل االيػػػػمتؿ ،  م ػػػل  ػػػ وج اودػػػػع  دػػػف اوددقطػػػل وشػػػػكةهع يشػػػي  اوطيػػػػؽ 

 Wetting Zone  ) ومػػػد اض دػػػ  زيػػػعضة ، ومكػػػوف او طويػػػل  يهػػػع ااػػػؿ دػػػف اوددطقػػػل اوسػػػعيقل
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اال ي ة هي ريهل االيمتؿ  ومزضاض اوا اغعت اوهواصيل  يهع ، واوددطقل، اودسع ل فف دصض  اومدقيط 

 Wetting front ) ايػ اهيـ واومػي فدػضهع ممسػعوف او طويػل دػ   طويػل اوم يػل االيمضاصيػل . اوضػل

( يسف  ضوض هذ  اوددعطؽ ويسػت  ػضوض اعطمػل يػؿ هػي  ػي  عوػل   كػل دسػمد ة ميمػع  7887 ةيؿ  

اف موزيػ  اودػع   ػي   Daghistani et al, (1986)ل ػػػػػػػػػػومغيػ  اوموادػؿ اودػؤي ة  يهػع . واوض

يكديػعت اودػع  اومػي اضػيات يدسػيل  م يل غ يديل فدض اوطيقل اوسط يل ودقض اوم يل و  فتال ديعشػ ة

وموصةوا اوم اف د موف او طويل يقؿ ود صوؿ اوطدعطل دف اودقدف اودعصي  %700و  40،  14

يػػػيف صػػػعول وا ػػػ وف كدػػػع ويػػػزضاض دػػػ  زيػػػعضة دمػػػضؿ اومصػػػ يؼ. ، دػػػ  زيػػػعضة اودسػػػع ل فػػػف اودػػػدقط 

 .فدض مقةيؿ اودسع ل ييف اوددقطعت ( يسف او طويل مزضاض  ي اوددطقل اورذ يل7874 

 ػوؿ موزيػ  ل  ػي ض اسػ  and Baryousef and Sheikholslamic (1976)ورػض  

اف موزيػ  او طويػل  دف ديع  او  داسهع اوكديل ضع ل وا  ف  دةيل فدض ا، او طويل  ي م يل طيديل 

وضػػيقع  يعالمرػػع  اال قػػي فدػػض اومصػػ يؼ اودػػد اض ، يديػػل كػػعف فديقػػع  يعالمرػػع  اومدػػوض  وةم يػػل اوط

اوػم اف  Madramootoo and Rigby (1991)ع  ػػػػػػػػػػػػػػػػػاشواػض  دقع دػل يعومصػ يؼ اومػعوي.

واف يقػػػع  هػػػذ  ، دظػػػعـ اوػػػ   يػػػعومدقيط يمدػػػؿ فةػػػم ايقػػػع  اوددطقػػػل اود يطػػػل يعورػػػذو   طيػػػل ضاصدػػػع  

( اف 1007اومييػض    اوضػلكدػع   طيػل يممدػض فةػم اودسػع ل يػيف اوددقطػعت ودػوع اوم يػل.اوددطقل 

، واومدػػوض  ، د مػػوف  طويػػل اوم يػػل يػػد اض دػػ  زيػػعضة اودسػػع ل فػػف اوددقطػػل يعالمرػػعهيف اال قػػي 

اػػػػعـ و  وكػػػػذوؾ دػػػػ  ايممػػػػعض دوااػػػػ  اوددقطػػػػعت فةػػػػم طػػػػوؿ االديػػػػوب اوا فػػػػي فػػػػف دصػػػػض  اومرهيػػػػز.

Brandt et al, (1971)   يمقػضي    كػل اودػع  وموزيمػ   ػي اوم يػل يعسػم ضاـ دوضيػؿ  يعضػي ،

وااػػػؿ فدقػػػع  ، وااػػػؿ يعالمرػػػع  اال قػػػي ، واوضػػػل اف موزيػػػ  او طويػػػل كػػػعف افدػػػؽ يعالمرػػػع  اومدػػػوض  

 يعالمرع  اومدوض  فدض اومص يؼ اومعوي وةددقطل فدض اضع ل اوكديل داسهع دف اودع .

اودردوفػػػل اورذ يػػػل وةد عصػػػيؿ اودز وفػػػل  اف مطػػػو اوػػػم  Roth (1974)اشػػػع  واػػػض  

ل دشػػي ا  يػػذوؾ اوػػم اف  رػػـ اوددطقػػل اوديمةػػل  ػػي اوم يػػل طػػقاوددطقػػل او طيػػل  ػػوؿ اوددي صػػؿ  ػػي 

 ,Koo and Tuckerف ػػػػػػػػػػػػػػػويي او دةيػػل يكػػوف ضاوػػل وكديػػل اوديػػع  اودرهػػزة  ػػتؿ  مػػ ة اوػػ  .



 9 استعراض المصادر السابقة

وا ػ ف  ،و ػي م يػل ريػضة اويػزؿ، اوةيدػوف  ي ض اسمهدع  وؿ موزي  او طويػل  ػي يسػعميف  (1974)

ود  هذا  سف   كل اودػع  اورعدييػل ،  ضيصل اويزؿ اف اط  اوددطقل اوديمةل يممدض فةم دسرل اوم يل 

 Peacock etذكػ    ي اوم يل اودعفدل اودسػرل مكػوف اكيػ  يعودقع دػل دػ  اوم يػل او شػدل اودسػرل.

al, (1975)    واوغدػػػ  وػػػ   اشػػػرع  اومدػػػب ادػػػ  مػػػـ ، قيط اوػػػ   يػػػعومد يقمػػػي ػػػي دقع دػػػل يػػػيف ط

كيةويعسػػكعؿ  0.1 – 0.7اود ع ظػػل فةػػم  طويػػل اوم يػػل يػػيف او يػػعت م ػػت شػػض  طػػويي يمػػ اوح يػػيف 

، سػػـ دػػف اوسػػطل  20كيةويعسػػكعؿ م ػػت دظػعـ اوػػ   يػػعوغد  وومدػؽ  0.4يػعو   يػػعومدقيط دقع دػػل يػػ 

سػـ  700ف اوسػطل وودسػع ل سػـ دػ 50واوض ت اوض اسل ايضع  اف فدؽ اوم طيب اػض وصػؿ اوػم 

مسيي  اضع ل اودع  يوديع  واسػيوفيع   ػي  Earl and Jury, (1977)ض س و  رع .ػػػػػػػػفف  ط االش

اف اضػػع ل اودػػع   اورػػض، اذ ل  دةيػػل دز وفػػل يديػػعت اوقػػ ع يػػ  او طويػػل واورػػذو   ػػي م يػػل دزيرػػموز 

ض  فدػػػض اودقع دػػػل دػػػ  االضػػػع ل واومدػػػو  ،اسػػػيوفيع  يدػػػم  فدهػػػع   كػػػل كييػػػ ة وةدػػػع  يعالمرػػػع  اال قػػػي

اوػ    ػي م يػل طيديػل  دةيػل فةػم  دػضةمػسيي    Goldberg et al,(1971)ض س كدػع اويوديػل. 

 ورػض زيػعضة اود مػوف او طػويي وةم يػل م ػت اوددقطػعت وفةػم طػوؿ  ػط ، موزي  او طويل واالدتح 

اوػػ   اوقصػػي ة اوػػم مقةيػػؿ  دػػضضاضت  اذ، اومدقػػيط ومةمػػ  يعالمرػػع  اال قػػي كةدػػع ايممػػضدع فػػف اوددقطػػل 

اوا واعت  ي اود موف او طويي وةددطقل اوديمةل ي يػث مكػوف او طويػل د مامػل يصػو ة دسػمد ة ددػع 

( مسيي ا  وامػ ات اوػ    ػي  رػـ اوددطقػل 7870يو   ييصل دتصدل وددو اوديعت. ييددع وـ يرض او او   

ل  ػػي اوطيقػػعت اوسػػط يل  مػػوف او طويػػال ػػظ فدػػض اضػػع ل اودػػع  يوديػػع  ا ماػػعع دو  .اوديمةػػل وشػػكةهع 

ا ب اوددقطل ومد اض مض يريع  فدض االيممعض فدهع. ادع يعودسيل وتضع ل كؿ سمل ايعـ  سدهػع كعدػت 

( اف  طويل 7876ييف اودرـ وا  وف   ي  يف كع يل السمدزاؼ اودع  دف اوطيقعت اومةيع وةم يل . 

ع  دف دصض  اومرهيز  اوددقطعت( واف فضـ اومدعيػؿ اوم يل غي  دمدعيةل  ي دقض اوم يل ا قيع  وفدوضي

هذا يموض اوم طييمػل مرهيػز اودػع   ػي ددظودػل مرهيػز اودػع  دميرػل اوميػعيف  ػي كديػعت ديػع  اوػ   

وةدمعدتت اود مةال اذ ال ظوا  ي دمعدةل اوز افل  ي اوم يل او دةيل  اودقع دػل( اف د مػوف  طويػل 

% وهػػذا مكػػوف  م ػػل اوددقطػػل ضوػػيت  700اوػػم  40ودػػعصي دػػف اوم يػػل مػػزضاض فدػػض دضػػعفال اومرهيػػز ا
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اف دضػػعفال   Schwartzman and Zur (1986)ف ػػػػػػػػػػػػفةػػم كديػػل اوديػػع  اودرهػػزة. ويي

ال ػػػػظ واػػػػض  مصػػػػ يؼ اوددقطػػػػل يػػػػؤض  اوػػػػم زيػػػػعضة اطػػػػ  اوددطقػػػػل اوديمةػػػػل فةػػػػم  سػػػػعب اومدػػػػؽ .

 3.12فعويػل  ل وددقطعت ذات مصػع يؼ( زيعضة اود موف او طويي وةم ي7877ضوغ ادري واوييعمي  

% فةػػم 77ومػػ  / سػػعفل يعالمرػػع  اال قػػي  يػػث وصػػةت او طويػػل اوػػم  2.73و  3.71و  3.03و 

% فةػػػػم اويمػػػػض داسػػػػ  ذات 6سػػػػـ ييددػػػػع كعدػػػػت  10سػػػػـ دػػػػف اوددقطػػػػل وضػػػػدف اومدػػػػؽ  64دسػػػع ل 

اومصػػ يؼ وفػػزف ذوػػؾ اوػػم زيػػعضة او  كػػل اال قيػػل وةدػػع  فدػػض زيػػعضة ، ومػػ  / سػػعفل  7.78مصػػ يؼ 

اف اضػع ل  رػـ ديػع    Agrawall et al, (1986)كدػع اوضػل  فةم  سعب او  كل اومدوضيل.

اوم م يل  دةيل يعومدقيط دم  فدهع ددطقل ديمةل واسمل يعالمرػع  اال قػي وذوػؾ فدػض زيػعضة  او   داس 

،  ػي ض اسػل  ػوؿ مػسيي  دمػضؿ اومصػ يؼ  Levin et al, (1979)ع  ػػمص يؼ اوددقطعت . واش

واودسمد ة  ي موزي  او طويل م ػت دظػعـ اوػ   يػعومدقيط  ػي م يػل  دةيػل اوػم  واالضع عت اودمقطمل 

 مدض اضع ل  . Bresler (1975)وروض موا ؽ ييف اودمعص  اومر يييل واود سويل يعسم ضاـ دوضيؿ 

ومػػػػ  / سػػػػعفل ويشػػػػكؿ  7و  3،  1ومػػػػ  / سػػػػعفل دػػػػف اودػػػػع  يواسػػػػطل اوددقطػػػػعت ويمصػػػػع يؼ  71

سػػعفل  71سػػـ يمػػض  50% دػػف كديػػل اودػػع  اودضػػعؼ م ػػت فدػػؽ 15 صػػؿ  قػػض دقػػضا   دمواصػػؿ 

ومػػ  / سػػعفل دمقطػػ  اوػػم  قػػض  1ومػػ  / سػػعفل دسػػمد  و  7دػػف ادقطػػعع اوػػ   ييددػػع اضف مصػػ يؼ 

% دػػػف او رػػػـ اوكةػػػي وةدػػػع  اودضػػػعؼ ،  اػػػي اودردوفػػػل االووػػػم دػػػف اودمػػػعدتت مػػػوزع 71دقػػػضا   

سػػػـ فػػػف دصػػػض  اومدقػػػيط ييددػػػع اودردوفػػػل اويعديػػػل دػػػف  34،  14% دػػػف اودػػػع  ا قيػػػع  ودسػػػع ل 70

سػػعفل  13و  71سػػـ فػػف دصػػض  اومدقػػيط ويمػػض  30و  18اودمػػعدتت كػػعف اوموزيػػ  ا قيػػع  ودسػػع ل 

 .فةم اومواوي  ي او عوميف

م ػت دظػػعـ اوػػ   اوييػوت اود ديػػل  ػػي ض اسػل ضا ػػؿ ( 7877ال ػظ اوضاغسػػمعدي وا ػ وف  و         

وروض مض ج واضل  ي او طويل دف د كز  لرل غ يديل دز وفل يديعت اوطدعطزيديعومدقيط  ي م يل 

وكػعف افةػم د مػوف وة طويػل م ػت اوددقطػل وزاضت دػ  اومدػؽ  ػي ، اوددقطل ود و او ع ػل اوديمةػل 

و ا، كيػ  ودػ  هػذا  ػسف او طويػل فدػض  ع ػل اوددطقػل اوديمةػل يكػوف مسيي هػع ا، كؿ د ا ػؿ اوقيعسػعت 
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ضا ؿ يػػيف او طػػوط اوا فيػػل. وورػػض ايضػػع  وم ػػت دظػػعـ اوػػ   يػػعود وز االمرػػع  ااػػؿ دميرػػل مػػسيي  اومػػ

مق ييػػع  اذ اد اػػض د مػػوف او طويػػل دػػ  االيممػػعض فػػف اود كػػز فدػػض اػػعع او طػػويي داسػػ   ػػي اوموزيػػ  

(  ي ض اسم   ػوؿ   كػل 7878اشع  ايص   واض  اود ز ويعمرع  كمؼ اود ز وزيعضم  د  اومدؽ .

يػػػل  ػػػي م يػػػل اوزييػػػ  او دةيػػػل م ػػػت دظػػػعـ اوػػػ   يػػػعومدقيط اف دسػػػع ل اوم طيػػػب اودػػػع  اال قيػػػل واومدوض

واود مػػوف او طػػويي  ،واومدوضيػػل اودعمرػػل دػػف كػػؿ دػػدقط مممدػػض فةػػم مصػػ يؼ اوددقطػػعت، اال قيػػل 

 واودسع ل ييف اوددقطعت .، االيمضاصي 
 
 اثر التغطية في التوزيع الرطوبي لمتربة  2-3-1

وزيػػػعضة  غطيػػػل سػػػطل اوم يػػػل هػػػو او اػػػعظ فةػػػم  طويػػػل اوم يػػػلاف ا ػػػض االسػػػيعب او صيسػػػل وم 

سػـ(  70-0 اومدػؽ اف او طويػل  ػي   Locascio et al, (1985) ويػيفاو ػزيف اودػعصي  يهػع. 

 Army andل ػػػػػػػػاوضو سػػـ(  ػػي م يػػل دغطػػعة يػػعويووي ايةػػيف.  10-70 اومدػػؽ كعدػػت اكيػػ  دػػف 

Hudspeth (1960)  افطػت د مػوف دػعصي د ماػ  اكيػ  دػف  ،اف مغطيل سطل اوم يل يعويتسػمؾ

اف د مػوف   Schales (1964)  ػػػػػػاود مػوف اودػعصي اودورػوض  ػي اوم يػل اودكشػو ل ،  ػي  ػيف ذك

وفػزف ذوػؾ اوػم اف اومغطيػل سػوؼ مددػ  ، اوم يل او طويي سوؼ يد اض فدض اومغطيل يعويتسػمؾ 

يدػت اف د مػوف اوم يػل او طػويي  شل ديػع  االدطػع  ضا ػؿ اوم يػل ،  ت ػع  وػيمض اوض اسػعت اومػي ي

اف اومغطيػػل مددػػ  ددػػو او شػػعصش ووػػذوؾ  ػػسف اودػػمل   ضػػت  فػػف .  يسػػيب اد اػػعض اومي ػػ  سػػي ما

و    Austin , 1964وفدضهع يزضاض د مػوف اوم يػل او طػويي  ، يواسطل او شعصش سوؼ يد اض 

Hanks et al, 1961  .)  يػيف كدػعTayel et al, (1988) ا ماظػت  اف اوطيقػل اوسػط يل

( اوػم 7884ديف ، واوضل او او  وا ػ وف  يو ميعودع  اكي  دف اوطيقل اوساةم  ي م يل دغطعة يعوي

% فػػف 46اف اومغطيػػل ي اػػعصؽ اويػػووي ايةػػيف اضت اوػػم زيػػعضة  ػػي اود مػػوف او طػػويي وةم يػػل ويدسػػيل 

ضة اعيةيػػل وزيػع، ل اومي ػػ  دػف سػطل اوم يػػل اوسػػيب  ػي ذوػؾ اوػػم اةػ فوفػز ، ودغطػػعة اودمعدةػل غيػ  ا

( اف رديػػ  دمػػعدتت اومغطيػػل يػػعوقش 7884اوم يػػل فةػػم  اػػظ اودػػع . كدػػع اوضػػل د دػػض وفةػػي  
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( اف 7885واو اػػػعصؽ اوشػػػاع ل واوػػػداط االسػػػوض اضت اوػػػم زيػػػعضة اود مػػػوف او طػػػويي . ورػػػض اوقيسػػػي  

 دمعدةػػػل اوم يػػػل يدسػػػم ةب شػػػد  اويػػػ ا يف اضف اوػػػم زيػػػعضة اود مػػػوف او طػػػويي يعودقع دػػػل دػػػ  اوم يػػػل

( اف هدعؾ ميػعيف  ػي مػسيي  دغطيػعت 7887اودغطعة ي اعصؽ اويووي ايةيف اوشاعؼ. وورض اوظاي    

سػطل اوم يػػل فةػػم اوموزيػػ  او طػويي ،  قػػض ا ماظػػت اودمعدةػػل اودغطػعة يكػػواول اوػػذ ة يػػسفةم د مػػوف 

اػػض و  طػػويي وةم يػػل و عصػػل  ػػي اوطيقػػل اوسػػط يل ددهػػع دقع دػػل يدمػػعدةمي اوػػداط االسػػوض واويػػ ا يف. 

% و 77.4( اف اومغطيل يزيت اوواوض اضت اوم زيعضة اودع  اورعهز يدسػيل 1000اوضل اورديةي  

( اف 1007ويػػيف او ػػضييي   % ومػػ يميف دزيرػػل طيديػػل غ يديػػل و دةيػػل دزيرػػل فةػػم اومػػواوي .10.2

( اف دمعدةػل اومغطيػل 1002رػض االصػي ي  و و . وةمغطيل ضو ا   ػي زيػعضة اود ػزوف او طػويي وةم يػل 

% مةيهػع دمعدةػل اومغطيػل يػعوداط 17.07يكواول اوذ ة افطت افةم دمضؿ وةد موف او طويي اذ يةغ 

% ، وا مامت دسيل اوزيػعضة  ػي اود مػوف او طػويي وةدمػعدتت 78.05االسوض اذ افطت دمضال  يةغ 

سػػـ  ػػي دسػػمويعت اوػػ   اودد اضػػل فدهػػع  74واودسػػع ل سػػـ  74اودغطػػعة دقع دػػل يعودكشػػو ل وةمدػػؽ 

 دسمويعت او   اومعويل. ي 
 
 
 في التوزيع الرطوبي لمتربةالمادة العضوية اثر   2-3-2

اف د موف اوم يل دف اودعضة اومضويل و  مسيي   ي اوسمل او زديل وةدع  اورػعهز  ػي اوم يػل  

 Unger، اذ يزيػػعضة اودػػعضة اومضػػويل مػػزضاض اوسػػمل او زديػػل وةدػػع  اورػػعهز واومكػػس صػػ يل. ورػػض 

and Parker (1968)   اف  ةػط د ةاػعت او دطػل يزيػض دػف اعيةيػل ا ماػعظ اوم يػل يعو طويػل واف

وفػػػزوا سػػػيب ذوػػػؾ اوػػػم اف موارػػػض ، يػػػـ ييػػػض  يعالد اػػػعض ، اود مػػػوف او طػػػويي يػػػزضاض دػػػ  اومدػػػؽ 

و  كػل اودػع  يواسػطل او عصػيل اوشػم يل ، ، او طويل يعوم يل يمسي  يدقضا  اومي   دف سطل اوم يل 

اشػػع  و دطػػل مػػؤض  اوػػم مقةيػػؿ اومي ػػ  واو  كػػل يواسػػطل او عصػػيل اوشػػم يل. واف  ةػػط د ةاػػعت او 

( يسف اضع ل اواضتت اومضويل وةم ب مسيب ا ماعفع   ي دسيل او طويل اوددسوكل 7870 سيف  
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اذ اف اوزيػػعضة مكػػوف ط ضيػػل دػػ  زيػػعضة كديػػل االضػػع ل.  ػػي  ػػيف ال ػػظ ، فدػػض شػػض  طػػويي دمػػيف 

Unger (1975)  وكػػؿ 7.7وم يػػل وةديػػعت فةػم اسػػعس او رػػـ مػػزضاض يدقػػضا  اف رعهزيػػل دػػع  ا %

و ضة دصويل زيعضة  ي د موف اوم يل دػف اودػعضة اومضػويل  ػي اومػ ب اومػي يكػوف دػضف اودسػرل  يهػع 

ا ميعطػع  دمدويػع  ودوريػع  يػيف ا ماػعظ اوم يػل   Jamison (1953)دػف او دةيػل اوػم اوطيديػل. وورػض 

%( طػػيف ، اذ اف زيػػعضة 74ومضػػويل اود مويػػل فةػػم ااػػؿ دػػف  يعودػػع  ود مػػوف اوم يػػل دػػف اودػػعضة ا

  دػف د موف اوم يل دػف اودػعضة اومضػويل يزيػض دػف سػمل  ػزف اودػع  اورػعهز  ػي اوم يػل او دةيػل اكيػ

، اوم يل  يدع  ب اوطيديل هو م سيف اف اواعصضة اومي يدكف او صوؿ فةيهع  ي اومو اوم يل اوطيديل ، 

و  Peele et al, (1948)ض ػػػػػور  ػتؿ اوم يػل ومغةغػؿ اورػذو   يهػع. ويعومػعوي اوسػدعح يداػعذ اودػع 

Jamison (1953)   وAllison (1973)   اف اومػ ب او دةيػل يػزضاض ا ماعظهػع يعودػع  دػ  زيػعضة

( اف وةدػعضة 7876وي يسػـ   Khaleel et al, (1981)د موف اوم يل دف اودعضة اومضويل. واشع  

يةيػػػل اومػػػ ب فةػػػم دسػػػؾ اودػػػع  وذوػػػؾ المسػػػعع دسػػػع مهع اوسػػػط يل اومضػػػويل ضو  هػػػعـ  ػػػي زيػػػعضة اع

 Khalilورػػض  اودوفيػػل  ضػػت  فػػف اهديمهػػع  ػػي م سػػيف يدػػع  اوم يػػل وزيػػعضة اودسػػعدعت اوييديػػل .

طػف  10و  70،  4اف اضع ل اش د صووي اوي سػيـ واوػ ز اوػم م يػل  دةيػل يدمػضالت   (1979)

يل وزيعضة  ي د مواهع او طويي فدض دقطل اوذيوؿ اوػضاصـ /  ضاف اضت اوم زيعضة اوسمل اومشييميل وةم  

 اود ةاػعت او شػييل ( اف اضػع ل اويكػعز 1003و ي اودسيل اودصويل وةدع  اورعهز . اشػع ت فػعمي  

 اودػػػعم  اودهػػػعصي دػػػف فصػػػي  اوسػػػك  يمػػػض اسػػػم تص واودػػػوالس اودميقيػػػل دػػػف اوقصػػػب اوسػػػك  ( 

دػػض اوشػػضوض او طوييػػل اود مةاػػل دػػ  زيػػعضة دسػػمويعت اضت اوػػم زيػػعضة اود مػػوف او طػػويي فاويةػػو ات( 

 ػي مػ يميف االووػم دزيرػل طيديػل غ يديػل دمػسي ة يعودةو ػل واال ػ ف  دةيػل دمػسي ة يعودةو ػل االضػع ل 

 .ايضع  
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دػػ  دػػف اويػػع ييف اوػػم اف ا ػػضف اهػػـ د ػػضضات ط يقػػل اوػػ   يػػعومدقيط هػػي مركييػػ  اشػػع  

االدػػػتح فةػػػم سػػػطل اوم يػػػل دػػػعييف اوددقطػػػعت و طوطهػػػع  عصػػػل فدػػػض اسػػػممدعؿ ديػػػع     دعو ػػػل 

  (.7887،  ةيؿ يـ واي اه 7876 او اعؼ و م ي ، 

اوػ   يػػعومدقيط هػػي اف اوموادػؿ اودػػؤي ة  ػي مػػ اكـ االدػتح وموزيمهػػع  ػي اوم يػػل م ػت دظػػعـ  

 Ayers andل  ػػػػػػػػودسػػػرل اوم ي دمػػػضؿ مصػػػ يؼ اوددقطػػػعتو دةو ػػػل دػػػع  اوػػػ   و دةو ػػػل اوم يػػػل 

Westcot, 1989 0  مدػؽاف م كيػز االدػتح يػزضاض  ػي او( . وقض اشع ت دمظـ اوض اسعت فةػم-

 Goldbergوفدػض ددمصػؼ اودسػع ل يػيف اوددقطػعت. اشػع  ، ( سػـ  ػي  ع ػل اوددطقػل اوديمةػل 70

and Shmueli (1970)   وGoldberg et al, (1971)   فةػم سػطل اوػم اف االدػتح ممردػ

واف اومي   وادمصعص اودع  دف ايؿ اوديعت وػ  ايػ  كييػ   ػي ددػ    كػل ، اوم يل  وؿ اوددقطعت 

 ويذوؾ يمسيب  ي مردمهع فةم اوسطل. ، اودع  اوم االساؿ 

 ػػي م يػػل دزيرػػل غ يديػػل دز وفػػل اف موزيػػ  االدػػتح   Yaron et al, (1973)يػػيف و  

واودسػع ل ، وكديل ديػع  اوػ   ، اوددمص دف ايؿ اوديعت واودع  ، يممدض فةم دمضؿ اومي   يعوقطف 

اذ اشػع وا اوػم اف افةػم مػ اكـ دة ػي ي صػؿ  ػي سػطل اوم يػل فدػضدع مةمقػي ، ييف  طوط اومدقيط 

وموصػػةوا ايضػػع  اوػػم ايرػػعض اكيػػ  دػػف ددطقػػل مػػ اكـ دة ػػي  ػػي  عوػػل فػػضـ اومقػػع  ، ريهػػعت االيػػمتؿ 

م ت او   م اكـ االدتح  ي اوم يل   Bernstein and Francois (1973)اع ف هذ  اوريهعت. 

افةػم مػ اكـ دة ػي م ػت دظػعـ  واومدقػيط ، وييدػت اودمػعص  اف،  اوسي ي اودسمد  وةدػ وزو ، يعو ش 

اذ يةغػػػت ، سػػػـ( وفدػػػض ددمصػػػؼ اودسػػػع ل يػػػيف اوددقطػػػعت  1.4 اومدػػػؽ اوػػػ   يػػػعومدقيط ظهػػػ   ػػػي 

 20-74 ظػع    مػ اكـ دة ػي  ػي اوطيقػل ووػـ يت 7-ضيسػي سػيددز. ـ 73.1االيصعويل اوكه يعصيػل 

 ػػي  ػػيف يةغػػت االيصػػعويل اوكه يعصيػػل  ػػي ، سػػـ وذوػػؾ فدػػض اسػػم ضاـ ديػػع  ذات دةو ػػل دد اضػػل 

فدػػػض اوػػػ   يعوديػػػع   7-يددز. ـػػػػػضيسػػػي س 40سػػػطل اوم يػػػل وفدػػػض ددمصػػػؼ اودسػػػع ل يػػػيف اوددقطػػػعت 

يػع سػيب مردػ  االدػتح  ػي وفز ، و صةت زيعضة اةيةل  ي م كيز االدتح م ت اوسػطل ، اودعو ل 

( اف 7877اوييػػعمي  ورػػض  اوسػػطل اوػػم ضو  او عصػػيل اوشػػم يل اود اػػزة يػػعومي   دػػف سػػطل اوم يػػل.
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Turbo 4.2 Lhافةم م اكـ دة ي ودمعدتت اومص يؼ اومعوي  
Spiral 3.91 Lhو  1-

( كػعف 1-

دػل دػ  اوددقطػعت فةم دسع ل يميضة فف دصػض  اومدقػيط ويم اكيػز ااػؿ  ػي اوطيقػل اوسػط يل يعودقع  

Lh 1.89م   ػػػػذات اومصػ يؼ اوواط
-1 Key clip  وSpiral 2.91 Lh

( واومػي  صػؿ  يهػع 1-

دػ ات اكيػ  دػف دةو ػل اوم يػل  3-2مرد  وتدتح ا يب فف اوددقطعت  يث يةػغ م كيػز االدػتح 

  سـ دف اوسطل. 70سـ يعالمرع  اال قي وومدؽ  30-20االيمضاصيل فدض اودسع ل 

(  ت ظ اد اعض دةو ل اوم يل دمدويع  اساؿ اوددقط م ت او   يػعومدقيط 1007ع ايضاـ  اد        

واػض يةػغ ااصػم مػ اكـ ، كةدع ايممضدع ا قيع  فف اوددقطػعت ض  وزاض م كيز االدتح د  اومدؽ االفميع

 Daghistaniاوضػل و  ددػو اوديػعت . د ا ؿودسع ل ييف اوددقطعت ووردي  دة ي فدض ددمصؼ ا

et al, (1986)   يسف م اكـ وموزي  االدتح  ي م يل طيديل غ يديػل ي ػضث  ػي اوطيقػل اوسػط يل ،

وييدػػوا اف ، ويمػػسي  يشػػكؿ ديعشػػ  يكديػػل اوديػػع  اومػػي مضػػعؼ اوػػم اوم يػػل ودةو ػػل اوم يػػل االيمضاصيػػل 

سػػػيب اومػػػ اكـ اوػػػذ  ي ػػػضث  ػػػي اوطيقػػػعت اوسػػػط يل ي رػػػ  اوػػػم اومي ػػػ  او عصػػػؿ  ػػػي ديػػػع  اوػػػ   

. واشع وا اوم زيعضة اودةو ل  ي االمرع  اال قي كةدع مـ االيممعض فػف دصػض  و  ذو وادمصعص اور

% و 40مزيػػض يدسػػيل ديػػع   اضػػع ليمةػػل او عويػػل دػػف االدػػتح دػػ  اومدقػػيط وزيػػعضة دسػػع ل اوددطقػػل اود

، و ػذ وا دػف اف االدطػع  مػؤض  اوػم غسػؿ االدػتح وافػعضة فف اودقػدف اودػعصي  %700% و 64

طقػػل اورػػذو  اوامعوػػل ددػػع مسػػيب  ػػضوث اضػػ ا  وةديعمػػعت ، وهػػذا يماػػؽ دػػ  اوض اسػػل موزيمهػػع  ػػي دد

اذ دعاشوا موزي  وافعضة موزي  االدتح  ي دقض اوم يل م ػت   Bader et al, (1992)اومي اعـ يهع 

 ورػػضوا اف االدػػتح اومػػي ممػػ اكـ يمػػض دوسػػـ كعدػػؿ دػػف ، دظػػعـ اوػػ   يػػعومدقيط  ػػتؿ اوغسػػؿ ويمػػض  

 ػػي اوطيقػػل اوسػػط يل و ػػوؿ اوددقطػػعت اػػض  7-ضيسػػي سػػيددز. ـ 1.4ذات دوفيػػل واطصػػل اوػػ   يديػػع  

 ي ض اسل ا  ف اوم  Gereme and Humdy (1994)ؿ ػػػموص . 7-ضيسي سيددز. ـ 11يةغت 

، وع اوم يػػل ودوفيػػل ديػػع  اوػػ   اف مػػ اكـ االدػػتح وموزيمهػػع ي مةػػؼ دمدويػػع  يػػع متؼ طػػ ؽ اوػػ   ودػػ

 ػي  7-ضيسػي سػيددز. ـ 1فػف دةو ػل دػع  اوػ    ي ددو اورذو  د  زيػعضة  ا اد اعضع  دمدويع  وورض

ا فةػػم ادكعديػل اسػػم ضاـ اوديػػع  واكػػض، عومدقيط و ػػي اوم يػػل اوطيديػل فػػضا اوػػ   يػ، رديػ  ط اصػػؽ اوػ   
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ع سػعت ديػسف وةد  Stanley et al, (1990) ورػض اودعو ل م ت اضا ة ريػضة ودظػعـ اوػ   يػعومدقيط .

واف ، واوديػػػع  مػػػػسيي  ديعشػػػ   ػػػػي كديػػػل االدػػػػتح و  كمهػػػع  ػػػػتؿ ددطقػػػل اورػػػػذو  االضا يػػػل وةم يػػػػل 

السػػيدع و االضػػع عت اودعصيػػل اويوديػػل مزيػػؿ االدػػتح ودػػف ضػػددهع اودمػػ ات اوػػم  ػػع ج ددطقػػل اورػػذو  

فةػم زيػعضة مض يريػل  ػي اود مػوف اودة ػي دػ  ( 7888فزيػز   صػؿ واػض  فدض اومصع يؼ اومعويل.

رػػع   ع ػػعت اود ػػيط اوديمػػؿ دميمػػل ددػػط موزيػػ  او طويػػل يعالمرػػعهيف اال قػػي د ا ػػؿ ددػػو اوديػػعت ويعم

سػـ  20فةػم يمػض  7-ضيسػي سػيددز. ـ 71 يث يةغت اودةو ل  ي دهعيل دوسػـ اوددػو ، واومدوض  

سػـ  يػث اشػع  اوػم  20فدػض اومدػؽ  7-ضيسػي سػيددز. ـ 7-4سػـ و  70فف اودػدقط وفدػض فدػؽ 

  ل االدتح  ع ج د كز اوددطقل اوديمةل. يعت فدةت فةم ازا اف زيعضة فضض او

زيػعضة مػ اكـ االدػتح ا قيػع  دػ  زيػعضة اودسػع ل فػف  Aoda and Hamad (1991)ال ػظ        

اودةو ػػػل دػػػ  يػػػتث ددػػػعطؽ د مةاػػػل  صيشػػػ م فعرديػػػ  دمػػػعدتت اوض اسػػػل ، واسػػػمطعاوددقطػػػعت وو

واف اوسػيب ، عؿ دسػييع  ـ( ذات م كيػز دة ػي فػ 0.74 – 0.07طيقل سط يل فةيػع   -7 :اومدؽ 

 0.74وطيقل وسػطم   -1 دف سطل اوم يل م ت ظ وؼ اوددطقل ي ذوؾ يموض اوم زيعضة اومي   

 -2ةم ـ(  يػػث كعدػػت ااػػؿ م كيػػز دة ػػي دميرػػل وغسػػؿ االدػػتح ددهػػع اوػػم اوطيقػػعت اوسػػا 0.34 –

قػػعت ـ( ا مػػوت فةػػم افةػػم م كيػػز وتدػػتح دميرػػل اوغسػػؿ دػػف اوطي 0.5 – 0.34وطيقػػل سػػاةم  

، فةم ضو  اودسع ل يػيف  طػوط اومدقػيط  ػي موزيػ  االدػتح   Bieloria (1987)اكض كدع  اومةيع.

اف مردػػ  االدػػتح ي ػػضث اوػػم يسػػمعف فدػػب م يػػل  يػػث اشػػع   ػػي ض اسػػل  ػػوؿ مػػ اكـ االدػػتح  ػػي 

 2.4و  7-ضيسػػي سػػيددز. ـ 5يشػػكؿ مػػض يري  يػػث يةغػػت االيصػػعويل اوكه يعصيػػل فدػػض سػػطل اوم يػػل 

 ػي  ػيف كػعف اوطػس ، ـ فػف  ػط اومدقػيط  0.6 ي ريهل االيمتؿ وفدض دسػع ل  7-ددز. ـضيسي سي

. وهػذا يماػؽ  7-ضيسػي سػيددز. ـ 7مرد  وتدتح اساؿ اوددقط  يػث يةغػت االيصػعويل اوكه يعصيػل 

ع اوػم اف اال مت ػعت يم اكيػز  يػث اوضػ   Tayel and Wahab (1990)دػ  دػع موصػؿ اويػ  

ض س  تت اودعصيػػل اود مةاػػػل مس ػػػذ يعومدػػػعاص دػػ  اومدػػػؽ وزيػػػعضة اومصػػػ يؼ.االدػػتح دميرػػػل اودمػػػعد

Judah et al, (1987)   مػػسيي   مػػ ة ودمػػضؿ اوػػ    ػػي مػػ اكـ االدػػتح وموزيمهػػع م ػػت ظػػ وؼ
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سػػـ(  70-0اوز افػػل اود ديػػل  ييػػوت يتسػػميكيل( وييدػػوا اف االدػػتح ممػػ اكـ  ػػي اوطيقػػل اوسػػط يل  

دتح د  زيعضة اودسع ل فف اوددقطعت ووردي  دمػعدتت اوض اسػل يشكؿ واضل ، كدع زاض م كيز اال

 ػػي  7-ضيسػػي سػػيددز. ـ 2اوػػم  7-ضيسػػي سػػيددز. ـ 7،  يػػث ورػػضوا اف اودةو ػػل اػػض ا مامػػت دػػف 

  سـ. 74اوسدل االووم و صةوا فةم ا ماعع دسيي وتدتح فدض اومدؽ 

ي ػضث يصػو ة مض يريػل وييةػغ  اف م اكـ االدػتحاوم   Bingham et al, (1984)اشع  و         

او  كل اورعدييػل اف وفزوا ذوؾ اوم اف االدتح اوذاصيل مديؿ اوم ، ااصع   ي  ع ل ريهل االيمتؿ 

ويسػػيب هػػذا ،  ػػي اويضايػػل يػػـ اوػػم االفةػػم دسػػييل م اكدهػػع اػػ ب سػػطل اوم يػػل وفةػػم شػػكؿ ض مػػعت 

اورذ يل م ػت دظػعـ اوػ   يػعومدقيط  اوديؿ وةم اكـ اكضوا صمويل غسؿ االدتح اوزاصضة  ع ج اوددطقل

اف اوػ    Peacock et al, (2000)ل ػػػػػػاوضو  اومقةيػض   مػم فدػض اسػم ضاـ كديػعت ديػع  فعويػل.

يػػعومدقيط ي طػػب دسػػع ل د ػػضوضة دػػف ددطقػػل اورػػذو  ويػػذوؾ يسػػعهـ  ػػي  اػػض مػػ اكـ االدػػتح  ػػي 

ومػػػػعوي يػػػػؤض  اوػػػػم زيػػػػعضة يسػػػػيب ضػػػػ  ا  وةديػػػػعت ، ويع الددطقػػػػل اورػػػػذو  اوامعوػػػػل اوػػػػم او ػػػػض اوػػػػذ  

 ,Camp et alاشػػع  كدػػع  ادمصػػعص اومدعصػػ  اوغذاصيػػل ودػػف يػػـ زيػػعضة ادمعريػػل اود صػػوؿ.

 ػػي اوطيقػل اوسػط يل ودقػػض  7-ضيسػي سػيددز. ـ 70اوػػم  صػوؿ مػ اكـ دة ػي يزيػػض فػف   (2000)

دد اضػػل االدػػتح اسػػاؿ اودػػدقط ايعسػػعمهـ مكػػوف ددطقػػل واسػػمل سػػـ( ، واوضػػ ت  70-5اوم يػػل  

شػػ ة دميرػػل ادمقػػعؿ االدػػتح اوػػم  ػػع ج اوددطقػػل اورذ يػػل ، واف اوم كيػػز اودة ػػي يػػزضاض دػػ  زيػػعضة ديع

 ػػي ض اسػػل  قةيػػل   Abu-Awwad (1995)ع  ػػػػاشواػػض اودسػػع ل فػػف اوددقطػػعت ودػػ  اومدػػؽ . 

وموزي  االدتح واضا ة ديع  او   ودع  اوم يل دسم ضدع  يتث دوفيعت دف ديع  او   ، اف ااؿ مػ اكـ 

، و ػػػػي كػػػػت االمرػػػػعهيف اال قػػػػي ، تدػػػػتح كػػػػعف اسػػػػاؿ اوددقطػػػػعت ويػػػػزضاض يزيػػػػعضة اودسػػػػع ل فدهػػػػع و

  واومدوض   مم يصؿ اوم ااصعهع فدض سطل اوم يل وفدض  واؼ اوددعطؽ اوديمةل.

 ػي ض اسػم   ػوؿ ددػط موزيػ  االدػتح  ػي يمػض اومػ ب   Abd El-Baky (1995)ورػض        

( 7-ومػػػػ . سػػػػعفل 1اكيػػػػ  ادمظعدػػػػع  م ػػػػت اومصػػػػ يؼ اوػػػػواطم    اودصػػػػ يل اف موزيػػػػ  االدػػػػتح كػػػػعف

، واف االدػػػتح مم ػػػ ؾ دػػػف اوطيقػػػل اوسػػػط يل  7-ومػػػ . سػػػعفل 5،  3يعودقع دػػػل يعومصػػػع يؼ اومعويػػػل 
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مػمـ  سػعفل ، يػـ 13سـ( يمض او   ديعشػ ة يػػ  20-70سـ( وممد كز  ي اوطيقعت اوساةم   0-70 

 وػػم ااصػػعهع  ػػي اوسػػطل وفدػػض ددمصػػؼ اودسػػع ل يػػيفاوػػ   ومصػػؿ ا افػػعضة موزيمهػػع  ػػي دهعيػػل دػػضة

ي اومقةيؿ دف م كيز االدتح ايعـ يسعفض   2او   اوم ااؿ دف  اوددقطعت ، واوضل اف مقع ب دضض

اوم اف االسمد ا  يعو     Harun-Ibrahim (1994)موصؿ واض   ي اوطيقل اوسط يل.  والسيدع

يديع  دة يل اضف اوم زيعضة م اكـ االدتح  ي كعدؿ دقض اوم يل وودسمويعت م مةؼ ي سب اومدؽ ، 

فةم ااؿ م كيز دة ي  ي ددطقل اورذو  م ت دظعـ او   يعومدقيط واوػ   م ػت اوسػط ي و صؿ 

ضا ة اوػػػػ   م ػػػػت ، دػػػػ  افطػػػػع  اال ضػػػػةيل وةػػػػ   يػػػػعومدقيط واوسػػػػيب  ػػػػي ذوػػػػؾ يمػػػػوض اوػػػػم صػػػػمويل ا

 اوسط ي.
 
 
 
 اثر التغطية في توزيع االمالح  2-4-1

ددػػذ اوقػػضـ ، واو ودػػعف اوقػػضدع   Soil Mulchingمقديػػل مغطيػػل سػػطل اوم يػػل اسػػممدةت  

فةػػم دػػف د ػػعط  االدرػػ اؼ واوسػػيط ة واوصػػ و  فةػػم اوم يػػل وةمقةيػػؿ واوصػػيديوف وضػػموا او صػػم 

اومقديػػل كوسػػيةل ودكع  ػػل االضغػػعؿ و  ػػ  ض رػػل  ػػ ا ة  يػػل واومقةيػػؿ دػػف اومي ػػ  ، اسػػممدةت هػػذ   اومم

و  Jack et al, 1955ل  ػػػػػػػاوم يػل واوميكيػ   ػي ادمػعج اويػذو  وكػذوؾ اود ع ظػل فةػم  طويػل اوم ي

Unger, 1975    وYoughe, 1994   .)  ل اوم يػل اد اضػت ( اف دةو 7874ذك  اومييض   و

 ػػي سػػـ وازضاضت   كػػل االدػػتح ومردمهػػع  30 يػػل اويتسػػميكيل اوسػػوضا  ذات اومػػ ضم ػػت االغط

ع  ، واف اوسػػيب  ػػي ذوػػؾ يمػػوض اوػػم اف اومغطيػػل اةةػػت دػػف مي ػػ  طػػاوددطقػػل اويميػػضة فػػف مػػسيي  اوغ

 اودغطعة ويعومعوي ددمت   كل االدتح وفوضمهع اوم اوسطل يعو عصيل اوشم يل.اودع   ي اوددطقل 

 اػض دةو ػل ددطقػل كيل اوسػوضا  اسػهدت  ػي اف اومغطيػل يعالغطيػل اويتسػمي( 1007ايضاـ  ورض 
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واوػػػ   دػػػف ادػػػـ اودػػػ وز سػػػوا  دػػػ  اودسػػػع ل فػػػف اورػػػذو  اوامعوػػػل م ػػػت اوػػػ   يػػػعومدقيط االفميػػػعض  

 اوددقطعت  ـ د  اومدؽ ووردي  اشكعؿ اود وز وديووهع اورعدييل.

 Carter and Fanningل ػػػػػػػػػػػػاف وةمغطيػل مػسيي   ػي   كػل وادمقػعؿ االدػتح  يػث اوض 

قةػؿ دػف مي ػ  اف مغطيػل سػطل اوم يػل سػوؼ ي  Carter and Fanning (1965)و  (1964)

 اض كديل االدتح او ارمل ؤض  اوم ددع ي، ويذوؾ  سف او عصيل اوشم يل سوؼ مممطؿ ، اودع  

فةػم  Heilman et al, (1968)ييددع  صؿ  اوم اوطيقل اوسط يل وةم يل اودغسوول يديع  او   .

-0( وم يل دة يل دز وفل يػعوقطف ووةطيقػل ECe ي ايدل االيصعويل اوكه يعصيل   اد اعض دمدو 

فةػم  ػ وؽ  Safadi and Battikhi (1988)ؿ ػػػػووػـ ي صسػـ فدػض اومغطيػل اويتسػميكيل .  50

اويتسػػػميكيل اوسػػػوضا  فةػػػم ددػػػو وموزيػػػ  رػػػذو  اوقػػػ ع اودػػػز وع  ػػػي واض  طيػػػل دمدويػػػل ومػػػسيي  االغ

واومدػوض  فةػم ، مرعدس موزي  االدػتح  ػي اوم يػل يعالمرػعهيف اال قػي  اف ،  يث ال ظوااال ضف 

 ( يسف وةمغطيل ضو ا   ي  اض دةو ل اوم يل.1007واشع  او ضييي   ادمضاض  ط اومدقيط.
 في توزيع االمالح العضويةالمخمفات اثر   2-4-2

يل  دةيل د ةاعت اوضوارف اوم م  اف اضع ل   Liebhardt and Shortall (1975)ذك   

 40زيعضة  ي دةو ل اوم يل ، اذ اف م كيز اويومعسيـو اوذاصب  ي د ةوؿ اوم يل كػعف ي ػضوض   تسيي

اف اومدعصػػ  اال ػػ ف اودهدػػل  اورػػض  ب غيػػ  اودمعدةػل ، واػػضوةمػ ب اودمعدةػػل دقع دػػل يػػعوم%( 70 –

مسيي   ي زيػعضة دةو ػل وددو اوديعت اض ازضاض م كيزهع  ي د ةوؿ اوم يل وكف اوزيعضة وـ مكف دمدويل او

( اوم اف هدعؾ امرعهع  وزيعضة اودةو ل فدض اضع ل اود ةاػعت 7877اوم يل. وقض اشع ت دمعص  هزاع  

  اومضويل.

اف ايـ اوموصيؿ اوكه يعصي ودسػم ةص اومريدػل اودشػيمل ازضاضت دػف ( 7872ذك  او ييمي        

طػف / هػػ اوػم م يػل  40   يدقػضا  فدض اضع ل د ةاعت اودرع 7-ضيسي سيددز . ـ 75.5 – 4.26

اوم اف اويومعسيـو اوػذاصب اػض مردػ   ػي  Pratt and Laag (1977)اشع   دزيرل طيديل غ يديل.

% دف اوكعميودعت اوذاصيل  ي 25.4اوم يل دسيل اوم اودعضة اومضويل اودضع ل اذ وصؿ اوم ااصع  



 21 استعراض المصادر السابقة

دمضؿ دػف اود ةاػعت او يواديػل. دسم ةص فريدل اوم يل اوسط يل  ي االدعكف اومي اسمةدت افةم 

اف اويومعسػيوـ هػو االيػػوف اوو يػض اوػذ  يسػػيب   Liebhardt and Shortall (1975)وال ػظ 

 زيعضة اودةو ل يعوم ب او دةيل اودمعدةل يد ةاعت اوضوارف .
 
 Consumptive Useاالستهالك المائي    2-5

 Evaporationط يػػؽ اومي ػػ   يمػػ ؼ االسػػمهتؾ اودػػعصي فةػػم ادػػ  دردػػوع دػػع ياقػػض  اوديػػعت فػػف

دػػػػػػمل  –وفػػػػػػعضة يطةػػػػػػؽ فةػػػػػػم االسػػػػػػمهتؾ اودػػػػػػعصي اصػػػػػػطتح اومي ػػػػػػ   Transpirationواودػػػػػػمل 

 Evapotranspiration يث يصمب  صؿ مسيي  اودمل واومي   فف يمضهدع م ػت اوظػ وؼ  )

ؾ ضي  االسػػػمهت. مورػػػض ط اصػػػؽ فضيػػػضة ومقػػػ( 1000 اوددظدػػػل اوم ييػػػل وةمدديػػػل اوز افيػػػل ،  او قةيػػػل

قػل ط ي - ض اسػل  طويػل اوم يػل -اومكعدؿ  -االوواح اومر يييل  -  اتمداوتيساودعصي ددهع ديعش ة  

، اودػػػمل دػػػف ييعدػػػعت اومي ػػػ   ا ػػػواض اومي ػػػ (  –مقػػػضي  اومي ػػػ  اومػػػوازف اودػػػعصي ، وغيػػػ  ديعشػػػ ة  

 ك يػضؿ –ي يتد دمعضوليعسم ضاـ اودمعضالت اومي مممدض اوييعدعت اوددع يل  اودمل  –مقضي  اومي   و 

 .(7877 اوطيؼ واو ضييي ،  (دمعضول يددعف و  وايت –دمعضول يو ف  - هيس –دمعضول رعدسف  -

اودسػػػممدؿ دػػػف ايػػػؿ دكمػػػب االدػػػوا  اورويػػػل  ػػػي اوواليػػػعت  A ػػػوض اومي ػػػ  صػػػدؼ  يمػػػض 

ايـ اومي   اودقعسػل دػف ا ػواض اومي ػ  فةػم اودم ضة االد يكيل هو االكي  شيوفع  . يدكف افمدعض 

ادهع مديؿ االسمهتؾ اودعصي ، اال اد  و ي اوغعوب  سف كديل اوديع  اودسمهةكل دف ايػؿ اوديػعت هػي 

 ااؿ دف اوكديل اودمي  ة دف ا واض اومي  .

اودعمرػػل ومي ػػ  اودػػع  دػػف او ػػوض ال مديػػؿ اوقيدػػل او قيقيػػل ودقػػضا  اػػض ة اومي ػػ  اف اوقػػ ا ة  

مػ  دػ  اومي ػ  اومي   اودقعس دف او وض وفتاا  واودمل وفةي  يرب وض  دمعدتت م ويؿ دقض

 :  ضـ وةم ويؿ و سب اومتال االميلاو عصؿ دف اوديعمعت وهذ  اودمعدتت مسم

ET0 = Kp x Epan …………………………………... (4) 

 اذ اف :
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ET0    اومي =– )  اودمل اود رمي  دةـ / يـو

Kp  اوديعمي اود يط  = دمعدؿ  عص ي وض اومي   وي مةؼ ميمع  ودوع او وض واوغطع 

 يعو وض وطييمل سطل اوم يل.        

Epan    اومي =)  دف او وض  دةـ / يـو

االسمهتؾ اودعصي يعسم ضاـ هذ  اوط يقل مضػ ب اػض ة اومي ػ  اودػمل اودمضوػل دػف وو سعب  

فةػػم طييمػػل اوددػػو او ضػػ   و صعصصػػ  اوػػذ  مممدػػض ايدمػػ  اود صػػوؿ ا ػػواض اومي ػػ  يدمعدػػؿ 

 ييصل اوديعت واودوا  .ود  ةل اوددو و 

ETc = ET0 x Kc ……………………………………… (5) 

 اذ اف :

ETc    اومي =– )  اودمل  دةـ / يـو

ET0    اومي =– )  اودمل اود رمي  دةـ / يـو

Kc  دمعدؿ اود صوؿ = 

( يعسػػم ضاـ دمػػعدتت ا مػػزاؿ 4 اوػػوا ضة  ػػي اودمعضوػػل   ETcو ػي ظػػ وؼ اوػػ   يػػعومدقيط ممػػضؿ اػػيـ 

 Keller and Karameli , 1974 ): و سب اودمعضول اومعويل 
             GC 

Kr = ----------          ........................................................ (6) 

              0.85 

 اذ اف :

 Kr مزاؿ ال= دمعدؿ ا  

GC اوم اودسع ل اوكةيل وةمر يل . = دسيل دع يغطم دف سطل اوم يل 

 مصيل اودمعضول يمض اومص يل : اذف

ETc = ET0 x Kc x Kr ……………………………………. (7) 

 اذ اف :
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ETc    اومي =– )  اودمل  دةـ / يـو

ET0    اومي =– )  اودمل اود رمي  دةـ / يـو

Kc  دمعدؿ اود صوؿ = 

Kr . دمعدؿ اال مزاؿ = 
 
 في بعض خصائص التربةالتربة تغطية اثر المادة العضوية و   2-6
 الخصائص الفيزيائية  2-6-1
 Mean weight diameterمعدل القطر الموزون   2-6-1-1

يزيػػعضة دسػػيل اودػػعضة اومضػػويل  فةػػم زيػػعضة ييعميػػل اومردمػػعت لاوسػػعيقمماػػؽ رديػػ  اوض اسػػعت  

وهػذ  وهػع  Ca-humat يهع ، اذ اف م ةؿ اودعضة اومضػويل ويورػوض ايودػعت اوكعوسػيـو ممكػوف دػعضة 

ادػػ  فدػػض زيػػعضة اوكديػػعت ( 1003اوم يػػل. اوضػػ ت فػػعمي   ة ييعميػػل مردمػػعتسيي  كييػػ   ػػي زيػػعضمػػ

اودضػػػع ل دػػػف درػػػ وش كػػػواول اوػػػذ ة اوصػػػا ا  واورػػػيس يػػػؤض  اوػػػم زيػػػعضة دمػػػضؿ اوقطػػػ  اودػػػوزوف 

 دةػػـ  ػػي م يػػل اودقع دػػل 0.65و  0.47و  0.57اوم يػػل ، واػػض يةغػػت دمػػضالت اوزيػعضة دػػف مردمػعت و

وةمػػػػػ ب اودزيرػػػػػل اوغ يديػػػػػل واودزيرػػػػػل اوطيديػػػػػل  6.47و  5.74و  6.78اضػػػػػع ل( اوػػػػػم   دػػػػػف غيػػػػػ 

دػػػف  7-ـطف.ضودػػػ 1 و 10يودػػػع  دػػػف اضػػػع ل  740يمػػػض دػػػ و  يعوممػػػعي  واودزيرػػػل اوطيديػػػل اوغ يديػػػل 

و   Perfect et al, (1990)واشػػع   درػػ وش كػػواول اوػػذ ة اوصػػا ا  واورػػيس فةػػم اومػػواوي.

Capriel et al, (1990)  ميػػل مػػؤض  اوػم زيػػعضة ييػػعت مردمػػعتيعاوػػم اف اضػع ل اود ةاػػعت اود 

عت اوم يػل يػاف دمػضؿ اوقطػ  اودػوزوف و يي  Piccolo and Mabgwn (1990)واوضػل  .اوم يػل

اودػػػعضة اومضػػػويل اودضػػػع ل وض رػػػل وسػػػ فل اوم ةػػػؿ يامػػػؿ اال يػػػع  اودره يػػػل . يممدػػػض فةػػػم طييمػػػل 

هػع فةػم زيػعضة اػيـ دمػػضؿ ( اف د ةاػعت اوػذ ة اوصػا ا  اػض ماواػت  ػي اعيةيم1007واشػع ت اوقيسػي  

اف  Mazurak et al, (1977)ل ػاوض اوقط  اودوزوف دقع دل يد ةاعت اودرع   وضدف االغدعـ .

اضف اوػػم زيػػعضة دسػػيل  7-هػػػطػػف . 720و  70،  0 ةاػػعت االيقػػع  اسػػممدعؿ يتيػػل دسػػمويعت دػػف د
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ضػػػع ل. ورػػػػض دػػػػعيك وديم  وازضاضت هػػػذ  اودسػػػيل دػػػ  زيػػػػعضة دمػػػضؿ اال 4-1اودرػػػعدي  االكيػػػ  دػػػف 

Baohuna and Harvey (1993)  اوم يػل مػ ميط يد مػوف اوم يػل دػػف  اف اسػمق ا يل مردمػعت

Mgوفزوا ذوؾ اوم اسهعـ االيودعت اودوريل ذات اوشػ دعت اودممػضضة ديػؿ ، اودعضة اومضويل 
و  2+

Ca
  د كيعت اوم يل اومضويل.ياوم يل م ميط يقوة مردمعت واكض اف اسمق ا يل  2+

  زيعضة سييت اكي 7-طف. هػ 77اف اضع ل د ةاعت االيقع  يدمضؿ ( 1000سةدعف  رض و          

 ,Tarchitzky et alف ػػػػيي .وفدػض اوػ   يرديػ  دسػمويعت دةو ػل ديػع  اوػ    ػي ييعميػل اومردمػعت

اومػػضا ؿ ومسيي هدػػع  ػػي   ػػي  يػػط ضاػػعصؽ اوم يػػل و ويػػل اف اودػػواض اوضيعويػػل مػػؤض  ضو ا  دهدػػع   (1993)

( اوػػم اف اضػػع ل 7884 ػػي دسػػمويعت د مةاػػل دػػف ض رػػل ماعفػػؿ اوم يػػل. واشػػع  او ػػضييي  اومردػػ  

( دةػػـ 1.8زيػػت اوواػػوض زاضت دػػف دمػػضؿ اوقطػػ  اودػػوزوف  ػػي اوم يػػل او دةيػػل اذ يةػػغ افةػػم ايدػػل وػػ   

 0.5فةم زيعضة  ػي دمػضؿ اوقطػ  اودػوزوف دػف ( 7886% .  يدع  صؿ اومييض  7.4فدض اوم كيز 

% دػػف زيػػت اوواػػوض فةػػم اسػػعس اوػػوزف 7ض دمعدةػػل م يػػل دزيرػػل طيديػػل يدسػػيل دةػػـ فدػػ 2.28اوػػم 

  اورعؼ .

اوم يػػل وزيػػعضة اعيةيػػل اوم يػػل  زيػػعضة  ػػي ييعميػػل مردمػػعتاوػػم  Sullivan (1990)موصػػؿ 

اف  ةػط   Angers (1992)واكػض  وت ماعظ يعودع  دػ  زيػعضة د مػوف اوم يػل دػف اودػعضة اومضػويل.

 ا  واورت د  اوم يل سيب زيعضة دمدويل  ي دمضؿ اوقط  اودػوزوف و ػي يقعيع د صووي اوذ ة اوصا

زيػعضة  ػي كػؿ دػف ييعميػل   Nahia et al, (1996)دسػيل اوكػع يوف اومضػو   ػي اوم يػل. ورػضت 

اودػػعضة اومضػػويل و ايزا واضػػع ل   اومردمػػعت وضو ات اوموصػػيؿ اودػػعصي فدػػض اومةقػػيل ياط يػػعت اودػػعيك

اف اضػػػػػع ل اود سػػػػػدعت اوػػػػػم ( 1001واشػػػػػع  اوهػػػػػعض  واوقدػػػػػعص  يصػػػػػو ة دداػػػػػ ضة او درمدممػػػػػيف. 

 تزيػػػعضة  ػػػي دمػػػضؿ اوقطػػػ  اودػػػوزوف . واشػػػع  اضت اوػػػم  د ةاػػػعت  يواديػػػل ودسػػػم ةب اويميػػػوديف( 

( اوػػم  ػػضوث زيػػعضة كييػػ ة  ػػي دسػػيل اودردوفػػعت او رديػػل اوكييػػ ة دػػف 1002 وفػػوض ا  ةيب صػػ

 Youker andاامػػ ح   صػػيعت اومضػػويل.يعيمػػل  ػػي اودػػع  دميرػػل اضػػع ل اودمردمػػعت اوم يػػل او

Guiness (1956)    دمعضول و سعب دمضؿ اوقط  اودوزوفMWDوكعالمي ): 
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MWD = n XiWi ……………………………… (8) 
                 i=1 

 اذ اف :

MWD . دمضؿ اوقط  اودوزوف يعودةـ = 

Xi  =.)دموسط اودضف او ردي ومردمعت اوم يل اوداصوول  دةـ 

Wi = مةل مردمعت اوم يل فدض ا  دضف  ردي اوم كمةل اوم يل اورع ل اوكةيل  غـ(.دسيل ك 
 
 
 Saturate hydraulic conductivityااليصالية المائية المشبعة    2-6-1-2

دسعدي فةػم دقػؿ اودػع  االيصعويل اودعصيل يسدهع اض ة اووسط او Richards (1952)ف ؼ 

( اوػػم االد ػػضا  اودػعصي  ػػي اور يػػعف اودشػػي  . qودػعصي  يسدهػػع اودسػيل يػػيف اومػػض ؽ ا ايضػػع  . وف  ػت 

مورػػض فوادػػؿ فضيػػضة مػػؤي  يض رػػل كييػػ ة فةػػم اػػيـ االيصػػعويل اودعصيػػل ددهػػع اوشػػكؿ اوهدضسػػي وةدسػػعـ 

. اام  ػػت طػػ ؽ فضيػػضة (Hillel ,1980)واودسػػعديل اوكةيػػل وموزيػػ   رػػـو اودسػػعدعت  ػػي اوم يػػل 

 Klute (1965)ؽ د مي يػػل وا ػػ ف  قةيػػل . وصػػؼ وقيػػعس االيصػػعويل اودعصيػػل اودشػػيمل ددهػػع طػػ  

ط يقل وقيعس االيصعويل اودعصيل اودشيمل وةم يل يعسم ضاـ فدػوض اودػع  اويعيػت  يػث يممػ ض سػطل 

 . Kاوم يل وضغط دع  يعيت  ير   اودع  ي عول دسمق ة واسم ضـ اعدوف ضا سي  ي  سعب ايدل 
                 Q                 L 

   K = [ --------- ]  [ --------- ] …………….. (9) 

                  At               h 
 اذ اف :

K 7-. سعفل 2= االيصعويل اودعصيل  سـ) 

Q 2=  رـ اودع   سـ. ) 

A 1= دسع ل دقط  اور يعف  سـ ) 
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t )زدف رد  اودع   سعفل = 

L )طوؿ فدوض اوم يل  سـ = 

h ل ض وؿ اودع  و  ورل.= اومغي   ي رهض اودع  ييف دقط 

يػسف االيصػعويل اودعصيػل ال ميقػم يعيمػل ، يػؿ ممغيػ  فدػضدع يرػ   اودػع    Hillel (1980)اكػض      

اف االيصػػعويل اودعصيػػل مقػػؿ يدػػ و  اوػػزدف دميرػػل  ،ومدةيػػعت اوكيديعصيػػل واوايزيعصيػػل  ػػي اوم يػػل يسػػيب ا

 Das andو    Adams and Ellis (1960) ؿ ػػػػػػػ.  صاد اػعض م كيػز االدػتح  ػي اوم يػل

Dakshinamurti (1975)    وLaing (1979)   فةػم اد اػعض  ػي ايدػل االيصػعويل اودعصيػل

ضاػػعصؽ اوم يػػل يدمودعيػػت فةػػم مغةيػػؼ مدػػؿ اوي، اذ  اويدمودعيػػتاودشػػيمل فدػػض اودسػػمويعت اومعويػػل دػػف 

( 7886  ( وشػهعب7884( واو ػضييي  7872 صػؿ اوػضييكي   ومردمعمهع يشكؿ كةي او رزصي .

( فةم زيعضة  ي ايدل االيصعويل اودعصيل فدض اودسمويعت اودد اضل دف زيت اوواوض 7886واومييض  

اودضػػػعؼ ، يػػػـ  ػػػضث اد اػػػعض  ػػػي ايدػػػل االيصػػػعويل اودعصيػػػل فدػػػض اودسػػػمويعت اومعويػػػل وةزيػػػت واف 

 اوسيب يموض اوم اف يدع  اوم يل اض م سف فدض اضع ل زيت اوواوض . 

اوػم اف اودسػمويعت اومعويػل دػف اودشػمقعت اوداطيػل اضت   Watson et al, (1969)اشػع          

واف اوسػػػيب و ا  ذوػػػؾ يمػػػوض اوػػػم زيػػػعضة وزورػػػل اودػػػعضة ، اوػػػم  اػػػض اػػػيـ االيصػػػعويل اودعصيػػػل وةم يػػػل 

( اوم اد اعض  ي االيصعويل اودعصيل اودشيمل فدض دمعدةمهع يزيت 1003موصؿ فيعض   اودضع ل .

اف اضع ل د ةاعت اويدر    Hardan and Al-Ani (1978)ورض  .% 3 % و7يم كيز اوواوض 

طف / هػ اضت اوم زيعضة  ػي ايدػل اوموصػيؿ اودػعصي اودشػي   21اوسك   واومد  اود د  يدع يمعضؿ 

ويدرػػ  اوسػػك   واومدػػ  سػػـ / سػػعفل ودمػػعدةمي ا 2.6و  1.5وةمػػ ب غيػػ  اودمعدةػػل اوػػم  0.67دػػف 

 .فةم اومواوي

اضف اوم  اػض % 7يدسيل ( اف اضع ل زيت اوواوض دزرع  د  اوم يل 1001يض  ال ظ اومي        

ادػ  فدػض اضػع ل   Haise et al, (1954)%. واػض ورػض 42.83االيصعويل اودعصيػل اودشػيمل يدسػيل 

% اوػػم م يػػل  دةيػػل دزيرػػل 0.004يم كيػػز  HPANطػػف / هػػػ و  37اود ةاػػعت اومضػػويل يدسػػموف 
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 Tiraks. ويػيف يل اوكةيػلاودشػيمل يسػيب زيػعضة دسػيل اودسػعددعصيػل اوم زيعضة  ي االيصعويل او اضف

et al, (1974)   ادػ  فدػض اضػع ل  ضػتت االيقػع  وم يػل دزيرػل طيديػل غ يديػل ويع يمػل دسػمويعت

دػ  زيػعضة  يصعويل اودعصيػل اودشػيملاوم زيعضة  ي ايـ اال اضف 7-( طف. هػ250و  770،  80،  0 

 يمػض ذوػؾ اد اػض اومػسيي  دػ  زيػعضة فدػؽ  ةطهػع دػ  اوم يػل.دسموف االضػع ل ضػدف فدػؽ دمػيف 

ميوديف ازضاضت دػف يودعصيػل اودشػيمل وم يػل دمعدةػل يػعواف االيصػعويل ا  Rabines (1973)اوضػل 

اد اػػػعض  ػػػي اػػػػيـ  Rioe (1974)ف ػػػػػػدػػػ ات فدػػػض اودقع دػػػل يعوم يػػػل غيػػػ  اودمعدةػػػل . ويي 6-8

 مةال ويػزضاض االد اػعض يزيػعضة دسػموف االضػع ل االيصعويل اودعصيل فدض اضع ل  ضتت فضويل د

 ػي  (يػضواويومعسػيـو واوكةو  ، اوصػوضيـو  واف اوسيب  ي هذا االد اػعض ي رػ  اوػم زيػعضة م اكيػز ، 

واوم سض يمػض اودسػعدعت دػف ايػؿ ضاػعصؽ اوم يػل ، اوم يل  مردمعتت شمياوم يل واومي ممدؿ فةم م

ضػػػع ل دػػػعضة اوهػػػعيك ودوؿ واوسػػػوي دوس اف ال( 7876 يسػػػـ  ي تاو ا ػػػ ازات اال يػػػع  اوضايقػػػل. ييدػػػ

( اف 1001اوضل اوهػعض  واوقدػعص   ي  يف   ي م سيف  واص اوم يل اوايزيعصيل .مسيي ا  ايرعييع  

اضت اوػػػم زيػػػعضة االيصػػػعويل اودعصيػػػل  د ةاػػػعت  يواديػػػل ، دسػػػم ةب اويميػػػوديف( اضػػػع ل اود سػػػدعت 

 اودشيمل .
 
 الحقيقية والمساميةثافة الكالكثافة الظاهرية و   2-6-1-3

ممديز يكيع ل ظعه يػل وموزيػ  دسػعدعت ددعسػيل مسػدل يمػو ي  د ػيط اويدع  اف اوم ب ريضة  

اف مصػةب اوم يػل دػ ميط   Hanks (1960)ددعسػب ور يػعف اودػع  واوهػوا  وددػو اورػذو . واشػع  

يػػل وزيػػعضة  ػػي يكيع مهػػع اوظعه يػػل. وقػػض  صػػؿ فػػضض دػػف اويػػع ييف فةػػم اد اػػعض  ػػي اوكيع ػػل اوظعه  

و  Tiarks et al, (1974)ض ػػػػػور دسعديل اوم يل فدض اضع ل اواضتت اومضويل اود مةاػل وةم يػل.

Unger and Stewart (1974)  وGupta et al, (1977)  اد اػعض  ػي اوكيع ػل اوظعه يػل

فدػػػػض  ةػػػػط دسػػػػمويعت د مةاػػػػل دػػػػف اواضػػػػتت اومضػػػػويل دػػػػ  اوم يػػػػل وورػػػػضوا زيػػػػعضة  ػػػػي اودسػػػػعديل 

  اعض مصةب سطل اوم يل .واد 
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% دػػف اال مت ػػعت  ػي اوكيع ػػل اوظعه يػػل وةم يػػل 40اوػػم اف   Williams (1970)اشػع         

 Curtisل ػاودز وفػػل وغيػػ  اودز وفػػل ي رػػ  اوػػم اال مت ػػعت  ػػي دسػػب اودػػعضة اومضػػويل. واوضػػ

and Post (1964)   اوكيع ػػػل اف دم  ػػػل دسػػػيل اودػػػعضة اومضػػػويل ممميػػػ  دؤشػػػ ا  وةمديػػػؤ يدقػػػضا

ةب اوييمػػوديف وػػ  ايػػ  واضػػل  ػػي  يػػسف زيػػعضة م كيػػز دسػػم  Gabriels (1976)اشػػع   اوظعه يػػل.

اف اوكيع ػل اوظعه يػل وم يػل غ يديػل   Gabriels (1972) اػض اوكيع ػل اوظعه يػل وةم يػل. وال ػظ 

فدػػػػػػض دمعدةػػػػػػل اوم يػػػػػػل يدػػػػػػعضة  2-ديكػػػػػػعغ اـ . ـ 7.07اوػػػػػػم  2-ديكػػػػػػعغ اـ . ـ 7.21اد اػػػػػػض دػػػػػػف 

 , Kriliumاف اضع ل  Page (1979)اشع  % دف وزف اوم يل اورع ل. 0.7كيز  كس يم  االك و 

PVC   د اضت ايـ وايعضة دسعديمهع اوم اد اعض  ي اوكيع ل اوظعه يل وةم يل وز وم يل طيديل اضف

 اومصةب اوسط ي . 

اوكةيػػػل اوض اسػػػعت يػػػسف اضػػػع ل اود سػػػدعت يػػػؤض  اوػػػم زيػػػعضة دسػػػعديل اوم يػػػل غعوييػػػل  تواشػػػع         

.  Pla ,1975)و   Page , 1979و    (Duley , 1956واد اػعض  ػي اػيـ اوكيع ػل اوظعه يػل 

اف اوقشػػ ة اوسػػط يل ممديػػز يكيع ػػل ظعه يػػل فعويػػل  Chaudhari and Das (1977)واشػػع  

ودسػػػعديل دد اضػػػل واف اضػػػع ل اودػػػواض اومضػػػويل واود سػػػدعت واو  ايػػػل مػػػؤض  اوػػػم  اػػػض اوكيع ػػػل 

و  0.4( اف اضػػع ل زيػػت اوواػػوض ويم كيػػزيف 7877يػػيف فةػػي   ومقةيػػؿ صػػتيمهع.اوظعه يػػل وةم يػػل 

% اضت اوم زيعضة اوكيع ل اوظعه يل  ي م يل دزيرل طيديل غ يديل وفزا ذوؾ اوم االي  اوذ  يقـو 7

 ي  زيت اوواوض  ي  يط وضاعصؽ اوطيف د  يمضهع او د  اوكوا مز وسضهع وةدسعدعت . 

(  ي مر يل  قةيل فةم د صوؿ اويصؿ اودعدي يػس ض 1002ا   صةيب وفوض  تييد        

  ػػي اػػيـ اوكيع ػػل اوظعه يػػل وةم يػػل دميرػػل اضػػع ل اود صػػيعت اومضػػويل.اد اػػعض طيديػػل اف هدػػعؾ 

( اد اػعض ايدػل اوكيع ػل اوظعه يػل يشػكؿ دسػمد  دػ  زيػعضة اوكديػعت اودضػع ل 1003ييدػت فػعمي  

س واودػػػضة يمػػػض االضػػػع ل ، اذ يةغػػػت دمػػػضالت اد اػػػعض  ا  واورػػػيػػػػػػدػػػف درػػػ وش كػػػواول اوػػػذ ة اوصا

اوسػػػػيط ة  دػػػػف ضوف  دمعدةػػػػل ػػػػي  2-عغ اـ. ـكػػػػدي 7.32و  7.30و  7.27اوكيع ػػػػل اوظعه يػػػػل دػػػػف 

وةمػػػ ب اودزيرػػػل اوغ يديػػػل واودزيرػػػل اوطيديػػػل  2-عغ اـ. ـكػػػدي 7.76و  7.73و  7.70ضػػػع ل( اوػػػم ا
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 7-ضودػػـف.ط 1و  10يودػػع  فةػػم اضػػع ل  740واودزيرػػل اوطيديػػل اوغ يديػػل فةػػم اومػػواوي يمػػض دػػ و  

 Capriel etو   Perfect et al, (1990)ف ػػػػػػػيي دػف درػ وش اوكػواول واورػيس فةػم اومػواوي .

al, (1990) .اشػػع   اوػػم اف اضػػع ل اود ةاػػعت اوديعميػػل مػػؤض  اوػم  اػػض اوكيع ػػل اوظعه يػػل وةم يػػل

اوكيع ل اوظعه يل وةم يل. واشع ت  ( اف اضع ل اود سدعت اضت اوم  اض1001اوهعض  واوقدعص  

واودػوالس  اود ةاعت او شييل اودميقيل دف اوقصب اوسػك  (  ( اوم اف اضع ل اويكعز1003فعمي  

مقةػػؿ دػػف اوكيع ػػل اوظعه يػػل. وكػػعف  اودػػعم  اودهػػعصي دػػف فصػػي  اوسػػك  يمػػض اسػػم تص اويةػػو ات( 

 Pogeliaiو  Gleysol et al, (2000)ف ػػػػييف كؿ دواض وةيكعز مسيي ا  دمدويع  دقع دل يعودوالس . 

et al, (2000)   وRichard (2001)   اوػم اف ايدػل اودسػعديل وةمػ ب اومػي م مػو  فةػم يقعيػع

 ديعمعت اكي  دف ايـ اودسعديل وةم ب اويك .

سرةت افةػم زيػعضة وهػع  ػي اوص ؼ ( يسف دسعـ 1002 وفوض ا  صةيب كؿ دف  وذك        

او ع ظػػػل  ، ييددػػػع سػػػرةت اودسػػػعـ( EM  اوددشػػػط او يػػػو و ( EMCضػػػويل  ةػػػل اودكدػػػو ة اومدمعد

يزيػعضة (  HA ػعدض اوهيودػؾ اومرػع    و (  EMاوددشػط او يػو    ع  افةم اػيـ  ػي دمػعدةميوةد

 %.12.70% و 11.54وصةت اوم 

 
 مقاومة التربة لالختراق  2-6-1-4

ضوف دػػؿ اوضػػغوط اومعويػػل ممػػ ؼ دقعودػػل اوم يػػل وت مػػ اؽ يسدهػػع اػػض ة رسػػـ اوم يػػل فةػػم م  

مغي  شكةهع. اف زيعضة  طويل اوم يل ود مواهع دف اودعضة اومضػويل واد اػعض كيع مهػع اوظعه يػل وػ  

 Ekwueورػػض  .(7888 فزيػػز ،  ايػػ   ػػي مقةيػػؿ اػػيـ دقعودػػل اوم يػػل وت مػػ اؽ واومكػػس صػػ يل

 مػوف اوم يػل دػف اد اعضع   ي دقعودل اوم يل وت مػ اؽ دػ  زيػعضة د  Zhang (1994)و  (1990)

 قػض ورػضوا اد اعضػع   ػي ايدػل كػؿ دػف اوكيع ػل اوظعه يػل   Sanches et al, (2000)اوػضيعؿ. ادػع 

( 1003ورػضت فػعمي   ودقعودل اوم يل وت م اؽ فدض زيػعضة د مػوف اوم يػل دػف اوكػع يوف اومضػو .

وف ضيل  يػػ ػػي اومػػ ب االصػػة 16.2و  61.1و  774.0اد اعضػػع   ػػي دقعودػػل اوم يػػل وت مػػ اؽ دػػف 
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كيةويعسكعؿ وةم ب اودزيرل او دةيل واودزيرل اوغ يديل واودزيرل  8.7و  72.4و  58.8اضع ل( اوم 

م يػل دػف درػ وش كػػواول  7-غػـ. كغػـ 3و  30اوطيديػل اوغ يديػل فةػم اومػواوي فدػض يةػوغ االضػػع ل 

ةػػػػي ( وف7872اشػػػػع  رعسػػػػـ   يودػػػػع . 50اوػػػػذ ة اوصػػػػا ا  واورػػػػيس فةػػػػم اومػػػػواوي ودػػػػضة اوم ضػػػػيف 

ل ( اوػػػم اف اضػػػع ل زيػػػت اوواػػػوض اضت اوػػػم  اػػػض  ػػػي اػػػيـ دقعودػػػل اوم يػػػل وت مػػػ اؽ ووكع ػػػ7877 

ا  ذوػػػػؾ يمػػػػوض اوػػػػم اف د سػػػػدعت اوم يػػػػل مقػػػػـو يمغةيػػػػؼ ضاػػػػعصؽ   دسػػػػمويعت او طويػػػػل واف اوسػػػػيب و 

يػيف اوهػعض   ددػع يقةػؿ دػف دقعودمهػع وت مػ اؽ. مسدل وهع يعومز ةؽ فةم يمضػهع ومردمعت اوم يل 

( وروض اد اعض  ي ايـ دقعودل اوم يل وت م اؽ دػ  اضػع ل اود سػدعت وا مامػت 1001 واوقدعص 

( اف اويكػػػػعز 1003 وا ػػػػ وف ييدػػػػت فػػػػعمي  دػػػػ  زيػػػػعضة اومدمػػػػيـ واد اػػػػعض د مػػػػوف  طويػػػػل اوم يػػػػل.

وػػ  مػػسيي  فػػعوي اودمدويػػل  ػػي  اػػض دقعودػػل  اود ةاػػعت او شػػييل اودميقيػػل دػػف اوقصػػب اوسػػك  ( 

 اودعم  اودهعصي دف فصي  اوسك  يمض اسػم تص اويةػو ات( ف زاض اودوالس اوم يل وت م اؽ  ي  ي

 ػػي مػػ يميف ا ػػضهدع دزيرػػل طيديػػل غ يديػػل دمػػسي ة يعودةو ػػل واال ػػ ف دػػف دقعودػػل اوم يػػل وت مػػ اؽ 

 . دةيل دمسي ة يعودةو ل ايضع  
 
 الخصائص الكيميائية  2-6-2
 العناصر الجاهزة في التربة والنبات  2-6-2-1
 النتروجين  2-6-2-1-1

اودم وريف ا ض اومدعص  اوض و يل او صيسل وددو اوديعت ، اذ ي معر  اوديعت يكديعت كيي ة  

وو  مسيي  كيي  فةم زيعضة االدمعج ود مةػؼ اود عصػيؿ اوز افيػل. يممػ ض اودمػ وريف اوػم م ػوالت 

اشػػػػع   و .فضيػػػضة  ػػػي اوم يػػػػل ومػػػؤي   ػػػػي رعهزيمػػػ  ودػػػػف هػػػذ  اومدةيػػػػعت دمضدػػػل اودمػػػػ وريف اومضػػػ

Nishio and Fujimoto (1990)   اوم اف م كيز االدوديـو يمغي  يدسموف كيي  رضا   ي او قؿ

وهذا اوم كيز ييقم دد اضع  دعوـ مضعؼ دصعض  دم وريديل الف دع يدم  دف االدوديوـ دػف فدةيػل 

اوميػػعض  وذكػػ  اودمضدػػل مسػػممدة  اوديك ويػػعت واوديعمػػعت وػػذوؾ اليػػض دػػف اضػػع ل دصػػعض  دم وريديػػل. 
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( اف اضع ل اود ةاعت اومضويل مؤض  اوم زيعضة  ي د موف اوم يل دف اودم وريف 7888واوطواي  

اف م كيػز اودمػ وريف  ػي يدػع  اوطدعطػع كػعف افةػم   Elssa et al, (1995)اوضػل  واواوسػاو .

( اف 7884. واوضػل اوددصػو     7-هػػ .طػف  30ل يد ةاػعت اوػضوارف ويدمػضؿ فدض دمعدةػل اوم يػ

وم ب اومي فودةت يد ةاعت اوضوارف اض ماوات فةم اوم ب اودمعدةل يد ةاعت اودرع    ي دمػضؿ ا

( اف ودسػمويعت 1002يػيف اوسػةدعدي وفيػعس  واػض  اودم وريف اودمضدي ووم يميف د مةامػي اودسػرل.

و اوسدعض اومضو  مسيي  دمدو   ي زيعضة رعهزيل اودم وريف واويومعسيـو  ي اود  ةل االووم دف دد

اود صوؿ ، ييددع اي ت دسمويعت اوسػدعض اومضػو  ومػضا ةهدع دػ  اوسػدعض اواوسػاعمي مػسيي ا  دمدويػع  

  ي رعهزيل اودم وريف واويومعسيـو  ي اوم يل  تؿ اود  ةميف اويعديل واويعويل دف ددو اود صوؿ .
 
 الفوسفور  2-6-2-1-2

يػػػعت ، ويطةػػػؽ فةيػػػ  دامػػػعح يمػػػض اواوسػػػاو  دػػػف اومدعصػػػ  اوغذاصيػػػل االسػػػعس اوضػػػ و يل وةد 

، اذ ال يدكػف وهػذ  او يويػل ( وذوؾ وػضو   اوديعشػ   ػي دمظػـ اومدةيػعت The key to lifeاو يعة  

اشػػػع ت دمظػػػـ االي ػػػعث و (. 7888اومدةيػػػعت ضا ػػػؿ او تيػػػع اوديعميػػػل اف مرػػػ   يضودػػػ   اودميدػػػي ، 

 ,Nelson and Uhlandؿ  ػػػػػسػػػايدع  فدةيل او   واوغواوض اسعت اوم اةل مم ض اواوساو  وةاقض 

اف  Rise (1963)و   Azenegash et al, (1997)و   Chain (1973)ع  ػػػػػػػػػػػ(. واش1955

  اوديعت.  ييع   ي كديل اواوساو  اوذ  يدمصالضع ل اود ةاعت اومضويل اوم اوم يل مسيي ا  ايرع

ضويل مزيض دف رعهزيل اف اضع ل اود ةاعت اوم  Abbott and Tucker (1973)اوضل        

فدصػػػ  اواوسػػػاو   ػػػي اوم يػػػل ودػػػف يػػػـ يػػػزضاض ادمصػػػعص اوديػػػعت ، يسػػػيب اذايػػػل يمػػػض اود كيػػػعت 

اوػػم زيػػعضة كديػػل اواوسػػاو   ػػي  Azenegash et al, (1997)اشػػع  و  اواوسػػاعميل وددػػ  ميييمهػػع.

اوسػػمض   تكػػ  وذ اوم يػل اومػػي فودةػػت يسػدعض االغدػػعـ وسػػدعض االيقػع  دقع دػػل يعوم يػػل غيػ  اودمعدةػػل.

( اف د ةاػػػػعت اوػػػػضوارف مػػػػؤض  اوػػػػم زيػػػػعضة رعهزيػػػػل فدصػػػػ  اواوسػػػػاو  دقع دػػػػل يعود ةاػػػػعت 7886 

 هػعفتاػل  ػط دسػمقيـ ييد Olsen et al, (1961)اومضػويل اال ػ ف. ادػع  طويػل اوم يػل  قػض ورػض 
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ادمصػػعص اواوسػػاو  دػػف ايػػؿ اورػػذو  يسػػيب افمدػػعض فدةيػػل ادمشػػع  اواوسػػاو  دػػف د ةػػوؿ ويػػيف 

اف  Strong and Barry (1980)ض ػػػػػور اوػم سػطل اورػذ  فةػم   كػل اودػع   ػي اورػذ . اوم يػل

% . ادػػػع 50-14اواوسػػػاو  اوددػػػمص دػػػف ايػػػؿ ديعمػػػعت اوطدعطػػػع يػػػزضاض يزيػػػعضة اودػػػع  اورػػػعهز دػػػف 

 O.M Taylor% 24 – 76اواوساو  اومضو   هو دهـ  قط  ي اوم ب اومضويل او عويل فةم 

and Phoden , 1970)  ( . 
 
 البوتاسيوم  2-6-2-1-3

يورض اويومعسيـو يصيغ دممضضة وهدعؾ فوادؿ فضيضة مؤي  فةم اويومعسيوـ ددهع دوع وكديل  

اودوريػل اال ػ ف  اوطيف واو  ا ة و طويػل اوم يػل وض رػل ماعفػؿ اوم يػل وم كيػز اويومعسػيـو وااليودػعت

 (.7888 اودميدي ،   ي د ةوؿ اوم يل

.  fixationمػػ   ػػي دمػػعضف اوطػػيف يويومعسػػيـو هػػي فدةيػػل مييمػػعدي ددهػػع اياف اهػػـ دشػػكةل  

% دف اويومعسيـو اوكةي ، ادع اوذاصب دد   ي 7( اف اويومعسيوـ اورعهز يديؿ 7888ييف اودميدي  

( اوػػم 7887موصػػؿ اوزييػػض  وسػػمضا   واػػض % دػػف اويومعسػػيـو اورػػعهز. 70د ةػػوؿ اوم يػػل  يشػػكؿ 

واوسػمل اوميعضويػل اوكعميوديػل وتيودػػعت ، يػل اويومعسػيـو اوددمػز فتاػل ا ميػعط فعويػل اودمدويػل يػيف كد

 واوطيف د  اويومعسيـو غي  اودميػعضؿ واوكةػي.، واودعضة اومضويل ، واوموصيؿ اوكه يعصي ، اودوريل 

فتال ط ضيل ييف  طويػل اوم يػل وم ػ     Tisdale et al, (1997)و   Thomas (1976)ورض 

(   واػػػػػعت دمدويػػػػػل  ػػػػػي كديػػػػػل 7886اوسػػػػػمض    تدةػػػػػل وػػػػػ . وورػػػػػضاويومعسػػػػػيـو دػػػػػف اودمػػػػػعضف او ع

اويومعسػػػيـو اوػػػذ  يدمصػػػ  اوديػػػعت فدػػػض دمعدةػػػل اوم يػػػل يد ةاػػػعت فضػػػويل د مةاػػػل دقع دػػػل يدمعدةػػػل 

 اودقع دل.

 
 وانتاجيتهانمو المحاصيل  وتغطية التربة فياضافة المادة العضوية تأثير   2-7

 تحت نظام الري بالتنقيط 
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اومغطيػػل هػػو اومقةيػػؿ دػػف ادرػػ اؼ اوم يػػل واوسػػيط ة فةػػم اومم يػػل  مدعؿاسػػماف اوسػػيب و ا   
 ومقةيؿ اومي   دف سطل اوم يل وزيعضة ادمعريل اود عصيؿ اوز افيل واود ع ظل فةم  طويل اوم يل.

اويتسػػػميكيل اوسػػػوضا  سػػػعهدت  ػػػي   ػػػ  طيػػػل ( اوػػػم اف اومغطيػػػل يعالغ1007ورػػػض ايػػػضاـ   

اودمػػػعدتت اودض وسػػػل دقع دػػػل يدييتمهػػػع غيػػػ  اودغطػػػعة .  صػػػؿ   يػػػادمعريػػػل اويصػػػؿ اويػػػعيس وورد

 Abdul-Baki et al, (1992  دقع دػل فدػض اومغطيػل  ل%  ي ادمعج اوطدعط84زيعضة يدسيل فةم

و  Jones and Jones (1978)و   Jones et al, (1977)ذكػ  و  يػعود وز غيػ  اودغطػعة .

Clark and Maynard (1993)  طعة اومضيض دف د عصيؿ او ض  اودغ صوؿ زيعضة  ي ادمعج

دمدػو   ػي وزف اويصػةل اووا ػضة او هػعيل اويتسميكيل دقع دل يعودكشو ل . وكعف وةمغطيل مسيي  طيعالغ

%  ػػي 20فةػػم زيػػعضة دقػػضا هع   Bernstein and Francois (1973) صػػؿواػػض واط هػػع. 

( يسف مغطيل 1007ضييي  اوضل او و . سي ي اودسمد    يعومدقيط دقع دل يعو عصؿ اواةاؿ فدض او

 .%41.5ازضاض ادمػػعج اوق دػػعت يدسػػيل اوم يػػل وهػػع مػػسيي  دمدػػو  فةػػم دسػػيل يػػزوغ وادمػػعج اويػػعات  اذ 

( يسف اومضض اوكةي ورذو  ديعت اوطدعطع ا مامت دػ  زيػعضة كديػل ديػع  1007 ودضيو  ال ظ د دض 

ع دسػموف اوػ   ةطدعطع دميرل ا ماعاو   واومغطيل واضع ل اويميوديف . كذوؾ ازضاض االدمعج اويد   و

 ميوديف .يواومغطيل واضع ل او

يػعويووي ايةػيف اضت  اف مغطيػل سػطل اوم يػل Locascio and Myers (1974)وذكػ           

اوضػػػػل كدػػػع  % دقع دػػػل يعودمػػػعدتت اودكشػػػػو ل.73يدسػػػػيل د صػػػوؿ اوطدعطػػػل دمػػػػعج اوػػػم زيػػػعضة ا

Haddadin (1982)   اوػػم زيػعضة االدمػعج ود صػوؿ اوطدعطػع زيػػعضة اف اومغطيػل يعويتسػمؾ اضت

% م ػت اويتسػمؾ االسػوض 75.5% م ػت اويتسػمؾ اوشػاعؼ و 75.8دمدويل اذ زاض االدمعج يدسيل 

اي ا  كييػ ا   ػي زيػعضة ( اف ومغطيل سطل اوم يل 7874دقع دل يعودمعدتت اودكشو ل. وورض اومييض   

دقع دػػػػػل يعودمػػػػػعدتت  7-طف.هػػػػػػ 3.4هع اػػػػػض  ي يػػػػػث اضت اوػػػػػم زيػػػػػعضة اوطدعطػػػػػل د صػػػػػوؿ ادمعريػػػػل 

  اودكشو ل .
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كػػوف يػػض رعت م ةاػػعت اوديعميػػل واو يواديػػل اومػػي ممػػ ؼ اودػػعضة اومضػػويل فةػػم ادهػػع يقعيػػع اود 

( اف السػػم ضاـ د سػػدعت اوم يػػل االيػػ  اوكييػػ   ػػي زيػػعضة 7874د مةاػػل دػػف اوم ةػػؿ. ورػػض اومييػػض   

مػػعدتت د سػػدعت اوم يػػل ود 7-طػػف . هػػػ 10.5و  75،  71االدمعريػػل  يػػث كعدػػت اوزيػػعضة ي ػػضوض 

 / ضودـ . 2م يل طيديل ـ 6.4/ ضودـ +  2دعضة فضويل ـ 6.4يم كيز اودسممدةل 

واسػم ضاـ اومغطيػل واود سػدعت اوديع  اودضػع ل كديعت ا ؿ كيي  ييف كذوؾ وو ظ وروض مض 

ل دػ  فػضـ اضػع ل %( يضوف مغطي40الوطس دمعدةل     وةطدعطل اودسممدةل ، اذ كعدت االدمعريل 

طػػف / هػػػ ، ييددػػع اصػػي ت االدمعريػػل يعسػػم ضاـ اومغطيػػل ود سػػدعت اوم يػػل  15اود سػػدعت ي ػػضوض 

ضة اومضػػػويل اودضػػػع ل اوػػػم م يػػػل ريسػػػيل دسػػػ( اف رديػػػ  اال7877ذكػػػ  هػػػزاع   يا واػػػعت دوريػػػل.

  افطت زيعضة دمدويل  ػي دمػضالت اطػواؿ اوديعمػعت وفػضض اوما فػعت واوػوزف اورػعؼ وةرػز  او ضػ  

( اف اودمعدتت اودسدضة يد ةاعت اوضوارف ماوات 1000اشع  سةدعف   و عصؿ د صوؿ اوض ف.

 ي افطػع   7-طف. هػ 77فةم اودمعدتت اودسدضة يد ةاعت االيقع  السيدع فدض دسموف االضع ل 

 افةم  عصؿ دف اويصؿ.
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 المواد وطرائق العمل –ثالثاً 
Materials and Methods 

 
 موقع التجربة  3-1

رركتتز  –وتت  رةظوظتتل ار  تتظر  2004-2003اجريتتت ارا تتل ة فيتتل وتت  ازرا تتم اززرا تت   

 تتل م . اصتت ت از ر  250ر ط تتل ازليفتتل وتت  ة تتل ي تتا  فتت   ستتر از تترات  ر تتظول  –قضتتظا ازررتتظا  

( ي تين ازاصت  1( اازرفةق )1975) Soil Taxonomyة ب  م ا  115راروازاجيًظ ازعرق 

 ازراروازاج  زر ا  ر ل ازارا ل.
  
 تهيئة ارض التجربة  3-2

( اةرلت  ظ  خاام رةراث رطرةت  قت ب ل لت  م 15×  6اخ يرت قطعل ارض  أ عظا ) 

 ا ايت   ايل اازيل ا سظئيل  ظ  خاام اررت از  يطل )ازرج ة اازكرك(.
 ومصدر مياه الريتربة الدراسة   3-3

 تم(  60-40ا  40-20ا  20-0) ا رتظقررلفتل ز ر تل از جر تل ازتل ث جرعت  ي تظت  

رفتم اة ظتت وت   2ر ختل قطتر و ةظ ت   هاائيتًظ   لتم طة تت ارتررت رتن  طري ل  شتاائيل اج  تت

ه اكيظس     يكيل رجراا  عض از ةظزيل از يزيظئيل اازكيريظئيتل  فيستظ . اقتا  تم ار  رتظا  فت  ريتظ

 عتتض ازصتت ظت ازكيريظئيتتل ااز يزيظئيتتل ز ر تتل ( 1ز جر تتل   اي تتين ازجتتاال )شتت كل ازشتترب وتت  ارااا ا

وتت   ار يتتلخارت ازطرائتتق . از تتا ا تت (  عتتض ازصتت ظت ازكيريظئيتتل زريتتظه ازتتر 2اازجتتاال )ازارا تتل 

 .از ةفيل

وتتتت   رفيتتتتل  ةفيتتتتل ( hydrometer) ةفيتتتل ةجتتتتام ازتتتتاقظئق ر ا تتتت خارت طري تتتل ازركلتتتتظ   -1

 Bouyoucos (1936.)ام ازاقظئق ة ب ازطري ل از   اضعسظ ةج
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(  Core Methodار تطاا ل ) ظ ت عرظل طري تل ر (  bulk density)ازكلظوتل ازظظهريتل  -2

 Black (1965.)ة ب ازطري ل از   ذكرهظ 

ة تتتتب  Pycnometer ظ تتتت عرظل طري تتتتل ر (  particle density)ازكلظوتتتتل ازة ي يتتتتل  -3

 Black (1965.)ازطري ل از   ذكرهظ 

 ظ تتت خاام طري تتل اايكرارتتتظت از ا ظ تتتيام ة تتتب ازطري تتتل از تتت  ازرتتظاة ازعضتتتايل وتتت  از ر تتتل ر  -4

 (.Jackson   1958)ااز    ي سظ  Waikelly and Blackاص سظ 

ر  1 ظ تت خاام رعفتتق از ر تتل اازرتتظا ) pH-meter ظ تت خاام جستتظز ( ر pHارجتتل از  ظ تتل )  -5

  (.Jackson   1958( ة ب ازطري ل از   ذكرهظ )1

-EC(  ظ تتت خاام جستتتظز 1ر  1زر تتت خفل از ر تتتل اازرتتتظا )( ر ECاريصتتتظزيل ازكسر ظئيتتتل )  -6

meter ( ة ب ازطري ل از   ذكرهظJackson     1958.)  

 . 0.01 N( EDTAازكظز يام اازرغ ي يام  طري ل از  ةيح را از ر  يت )  -7

 .( Flame photometer)ازصاايام ااز ا ظ يام  ظ  خاام جسظز ازفسب ازضائ   -8

 . N 0.03 طري ل از  ةيح را   رات از ضل ازكفاريا  -9

 . N 0.01ك تتتازكظر ا ظت ااز يكظر ا ظت  طري ل از  ةيح را ةظرض ازك ري ي -10

 . Richards  (1954)ازج س اازكفس  ة ب رظ ااراه  -11

 .Savant (1994)ازطري ل از   ذكرهظ ة ب ا ( ر CECاز عل از  ظازيل ازكظ يا يل ) -12
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 ( بعض الصفات الكيميائية لمياه الري2جدول )
 

 از يرل ازص ل

 EC. dSm-1 0552 
pH 752 

 اريا ظت ازذائ ل      
 (1-)رفيرال. ز ر

Na+ 254 
K+ 0505 

Ca+2 253 
Mg+2 154 
Cl-1 354 
SO4

= 1.9 
HCO3

- 2.4 
CO3

 رياجا =
                           SAR 1.76 

 C2S1 ص   ازريظه                         
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 وصف منظومة الري بالتنقيط  3-4

 ( اشتتت كل3م 1)ختتتزان از جسيتتتز  تتتعل ازاةتتتاة ازرئي تتتل زتتتر   تتتظز   يط رتتتن   كتتتان ر ظارتتتل ا

 lateralااز ر يتتتل ) م 05025  طتتتر ( main pipesل )از ازيتتتا ا  ضتتترن ار ظ يتتتب ازرئي تتت

pipes م  05016(   طر( اازر  طظتdrippers اع  )turbo  ارا يل ازص ا ذات  صري  قاره

 (.1)شكل  ز ر /  ظ ل  4

 
 نصب منظومة الري بالتنقيط  3-5

 5ق م ازة ل از  ق رين ر  ظايين ا م را ا  ا ين رئي ين رن خزان  جسيز ازريظه  طال  

 تتين رتت  ط  م 0530 ر تتظول  م 05016ت از طتتر . ل  تتت ار ظ يتتب از ر يتتل ذا م 05025م ا  طتتر 

 تتين رتت  ط ااختتر  ةتتت ازتتر   تتظز   يط ازشتتريط     م 0515ااختتر  ةتتت ازتتر   تتظز   يط از  فيتتا  ا 

  ل  ت ار ظ يب از ر يل  اا طل قضيب ةايتا   م 155اكظ ت ازر ظول  ين خط ور   ااخر ه  

 ( .      ف  شكل رقم )
 
 بالتنقيطتجربة تقييم منظومة الري   3-6
 التنقيط التقميديبالري   3-6-1

 م   ييم ر ظارل ازر   ظز   يط از  فيا  اذزك     يم ازخط از ر   ازااةا از  ار عل ار ظع  

  25   19   12   6از تت   ةرتتل اررقتتظم زر  طتتظت ر  تتظايل ااضتتعت  فتتب زجرتتا ازريتتظه ا تت ل ا

از  ييم  اقيس ةجر  ا م اجراا  رفيل رظا ازال ظاهظ جرا اة  شرين اقي ل  م  شغيل ازر ظارل زرا 

كيفا ظ تتكظل و تتتا  تتم قيتتتظس ازضتتتغط  20ا  16   12   8   4ضتتغاط  شتتتغيل هتتت  خر تتتل   ةتتت

زرعظيير ازر  خارل و  ا كظ تا  ظر  051 ظر ا اقل  اريج  3-1 اا طل ر يظس ريكظ يك  ي رأ رن 

 راز  ييم 
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 ظ  عرظل رجرا تل ااا ت  ةجريتل اضتعت  صري  ازر  طظت   صري  ازر  طظت ر  م قيظس -1

ظارتل ا تجفت از يظ تظت وت  جتااال  ا  ل ازر  طظت . ا م ة تظب از صتري   عتا  شتغيل ازر

 .1-رعاة زسذا ازغرض. ةازت   ظئج از صري  از  اةاة ز ر.  ظ ل

ل   ظ تتتتق از ازيتتتتا زفر  طتتتتظت ر  تتتتم ة تتتتظب   ظ تتتتق از ازيتتتتا زفر  طتتتتظت ا  رتتتتظاًا  فتتتت  رعظازتتتت -2

(Christiensen   1942)  ( ياضتتتتتتح كي يتتتتتتل ة تتتتتتظب رعظرتتتتتتل 2اازرفةتتتتتتق ) (1)رعظازتتتتتتل

 از جظ س.

 
 الري بالتنقيط الشريطي  3-6-2

اذزتتك     تتيم ازختتط از ر تت  ازااةتتا ازتت  ار عتتل ر ظارتتل ازتتر   تتظز   يط ازشتتريط    تتم   يتتيم 

ا  37   24   12از    ةرل اررقتظم ار ظع ر  ظايل ااضعت  فب زجرا ازريظه ا  ل ازر  طظت 

ازرتظا اقتيس ةجرت  . اقتا ا ت خارت ال ظاهتظ جرتا ازر ظارتل زرتاة  شترين اقي تل .  م  شغيل  50

 20 تتم ا  رتتظا ضتتغط  شتتغيل قتتاره  وتت    يتتيم ازتتر   تتظز   يط از  فيتتا .ازرعتتظيير ازر تت خارل   تتس 

 جر تل ( 2ازشتكل )ياضتح و   جر ل اززرا ل كا   ا طت  اوضتل رعظرتل زف جتظ س . ا كيفا ظ كظل 

   ييم ازر ظارل .
 
 التصميم التجريبي ومعامالت التجربة  3-7

 ا  خارت و  از جر ل ل لل  اارل ه  ر 

 طري ل ازر  ا  ضرن ر -ااًر 

 (ID)  فيا  از   يط  ظزر  از -1

 (IS)ريط  ازش   يط  ظزر  از  -2
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 رن هرظا ضر ت رعظرف ي(  mulchingاز ر ل ) غطيل  -لظ يًظ 

 (Mo)  اان  غطيل -1

 فت  جتظ    ختط از   تيط . رتات ار ظ يتب  م 055 عرض ( M1 غطيل  ظز از  الفين ار اا ) -2

وتتاق ازرعتتظر ت ازرغطتتظة    رفتتت و ةتتظت وتت  از تتاز  الفتتين ةتتال ازر  طتتظت اوتت  ارتتظكن اززرا تتل 

 م( . 0525) اا طل ا  اب ةايا  ةظا ازةظول   طر  ين و ةل ااخرى  م 051 ر ظول قارهظ 

 هرظ راقا اش رفت  ف  رعظرف ين ( Organic matter)ازرظاة ازعضايل  –لظزلًظ 

 ( O0) ظاة  ضايل اان اضظول ر - أ

 ( O1) ظاة  ضايلاضظول ر - ب

از ر تل زعرتق اخفطتت رتا اضتي ت ااز   ازرظ   ازر شأ ا  خارت رظاة از  راس ازعضايل 

. اضتتي ت زفرتتظاة ازعضتتايليتتل ئاازكيريظيتتل ئ عتتض ازصتت ظت از يزيظ ( ياضتتح3)  تتم   اازجتتاال 15

رعتظر ت از جر تل ( 3ازشتكل )ياضتح ( ا 2003)ارصت ة     2كغتم / م 3 ااقتا ظاة ازعضايل ازر

 .ازة فيل

 Split-Split Plot With R.C.B.Dا تت خام  صتتريم از طتتا ازر شتت ل رتتر ين 

Design ازرتظاة ظرفتل رعل ا فتل طري تل ازتر  وت  از طتا ازرئي ترعظرةيتث اضتعت ركررات  لا ل ل

( 4ازشتكل رقتم )ياضتح ا .  رعظرفل از غطيل و  از طتا  ةتت ازلظ ايتلا  و  از طا ازلظ ايلازعضايل 

  ازيا ازرعظر ت ا صريم از جر ل .
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 ية لممادة العضوية المضافةئية والكيميائبعض الصفات الفيزيا (3جدول رقم )
 

 القيمة الصفة
 الصفات الفيزيائية            

 % )ةجم(55-45 ة ظ ازرظا  عل
 %50-40 ازرطا ل

 غم )جظ ( 90-80    ل ازازن )ازةجم(
  يةئالصفات الكيميا

 855 – 455 ارس ازسياراجي  

1-اي    ير ز.م 2 (155رفاةل ازرظاة ازعضايل )
 

 % )ازن جظ (95 ازرظاة ازعضايل

 % )ازن جظ (1 از  راجين ازكف 

غم  100رف  ركظو ا /  150-100 از عل از  ظازيل ازكظ يا يل
  ر ل )رظاة  ضايل جظ (

 ECو  pH* البيانات الموجودة في الجدول اخذت من عمى كيس الصنع عدا صفتي 
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 عةالزراوطريقة موعد   3-8

رااةتت  تين ا أقطتظر   .Allium cepa Lا  خارت ا صظل )و  ل( اةرتر  راقت  ةتظر  
ا فتتت  ر تتتظول  17/3/2004. زر تتتت ار صتتتظل   تتتأري   (1999م )ازرر تتتار     0515 – 0510
 صتتتفل وتتت   36 تتتين  صتتتفل ااختتترى  فتتت  ار تتتااا ختتتط از   تتتيط ا فتتت  ازجتتتظ  ين   أ   ااقتتتا  م 051

 ازاةاة از جري يل ازااةاة .
 * االسمدة الكيمياوية المضافة  3-9

 12ااقتتا ا  كغتتم / هتتت 100ريتتظه ازتتر  ا رعتتال  رتتاكل ياريتتظ از تترظا از  راجي تت   شتتاضتتي        
 رعتال Diamonium Phosphate (DAP )اقتا اضتي   ترظا وت  ازرا تم اززرا ت  . اوعل 
 051 عرتق  ن از  ظت ا  م 051 ر ظول   عا ةااز  ا رت اضظو    عا اززرا ل .  هتكغم /  1000

 .م
 االرواء وحساب االستهالك المائي تعمميا  3-14

 رسيتتتتتاًا زفزرا تتتتتل.  رتتتتتت  رفيتتتتتظت اررااا  16/3/2004اجريتتتتتت ازريتتتتتل از عييريتتتتتل   تتتتتأري   
  -Class –Aا  رتتتظاًا  فتتت   يظ تتتظت ار تتت س ك ازرتتتظئ  رتتتن   تتتاير از  ختتتر رتتتن ةتتتاض از  ختتتر 

.  تم  ةايتل قتيم ار ت س ك ازرتظئ  ) رتق( ازت   7ا  6   5   4ا ظ  رظا ازرعتظارت ( 4رفةق )
ل رتتتن ختتتت ل ة تتتتظب ازتتتزرن ازتتتت زم ز شتتتتغيل ازر ظارتتتل اة تتتتب  صتتتتظري  كريتتتظت ازريتتتتظه ازرضتتتتظو

. ازر  طتتتظت اذ  تتتم اضتتتظول   تتتس ازكريتتتل رتتتن ازرتتتظا وتتت  كتتت  ازطتتتري  ين وتتت  رراةتتتل از رتتتا ارازتتت 
ا  خارت از يظ ظت ازر ظخيل از    م ازةصال  فيسظ رن اائرة ار تااا ازجايتل وت  رةظوظتل ار  تظر 

(   ز ةايتتل از  ختتر ازر تتظس وتت  ازةتتاض ازتت  Kpزةتتاض )قضتتظا ازررتتظا    زة تتظب رعظرتتل ا –
 ظ تت خاام ار تت س ك ازرتتظئ  زرةصتتال از صتتل ة تتب .  (4)  تتظ   اة تت ت اوتتق ازرعظازتتل   ختتر 

( ة تتب از شتترة ازصتتظارة رتتن ر ظرتتل ارغذيتتل Kc)( اا  رتتات قتتيم رعظرتتل ازرةصتتال 5)ازرعظازتتل 
ازرتتتظئ   ةتتتت  ظتتتظم ازتتتر   تتتظز   يط  تتتم  عتتتايل ار تتت س ك . ( FAO   1980ااززرا تتتل ازاازيتتتل )

 Keller and Karameli (1974)ظ ( ة تتب ازطري تتل از تت  ذكرهتتتتتتتتتتت6ازرعظازتتل ) ظ تت خاام 
  ت ل رتظ يغطت  رتن  عتا ة تظب  (1980)اازصتظارة  ت ل  36ازررقرتل  FAOو   شرة ازت ازااراة ا 

 .% كر طف ظت غ ل8ول ريظه     ل  م اضظ.   طح از ر ل

-------------------------------------- 

 * اتصال شخصي مع الدكتور فاضل الصحاف
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 لتربة الدراسةوالكيميائية الفيزيائية القياسات   3-11
 القياسات الفيزيائية  3-11-1
 moisture distribution  التوزيع الرطوبي  3-11-1-1

)  تتا ر  صتت   تتم   تتاير از ازيتتا ازرطتتا   زرعتتظر ت از ر تتل ازرخ ف تتل  فتت  لتت ث رراةتتل  

 تتتم  تتتن ازر  طتتتظت ا فتتت   60   30   0( اذزتتتك  أختتتذ  رتتتظذج  فتتت  ر تتتظوظت او يتتتل را تتتم از رتتتا

  ظ ل . 24  اخذت از رظذج  عا ازر   ت  م  60   30   0ر ظوظت  راايل 

ة تت ت ا  تتظ ل  24م ازرتتاة    105ةتترارة  ج  تتت از رتتظذج ازرتتأخاذة وتت  از تترن  فتت  ارجتتل 

 .ركررات  لار رظق ازل ل   ل ازرطا ل ازاز يل ازجريا 
 
 Mean weight diameter معدل القطر الموزون  3-11-1-2

اختتذت  ي تتظت رتتن از ر تتل ا تتم  ك تتيرهظ   تتا رة تتاى رطتتا   رعتتين .  خفتتت ازعي تتظت  تتين  

و ةظ ستظ اقطتظر غم رتن از ر تل ااضتعت وتاق رجرا تل رتن ازر ظختل  25رفم. اخذ  9ا  4ر خفين 

 رفم. 0525   055   150   2536   4575

اقتتظئق . اضتتعت ازر ظختتل  فتت   ار تت ل  ظزخظصتتيل ازشتتعريل زرتتاة  تتترط تتت ازعي تتل رتتن  

اارة / اقي تتل .   فتتت رة ايتتظت كتتل  30اقتتظئق ا  تتر ل  ( ز تتتYoder   1936جستتظز يتتاار )

م ا تتتجل ازن كتتتل ر ختتتل .    105ر ختتتل ازتتت   ف تتتل رطا تتتل اج  تتتت وتتت  از تتترن  فتتت  ارجتتتل ةتتترارة 

 .(8ازرعظازل ) ة ب( M.W.Dن )ة ب رعال از طر ازرازا 

 

 Saturated hydraulic conductivity االيصالية المائية المشبعة  3-11-1-3

 Canstant head methodقتارت اريصتظزيل ازرظئيتل ازرشت عل  طري تل ازعرتاا ازلظ تت  

(Klute   1965 )  اذ اختتتذ  رتتتاذج از ر تتتل   تتتا ازكلظوتتتل ازظظهريتتتل    تتتسظ وتتت  ازة تتتل   رطتتتب  

 تم   جرتا ازرتظا از تظزل  1 ظ ل لتم  تفط  رتاا رتظا ر تااره  24اذج  ظزخظصيل ازشعريل زراة از ر



 49 المواد وطرائق العمل

. كتررت رنرن  راا از ر ل  اضا ا ظا  ةت كتل  رتاا  ر تل   قتيس ةجتم ازرتظا ازر تزال رتا ازتز 

ازةصتتال  فتت  قتترااات ر شتتظ سل اا ر  ظر تتل . اقتتا زةتتين اززر يتتل  رتتاة  س اززتتازعرفيتتل  تتاة رتترات ا 

رظئيتل ا  رتظاًا  فت  ن ل ات از ترااة   ة ت ت اريصتظزيل ازيز رااة كل ر ا  ظ ل ااز  ةزرن ا ةاا

 .(9) ازرعظازلاة ب قظ ان اار   
 
 Soil Penetration Resistance  مقاومة التربة لالختراق  3-11-1-4

ذا  CL700( راايتتتل Pocket Penetrometerا تت عرل جستتظز ارخ تتراق ازجي تت  ) 

 تم رتن از تطح اوتق ازطري تل  1 م ا رق اخ راق  05672يل ر طةل قطرهظ  ظق ا طاا يل ا سظ

 . Donald  (1965)از   اق رةسظ 
 
 والحقيقية ومسامية التربةالكثافة الظاهرية   3-11-1-5

 Coreار تتتطاا ل )قتتتارت ازكلظوتتتل ازظظهريتتتل زرعتتتظر ت از ر تتتل ازرخ ف تتتل ة تتتب طري تتتل  

Method) ازيتل جتزا رتن ازط  تل  ف  از تااز   م  551ا  459ظ اذ  فغ قطر ار طاا ل اار  ظ س

ار طاا ل رتا و  از ر ل   اضعت قطعل رن ازخشب  ف  ار طاا ل غرز  م از طةيل  عا ذزك 

   تتتم قطتتتا از ر تتتل اززائتتتاة  اا تتتطل  تتتكين ةتتتظاة   ج  تتتت ازطتتترق ازخ يتتت  زةتتتين ار  ئستتتظ  ظز ر تتتل 

رتن ق ترل ازكلظوتل ازظظهريتل  تظ ل اة ت ت  24م زرتاة    105ازعي ظت و  از ترن  فت  ارجتل ةترارة 

ك فتتل از ر تتل ازجظوتتل  فتت  ةجتتم ار تتطاا ل . اقتتارت ازكلظوتتل ازة ي يتتل زف ر تتل  ظ تت خاام ق ي تتل ازكلظوتتل 

(Pycnometer. لم ة  ت ازر ظريل رن قيرل ازكلظول ازظظهريل اازة ي يل ) 

 

 

 
 القياسات الكيميائية  3-11-2
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 salt distribution التوزيع الممحي  3-11-2-1
از ازيا ازرفة  زرعظر ت از ر ل ازرخ ف ل ا فت  لت ث رراةتل رتن از جر تل )  تا قيظس  م  

 تتم  تتن ازر  طتتظت  60   30   0ر  صتت  را تتم از رتتا( اذزتتك  أختتذ  رتتظذج  فتت  ر تتظوظت او يتتل 

ظرفستتتظ  تتتم. ج  تتتت از رتتتظذج ازرتتتأخاذة هاائيتتتًظ اطة تتتت  ك 60   30   0ا فتتت  ر تتتظوظت  راايتتتل 

(   ا تتتم قيتتتظس 1ر  1   تتتم  رتتتل ر  خفصتتتظت زف ر تتتل ) رفتتتم 2ت رتتتن ر ختتتل قطتتتر و ةظ تتت  ارتتترر 

 . Ec-meterاريصظزيل ازكسر ظئيل  اا طل جسظز 

 
 ة في التربةالعناصر الجاهز تقدير   3-11-2-2

  خ ل رM (pH 8.5 ) 0.5 ظ  عرظل  يكظر ا ظت ازصاايام از ا  ار ازجظهز قار  

راز يتاات اررا يتام اةتظرض ار تكار يك ا طاير ازفتان  ظ ت خاام  ة ب طري ل ااز ناز ا  ار 

 ظ  عرظل جسظز ازرطيظ  ازضائ  از يظس ا  Olsen and Watanabe (1965)ة ب طري ل 

 ظ  عرظل رةفال كفاريا از ا ظ يام  راجين ازجظهز كرظ قار از  .Page et al, (1982)كرظ و  

(2N   ) ة ب طري ل كفاال ازراضةل رن ق ل ا(Bremner (1965    كرظ وPage et al, 

 CaCl2رةفتتتتال كفاريتتتتا ازكظز تتتتيام  خ صتتتت   ظ تتتت عرظل  ظ از ا ظ تتتتيام ازجتتتتظهز قتتتتار  .(1982)

(1M ا ) ة تتتب ازطري تتتل ازتتتااراة وتتت  ا رطيتتتظ  ازفستتتب جستتتظز  ظ تتت خاام قتتتيس  ركيتتتزه وتتت  ازرةفتتتال

Black (1965). 

 
 تقدير العناصر الجاهزة في النبات  3-11-2-3

 صارة  شاائيل رتن كتل اةتاة  جري يتل ج  تت هاائيتًظ لتم )اراراق( عي ظت از  ظ يل اخذت از 

م ة تت  ل تتظت ازتتازن    عتتا ذزتتك طة تتت ازعي تتظت  اا تتطل    70وتت  وتترن كسر تتظئ   ارجتتل اضتتعت 

رت  ظ  عرظل ةظرض ازك ري يتك ازرركتز  عتاهظ اضتي  ضها غم  052اخذ ر سظ ا كسر ظئيل  رطة ل

 Cesser and Porsons( او ًظ زت 1ر  1اةظرض از يراكفاريك )  خفيط رن ةظرض ازك ري يك 
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قتار از  تتراجين  اا تطل جستتظز كفتتاال اذ  (ااز ا ظ تتيام  ااز ا ت ار   از  تتراجين )ز  تاير  (1979)

ارتظ از ا ت ار و تا  تم  .Black (1965)  تازتااراة وت Bremner (1965)ازراضتةل رتن ق تل )

ظرض ار تتتكار يك  ظ تت عرظل جستتتظز ازرطيتتظ  ازضتتتائ    تتايره  ظ تتت عرظل راز يتتاات اررا يتتتام اةتت

(Spectrophotometer)   تتتتظ اري ر ط  تتتتًظ زتتتتت  882ا فتتتت  طتتتتال رتتتتاج Olsen and 

Watanabe (1963).  جستتظز ازفستتب  اا تتطل از ا ظ تتيام اقتتار(Flame photometer )

 .Haynes (1980)ط  ًظ زت 
 صفات النمو واالنتاج  3-11-3

 صتظل ا تجفت ازر ةظتظت  تذزك ا  تا ظستار   رتظت از ضتج  م رراق ل ا  تظت ا رتا ار 

ااز    رلفت  ظص رار ار صظل ار  ا يل اا ة تظا ر ط تل ازرق تل ازيا تل ا  تج سظ ا فاغستظ وت  اكلتر 

 تتتم ج تتت  ازرةصتتتال   تتتأري  (. 1989% رتتتن   ظ تتتظت ازة تتتل )ازرةرتتتا  اازرشتتتعل   60-50رتتتن 

كتتتتت يتتتتارين  ةتتتتت ظتتتتل ارشتتتتجظر زغتتتترض ا ر اة تتتت ت ار  ظجيتتتتل  تتتتظزطن / هك تتتتظر  3/7/2004

كرتظ   ا م  ةايا  اا اراراق اقيظس اطاال از  ظ ظت اار  ظ ظ ستظ  اا تطل شتريط قيتظس   از ج ي  

ازتتازن ازجتتظ  ازاجتت  ااةتتا رتتن اراراق ازر   تتطل ازكظرفتتل  فتت  ا تتظس  تتم قيتتظس ازر تتظةل ازارقيتتل 

اخذت ر ظةل رعفارل (. ةيث Brwester , 1994) (Fully expanded leaves)ار  ظع 

م زةتين ل تظت ازتازن   2 + 70رارة )تتتترن ر ظطق رخ ف ل رن ااراق از  ظت اج  ت  ف  ارجتل ة   )

 ر رعظازل ار يل ظةل ازارقيل او ًظ زفقي ت ازر 

 الوزن الجاف لالوراق )غم(( × 2مساحة العينة المأخوذة )سم                                  

 (14.... ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( = ــــــــــــــــــــــــ1-نبات 2سمالمساحة الورقية )

 لمعينة المأخوذة )غم( الوزن الجاف                                         

 ار صظل  اا طل ريزان ذا ك ل ااةاة.ا م قيظس ازن 
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 النتائج والمناقشة –رابعاً 

Results and Discussion 
 

 تقييم منظومة الري بالتنقيط التقميدي والشريطي 4-1
 تجانس توزيع الماء  4-1-1

( كلعالقيييي بييييل غيييال ن ييياي  كلل الليييي للع لييي  كلن ييي    ن ييي  كلييي   ;يبييييل كل ييي     

لغييال ل لع ليي  كلن يي    بييي بيي لن طيل كلنطديييا  لكل يي يل  ت ك  ينغييل كل ق  لييي  القييي ل ايييي

كلن ييي    ت ل يي ل كلن ييي    ليي  كلييي   بييي لن طيل كلن يياي  ل دلييي  كضاكا غييال كلن ييياي  كضاكا لع ليي  

ل  >7ل  78ل  <ل  :%   يييييا كلغيييييالل 08.?ل  09?<ل  078=<ل  >0==ل  ;0.=كلنطدييييييا  

% للدغيالل  سسي   ?0;?ل  ?0.?ل  08=<ل  0.8><ل  ?0=> دي  كلنيلكل  ل  يدلب س     .8

  كلي   بي لن طيل كل ي يل ك ل   يي  ك دي  قيلنييل للع لي  كلن ي    قليي    يا غيال ن ياي  قييا   لي

لليي  قيي ا كليي  نغبييي  غييال ن يياي  كلل اللييي   ييا قيي ك كلغييال ليدييي لنيي   ك يي ك   يدلب سيي     .8

كلن  بييي ك ليعييضس كلسييبذ ليي  قيي ك كقليينالئ كليي  قدييي غيي ةع   كق ن يي ي لضييي ا  لع ليي  كلن يي    

 (ك9..8لل  كق بلذك لق   كل ن ةج ننسق لع ل  نلص  كليه كلعبيا    ل لقص غاكللع ضي ا  

 
 Drippers dischargeريف المنقطات تص  4-1-5

( كلعالقي بيل غال ن اي  كلل اللي للعا  نصي يئ كلل طلي   ن ي  >يلغل كل      

القي ل ايي ليع كل   ب لن طيل كلنطديا  لكل  يل  ت ك  ينغل كل لعا  نص يئ كلل طل    د   

غيييييال كلن ييييياي  ل دلييييي  كضاكا غيييييال كلن ييييياي  كضاكا لعيييييا  نصييييي يئ كلل طلييييي   ت ل ييييي ل لعيييييا  

ل  8078ل  8<70ل  7088قييل  يدلب سيي     .8ل  >7ل  78ل  <ل  :كلنصيي يئ   ييا كلغييالل 

 ل  ?=0. د  كلنلكل  ب ل سبي لد   ب لن طيل كلنطديا  ل  7-لن ك س  ي >909ل  :808
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 دي  كلنيلكل  ب ل سيبي لدي   بي لن طيل كل ي يل  ت  7-لن ك س  ي 9077ل  ;80.9ل  9?70ل  :=70

  يا غيال  7-لن ك س  ي 9077ل  >909لل  ي ي  كل  كل ك د  لعا  نص يئ لدل طل     ل 

ك ليعييلا كلسييبذ ليي  لديي   بيي لن طيل كلنطديييا  لكل يي يل   ديي  كلنييلكل  يدلب سيي     .8ن يياي  قييا   

ضيييي ا  كلنصييي يئ كلييي  ضيييي ا  كلغيييال لقييي ك ينسيييق ليييع كللع اليييي كقسييييي كلع ليييي كلنييي  نلصييي  كلي ييي  

Berlamont and Beken (1973)     ك9..8لكلعبيا) 

 
 التوزيع الرطوبي تحت الري بالتنقيط التقميدي والشريطي  4-5

كلن بيييي ليييي  كلنلضيعيييي   كلييي  نييييمغي  كلل سيييي    كلعغيييليي لناليييييي  <ل  =ي يييي  كل يييي الل  

كل للبييييي ن ييي  كلييي   بييي لن طيل كلنطدييييا  لكل ييي يل    يييا ل نصيييئ للسييي  كل ليييلك ك  ينغيييل ليييل 

( كلي  كل  سيبي كل للبيي كللض ييي نبياأ O0M0أ كلد كل يليغالل لع لديي كللط   يي  -<أ ل -=كل  ديل 

  يي ليع كلعليقك لبا  يي ك بي  لي  كقن ي   كقلطي  لط ب ق لس ض  ل لصيا  كلن طييل  كلل طلي  ( 

% :870 – >ك.8 % ل09=7 – 09>7سيييي   .:-.7علييييق لقييييا نيييي كلى كلل نييييلس كل لييييلب  ليييي  كل

-;>% ل ;;-8;لقييي   كل سيييذ نلغييي  ت كلنطدييييا  لكل ييي يل   دييي  كلنيييلكل  ن ييي  كلييي   بييي لن طيل 

% لييل كلسييعي كل طديييي ن يي  كليي   بيي لن طيل كلنطديييا  لكل يي يل   ديي  كلنييلكل ك لك لسغيي    ييا <>

 س ك  .>-.:ً  لع كلعلق لدلبطي كلسلل لكيغ

ل   سبي كل للبي كللض يي   نج  ل كق  اك  كلنيا ي   لي  كل يا كل ليلب  كلدي كل كل كلنا ج        

لق ك يؤ ا  د  ال  كل   ب لن طيل كل  يل  ل  كلل  لاي ت يعنلاكل  د   للبي كلن بي كقبناكةيي 

لنطدييا  لن ي   سي  كللعي لال  ت  يي  كل  د  لسنلي    للبييي ك دي  للي  لي  كلي   بي لن طيل ك

سيي   ديي   يي  ب  لييل  ;8كليي   بيي لن طيل كل يي يل  ي ييلل لصييلبي  ديي   يي    يي يل  ل  يي ض 
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كلن طيل  ني ي ضي ا   اا كلل طل   لنط يذ كللس لي ليل  بي  ي  ك لقي   كل ني ةج ننسيق ليع لي  نلصي  

( لكيياك  .<?7   لكلي كل  Singh and Sing (1978)ل  Goldberg et al, (1971)كلييه 

 (ك7..8 
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كل كلضي ا  ل  كل للبي ل  كقن    كلعللا  با  ي ك ب  لل كقن    كقلطي  ي  يع كلي  كل  

نمغي  قلس كل  ذ كق غ  ك ب  لل قلس كلل ا  نبعً  ل س ي كلن بيك ل  يا ل ك عيي لي  ل ا ل صدي 

ا كل كل يييا كق دييي  لدلييي   كللنيسييي  لييي  قييي   كلن بيييي  كلسيييعي كل طدييييي( قييي  ( يال ييي7لييي  كل يييال   

يال ا كل  سيبي كل للبيي ذ( -<ذ ل -=% ك ل  ا كغ لي كلل ا  كلعغليي لدن بي      97088

 .:-.7% ل  كللبطي .8:0 – ;880% ل =0?7 – =0<7قا كضاكا  با  ي لدللسي لنص  كل  

% ==-8=% ل .>ل   د  كلنلكل  ك لق   كل سذ نلغ  ن   كل   ب لن طيل كلنطديا  لكل  يس  

لييل كلسييعي كل طدييييي ن يي  كلييي   بيي لن طيل كلنطدييييا  لكل يي يل   ديي  كلنيييلكل  لقيي   سيييبي ك ديي  ليييل 

لايي   ديي  لسيينلي    للبييي لغيدن يي  ليي  كليي   بيي لن طيل كلنطديييا  ك ليليي  ك لسغيي  كلطيييً  لل   يي    

 ك أ( -<أ ل -=ل ا ل  كل     ك د  لل  ل

كل كلضي ا  ل   للبي كلن بي   ن ي  ل كغ لي كلل ا  كلعغليي بسبذ ق بدين    د  كق نس ا       

ب للييي   لضيييي ا  كلسيييعي كللض ييييي لدلييي   كل ييي قض ل  يييا كغييي لي كللييي ا  كلعغيييليي ن ييي  كلييي   بييي لن طيل 

لقي ك لؤ ي  كلي   دي  كل كل  سبي كل للبي ك د  لل  ل  كل   بي لن طيل كلنطدييا  كل  يل  لل ا 

كلييي   بييي لن طيل كل ييي يل   طيييق لسييينلي    للبيييي ك دييي  للييي  لييي  كلييي   بييي لن طيل كلنطدييييا  للييي س  

 Jamison (1953)ك لق   كل ن ةج ننسق لع ل  نلص  كلييه 8-8كقسب ذ كلن       ل  كلسط   

 (ك.<?7ل سيل   Unger and Parker (1968)ل 
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ا كضاكا   للبيي كلن بيي لل يل لط ي( -< ل =كل    ا كسنلاك  كسدلذ ناليي كلن بي       

ذ( لقيا كنلي   لليلل كل سي ئ  ي اًل -< ل =بلعا  ك دي  ليل كسينلاك  كللي ا  كلعغيليي   ي   

-.ي به كل   يا  بيي  كلبصيدي  يل  كلل طلي   ت ك  كضاكا  لسينلي    للبيي كلن بيي   يا كللبطيي 

 للبيي كللض ييي كلي   سيبي كللصيد   ( ت لقياO0M0س  با  ي  بيي   لط   يي بلع لديي كللط   يي   .7

% لييل كلسييعي كل طديييي ن يي  كليي   بيي لن طيل كلنطديييا  7<% ل =>% لقيي  نلغيي  08;8% ل ?8.0

% =;% لقي  نلغي  8808% ل ?0=7لكل  يل   د  كلنلكل  ك ليل   ي ل كا ي  لسينلس لد للبيي 

لي  % لل كلسعي كل طديي ن   كل   ب لن طيل كلنطديا  لكل ي يل   دي  كلنيلكل  ت للي  ي يي  ك7=ل 

لي  ل يع كلنبلي  ليل سيلل كلن بيي ت ك  ليل ا ك يه   يا نالييي كلن بيي ن ي  كلي   ال  ناليي كلن بي 

بييي لن طيل كل ييي يل     ييي   سيييبي كل للبيييي ك دييي  للييي قل  دييييه لييي  كلييي   بييي لن طيل كلنطدييييا  للييي س  

( ل ;<?7ك لقي   كل ني ةج ننسيق ليع لي  نلصي  كلييه كلعبييا   8-8كقسب ذ كلن    ي   لي  كلسطي   

Stanley (1990)   ك كليي    يا لع لدييي كلن بييي ب لليي ا  كلعغييليي 7..8( لكييياك   ???7ل ضيييض)

ا( ليييمل  للبيييي كلن بيييي كضاكا  -< ل =( ل لييي  ي يييي  كلييي   ليييي كل ييي الل  O1M1ليييع كلنالييييي  

با  ييي  بييي   ليي  كقن يي قيل كقلطيي  لكلعلييلا  ل  لايي   ديي  لسيينلي    للبييي لصييد  كليي  ك غيي  

% ليل كلسيعي كل طدييي ن ي  كلي   =?% ل 7<لقي  نلغي   .:-.لبطي % ل  كل.9% ل ;8لل 

 ب لن طيل كلنطديا  لكل  يل   د  كلنلكل ك

% ليل كلسيعي <<% ل 7=% لق  نلغي  :0=8% ل 88ل  ل كا   لسنلس لد للبي قل  

 .>-.:كل طديييي ن يي  كليي   بيي لن طيل كلنطديييا  لكل يي يل   ديي  كلنييلكل  ت لك لسغيي  ليي  كللبطييي 

لكيغييً  ليي  كقن يي   كقلطيي  بعييياًك  ييل كلل طليي   لن يي  كل ايي ليل لليي س  كللع لديييك  با  ييي لسيسييي

( ينغييل كل نالييييي كلن بيييي 7لبلط   ييي قييي   كل نيي ةج ليييع قيليييي كلسييعي كل طدييييي كلييلك ا  لييي  كل يييال   

لكغ لي كلل ا  كلعغليي   ل ل ل  كقغ  كل بي  لكلسع   ل  كيص    للبي كلن بي كلي   يالا كلسيعي 

% لل كلسعي كل طديي ن   كل   ب لن طيل كلنطديا  لكل  يل  =?ل  7<ي لدن بي لنلغ  نط يبً  كل طدي
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( ل ;<?7( لكلعبيييييا   .<?7 ديييي  كلنييييلكل ك لقيييي   كل نيييي ةج ننسييييق لييييع ليييي  نلصيييي  كليييييه  سيييييل  

Stanly  7??.  ك7..8( لكياك   ???7( ل ضيض) 

 
 ريطيالتوزيع الممحي تحت الري بالتنقيط التقميدي والش  4-5

كليييي  نييييمغي  كلليييي ا  كلعغييييليي لناليييييي كلن بييييي ليييي  كلنلضيعيييي   ( .7ل  ?ي ييييي  كل يييي الل   

كللد يي ن   كل   ب لن طيل كلنطديا  لكل  يل    ا ل نصئ للس  كل لل ك ك  ينغل لل كل  ديل 

لكلد كل يلغالل لع لدي كللط   ي  بالل كغ لي ل ا   غيليي لبيالل نالييي كلن بيي( أ( -.7أ ل -? 

 كل نلضيع كقلالى كضاكا ب قبنع ا  ل ل  ض كلل طل   لبا  ي ك ب  ل   كل 
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كقن يي   كقلطيي  لط   ييي لييع كلعلييق ك للطييا بدييم كقيي  ن  يييض لاللييالى كسييس  كلل طليي   ل يي ل كقيي  لييل 

  كلعلييق ليي  كليي   بيي لن طيل سيي  ليي .;سيي  كلطيييً  ل  .:كللكقعييي ليي  كلل لطييي  7-اسيي  سيييل ضك  808

سي  ليل ل  يض كللي طل  .7للس لي كلطيي ل للايي قيا ق   7-اس  سيل ضك  708كلنطديا  ت لكق  لل 

اسي   :80سي  لققي  ليل  .8كلطيي ل للاييي قيا ق  نط يبيً  للس لي  7-اس  سيل ضك  >70لقق  لل 

كل   بي لن طيل كل ي يل ك لقي ك س   للايً  ل   .;س  كلطيً  ل  .:كلطيي ب الا للس لي  7-سيل ضك 

كقلالى كل ديي ل  كل   ب لن طيل كل  يل  كق  لط   ي ب ل   بي لن طيل كلنطدييا  ي ي  كل  كل ن  يض 

أ(  ت ك  –<ل  =ل صيييي بييي لط ذ ليييل كلل طلييي  ك لقييي ك نسسييي   بي  ييي   كلنلضييييع كل ليييلب   كق ييي    

كلي   صيل  نلسييئ ل سي  لالليالى ك نسا  قي   كللع لديي ب للبيي   لييي قي ذ كللي طل للي  كاس 

لي  كلي   بي لن طيل كل ي يل  با  يي ك بي  للي  لي  كلي   بي لن طيل كلنطدييا  ك لقي   كل ني ةج ننسيق لييع 

كغيي لي   ييا ل  (ك7..8( لكييياك   <<?7( لكلبييي ن   <<?7 لكليي لل ( لكلاك سيين    .<?7كليي كل   

 بي قا كضاكا  با  ي لدللسي ذ( يال ا كل لدل ي كلن-.7ذ ل -?كلل ا  كلعغليي لدن بي      
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ليي  كلل لطييي كلل يياا  كلطيييً   7-اسيي  سيييل ضك  <90ليي  كليي   بيي لن طيل كلنطديييا  ليصيي  كليي  كقيي  لييل 

س  لكضاكا  ق غ  ليل  ليي ب قبنعي ا  يل قي   كلل لطييك ليلي   .;س  لل الا  لق  .:ب للس لي 

يل ك كل كلسيييبذ ل ك  ضيييي ا  كلضيييي ا  لسيسيييي  ييياًك لييي س  كلل لطيييي ن ييي  كلييي   بييي لن طيل كل ييي     ييي  

  ك  كللي ا  كلعغيليي  دي  بعيض كلع  صيي  يع كلي  ك نيل كلن  يض كللد   ب غ لي كللي ا  كلعغيليي 

 (ك Liebhardt and Shortall , 1975ي  كلا كةيي لكق ل ض كلعغليي

 يل  كل قي  كلن ك يض كللد يي ب غ لي كلل ا  كلعغليي      كيغً  ن   كل   ب لن طيل كل         

بييي لن طيل كلنطدييييا  لقييي ك كيغيييً  لييي نبل بلبيعيييي كلنلضييييع كل ليييلب  للسييينلي   كا ييي  لط   يييي بييي ل   

 دي  نلكليق ليع ذ( ك لطا  ي    كل ني ةج -<لكل      8-:كل للبي كلن  سبق ل  ق ن   ل  كلسط   

كسييدلذ (ك كليي    ييا كسيينلاك  ;<?7( لكلعبيييا   9<?7( لكل بيعيي   7<?7ليي  نلصيي  كليييه قييضك   

 ي( لطا ك لسغ  كلن ك يض كللد يي ق ذ كلسيلل لنصي  كلي  كقي  -.7 ي ل -?اليي كلن بي      ن

ل كلنطديا  لبلعا  كقي  لط   يي س  ن   كل   ب لن طي .8-.ل  كللبطي  7-اس  سيل ضك  <70لل 

ققيي  لييل  لييي ليي  كليي   ذ( لقييا لصييد  كلن ك يييض كللد يييي -? سيينلاك  كلليي ا  كلعغييليي   يي   ب

ال  كلناليييي ليي  كلل  لاييي  ديي  ل نييلس  لييلب   يي ل  كسيي   ليي   لليي  يبيييلت ل يي يل  بيي لن طيل ك

كل ي يل  لط   ييي بي لن طيل كلنطديييا  ك  لبا  ييي ك بي  ن يي  كلي   بيي لن طيل ت نلسييئ ن  يييض كقليالى 

كل ضي ا  كلل نلس كل للب  ل  كلل لطيي  تنس   كلناليي ل  نطدي  لعاق  كلنبل  لل سلل كلن بي

( ???7( ل ضيييض  .??Stanley  7كلسييلل لقيي   كل نيي ةج ننسييق لييع ليي  نلصيي  كليييه  كلط يبييي لييل

( O1M1ب لليي ا  كلعغييليي لييع ناليييي كلن بييي  كللع لدييي (ك كليي    ييا لع لدييي كلن بييي 7..8لكييياك   

ا( لمل ن  يض كقلالى ك لسض با  ي  بي   ل  كقن  قيل كقلط  -.7ا ل -?ل ل  ل  كل  ديل  

لقيي ك  يي نج  ييل ت  بيي  ن يي  كليي   بيي لن طيل كل يي يل  لط   ييي بيي لن طيل كلنطديييا  لكلعلييلا  لبا  ييي ك

كقغيي  كللنيياكل  ل يي  لييل كلناليييي لكلليي ا  كلعغييليي لكليي   سييبق نسسييي   ليي  ك ييال ك لطييا ن ييياا  

 كلنلضيع   كللد يي بصل     لي بلبيعي كلنلضيع   كل للبييك
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الصأأتات التيزياةيأأة لمتربأأة تأأيرير المأأادع الة أأوية وتلطيأأة التربأأة  أأي بةأأ    4-4
 تحت الري بالتنقيط التقميدي والشريطي

 Mean Weight Diameterمةدل القطر الموزون    4-4-1
( نمغي  كلل ا  كلعغيليي لنالييي كلن بيي لي  لعيا  كلطلي  ;( لكللد ق  77يلغل كل      

كلن بييي بيي لبلل  كغديييل لعييا  كلطليي  كللييلضلل ليي  ننييمغ  لع ليييً  بناليييي كللييلضلل ت ك  ينبيييل كل قييي  

كقسيييلا ك ليلييي  كغييي   كللييي ا  كلعغيييليي لع لييييً  لييي  قيليييي لعيييا  كلطلييي  كلليييلضلل ت ك  كضاكا لعيييا  

 ?.=0. لدييي  لط   يييي بعيييا  كقغييي لي  >.707كلطلييي  كلليييلضلل   يييا كغييي لي كللييي ا  كلعغيييليي لبديييم 

يعيلا كلي  ال  قي    لد (ك كل كلسبذ ل ك  ضي ا  لعا  كلطل  كلللضلل   ا كغ لي كلل ا  كلعغيليي

لغب نيييي كلليي ا  ليي  ن ييليل لييلكا ق لييي نييؤا  كليي  ضييي ا  غب نيييي كلن لعيي   ت ك  كل كلل  دييي كل   ةيييي 

 كلن لع   نعنلا  د  غب   كل يلل  كللن لل ت لكل كلل ا  كلعغليي   ا ن دد   
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  كل لل نلس كلل ا  كلعغليي ل   غليي نس  ا  د  ضي ا  غب نيي كلن لع   ت  لنلدق  لكلض 

لكلسيييي  ي   ت ضيييي ا  ن  يييييض بعيييض كلل  بييي   كلعغييييليي لغييي   يييي لض كل يلليييي كلن بيييي نيييمغي ًك ليييي  

Caكللنعاا  كلن  نؤا  ال ًك ل لً    بً  كل    ذ لع كقيل     ك  كل      كللنعياا  لغي  
ل  2+

Mg
 Baohune and Harvey    يكلن لعييييييييييييكلنيي  نسيي   ل نلعييي ليي  ضييي ا  كسيينط ك يي  2+

كيييي كلنالليي   (ك ليليي  ليي  نا يي  ...8ك لقيي   كل نيي ةج ننسييق لييع ليي  نلصيي  كليييه سييدل ل  ( 1993

لكل يي يل  ك  بدايي  كلنطديييا  لع ليييي ليي  قييي  لعييا  كلطليي  كللييلضلل بيييل ل يطنيي  كليي   بيي لن طيل 

 لد   د  كلنلكل ك 7?0.ل  .?0.
 Saturated hydraulic conductivityااليصالية الماةية المشبةة   4-4-5

( نييمغي  كلليي ا  كلعغييليي لناليييي كلن بييي ليي  كقيصيي ليي >( لكللد ييق  78يلغييل كل يي     

كلل ةيي كلل بعي لدن بي ك ك  ينبيل كل قي  كقيص ليي كلل ةيي كلل بعي ل  ننيمغ  لع لييً  بنالييي كلن بيي 

يً  ل  قيلي كقيص ليي كلل ةيي كلل يبعي ت ك  ب لبلل  كغديل كقسلا ك ليل  كغ   كلل ا  كلعغليي لع ل 
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لط   يي بعيا  كقغي لي  7-سي ك سي  ي ?>0;كقيص ليي كلل ةيي ب غ لي كلل ا  كلعغيليي كلي  كضاكا  

ن سيل ب ي    لنعيضس قي   كلضيي ا    يا كغي لي كللي ا  كلعغيليي كلي  7-س ك س  ي 9087لكلن  بدا  

ئ ي سييل كلنلضيييع كل  ليي  للسيي ل   كلن بييي لقييا كلن بييي بسييبذ ل ييلا كلليي ا  كلعغييليي لن دد يي  سييل 

( ل ييي ن  =<?7ك لقييي   كل نييي ةج ننسيييق ليييع لييي  نلصييي  كلييييه ب يسييي   نيييضاكا كللسييي ليي كل دييييي لدن بيييي

 (ك8..8 

كيغييً  كيييي ليي لق لع ليييي بيييل ل يطنيي  كليي   بيي لن طيل كلنطديييا  لكل يي يل   ديي  لليي  نا يي   

  د  كلنلكل ك 7-س ك س  ي .;0:ل  .:0:قيلي كقيص ليي كلل ةيي كلل بعي ت ك  بدا  
 مقاومة التربة لالختراق  4-4-5

نييمغي  كلليي ا  كلعغيليي لناليييي كلن بييي لي  لط للييي كلن بييي ( =لكللد يق   79يلغيل كل يي    

 لاللن كق ن   كل   ب لن طيل كلنطديا  لكل  يل  ت ك  ينبيل كل قي  لط للي كلن بي لاللن كق قا 
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لط   ي بعيا  كلنالييي لكلني  بداي   8- ا كس  .:70ك لسغ  لع ليً    ا ناليي كلن بي ت ك  بدا  

  ييا كغيي لي  8- ا كسيي  .70ل  :<0.بييالل كغيي لي ليي ا   غييليي ت ليليي     يي   8- ا كسيي  9;70

لييي ا  كلعغيييليي كللييي ا  كلعغيييليي ك  لييي  ك لسغييي  لط لليييي كلن بيييي لاللنييي كق لع لييييً    يييا كغييي لي كل

 (ك  8- ا كس  ;>:70لط   ي بعا  كقغ لي   8- ا كس  8?0.لبدا  

لن ي  كل ن ةج كيغً  كل  ل لا ل لق لع ليي ل  قي  لط للي كلن بي لاللن كق بييل ل يطني   

 دي  كلنيلكل  ك كل كلسيبذ  8- ا كسي  70.7ل  =709كل   ب لن طيل كلنطديا  لكل  يل  ت ك  بداي  

  لط للييي كلن بييي لاللنيي كق   ييا كلناليييي لكغيي لي كلليي ا  كلعغييليي لكسيينلاك  كليي   ل ك  ك لسيي ض قييي

يعلا كل  ال  كلل ا  كلعغليي لكلناليي ل ا   كل   ل  ضي ا  ل نلس كلن بي كل ليلب  لكلي   سيبق 
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أ ل ذ ل  يييي ل ا( ك  لصيييد  كل للبيييي لييي   <لكلللغييي ي لييي  كل ييي     8-:  غيييه لييي  كلسطييي   

لكللي ا  كلعغيليي كلي   يالا كلسيعي كل طدييي نط يبيً  ك لقي   كل ني ةج ننسيق ليع  لع لال  ناليي كلن بي

 (ك:..8  ن   ( ل 8..8لكل يلد    Zhang (1994)ل  Ekwue (1990)ل  نلص  كليه 

 
 الكرا ة الظاهرية ومسامية التربة  4-4-4

نييمغي  كلليي ا  كلعغييليي لناليييي ( ?ل  <لكللد طيي ل   ;7ل  :7يلغييل كل يي الل   

  ييي لكللسي ليي لي  ننيمغ ي ل  قي  كل غ لي كلا ق يي لكللس ليي ت ك  ينغل كل قي  كل غ ليي كلا قكلن ب

 .:70ل  70:7 غ ليييي كلا ق ييييي لع لييييً  بنالييييي كلن بيييي بييي لبلل  كغدييييل كقسيييلا ك ك  بداييي  قيليييي كل

ت ليلي   كلناليي لكلناليي  دي  كلنيلكل  ل  يا  يا  كغي لي كللي ا  كلعغيليي  ا  ا   9-  ك ك  لي  

كليي  كللسيي ليي لبدايي  قيلن يي    ييا كغيي لي كلليي ا  كلعغييلييك  9-لي يي   ك ك   ;>708ل  <708   يي  

  ييا  ييا  كلناليييي لكلناليييي  ديي  كلنييلكل  ل  ييا  ييا  كغيي لي كلليي ا  كلعغييليي  8;:0.ل  :;:0.

لي    ا كغ لي كلل ا  كلعغلييك ليل  كغ   كلل ا  كلعغليي لع لييً   9?:0.ل  8?:0.ليل       

 ي ييييقيلي كل غ لي كلا ق يي لكللس ليي ت ك  ك لسغ   غ لي كلن ب
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 .:70ل  =708كلا ق يي   ا كغ لي كلل ا  كلعغليي لط   ي بعا  كغي لي كللي ا  كلعغيليي لبداي  

لليي ا  كلعغييليي لط   ييي بعييا  لطييا كضاكا    ييا كغيي لي ك ديي  كلنييلكل ك كليي  كللسيي ليي  9-لي يي   ك ك  

 دي  كلنيلكل  ك كل كلسيبذ ل ك  ك لسي ض كل غ ليي كلا ق ييي  9;:0.ل  8?:0.كغ لن   ت ك  بداي  

ليل ليال  كلضيي ا  لضي ا  كللس ليي يعلا كل  نمغي  كللي ا  كلعغيليي لال قي  لي  ن سييل ب ي   كلن بيي 

لضييي ا   يياا كللسيي ل   لغيياًل   7-:-:كل  صييدي ليي  لعييا  كلطليي  كللييلضلل كليي   ل ا ليي  كلسطيي   

كليي    ييل ضييي ا   سييبي كلليي ا  كلعغييليي  ك  كل غ لييي كلا ق يييي كلل لسغييي لط   ييي بيي ل ض  كللعييا   
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سي ق  قييل كقليي  لي  لسييض قييي  كل غ ليي كلا ق يييي لدن بييي ك لقي   كل نيي ةج ننسييق ليع ليي  نلصيي  كليييه 

 (ك:..8( ل  ن   9..8صديذ ل لض كهلل  

   ييا  ل ييلا ليي لق لع ليييي بيييل ل يطنيي  كليي   بيي لن طيل كلنطديييا  لن ييي  كل نيي ةج كيغييً  كليي 

 7099ل  :709لكل  يل   د  قيلي كل غ لي كلا ق يي لكللس ليي ت ك  بدا  قيلي كل غ لي كلا ق يي 

  د  كلنلكل ك :=:0.ل  8=:0. د  كلنلكل  ت كل  كللس ليي ل      9-لي    ك ك  
 أي التربأة  Kو  Pو  Nربأة  أي جاهزيأة تيرير المأادع الة أوية وتلطيأة الت  4-2

 والنبات تحت الري بالتنقيط التقميدي والشريطي
 النتروجين  4-2-1

لناليييي كلن بييي ليي    قضيييي كل نيي ل يل ليي  نييمغي  كلليي ا  كلعغييليي  ;ل  :يلغييل كل ييال   

 ليلكل ني ل يل كل ي قض لي  كلن بيي لكلللين   اًل ليل كل كلن بي لكلنص صه ل  كل ب   ت ك  ينغل 

ايي ك لد .;9=:ل ن بييي  7-لدا ك ايي  <<89.0بنييمغي  ناليييي كلن بييي ت ك  بدايي  كل بيي   كضاكاك لع ليييً  

( ل لييي  7-ايي ك  ايي لد .;?;:ل  7-لدا ك ايي  .0ك879لط   ييي بعييا  كلناليييي  ليي ا    لييي  7- ايي 

يي ا  ل   ي  كلض كلل ا  كلعغليي ل    لي كغ لي  د  كلنلكل ك كل  كلل ا  كلعغليي   ا  ا  كغ لي 

لط   يييييي بعيييييا  كلنالييييييي  7-اييييي ك  اييييي لد ...8;ل  7-لدا ك اييييي  =>0=<8ك غييييي  لع لييييييي لبداييييي  

كللييييي ا    كا  كغييييي لي ييييييييييييييييي(  دييييي  كلنيييييلكل ك  ل 7-اييييي ك  اييييي لد ..7.;ل  7-لدا ك اييييي  :?0<;8 

 ض ييييييكلعغليي كل  ل لا كلنالل   لع ليي ل  قي  كل ن ل يل كل  ق
ة وية وتلطية التربة  ي جاهزية عنصر النتروجين  ي التربة ( تيرير المادع ال4جدول )

 ( تحت الري بالتنقيط التقميدي والشريطي1-)مملم.كلم

 ل يطي كل  

 ( 8- ا  ك   9ل  .لسنلي   كلل ا  كلعغليي  

 كغ لي ل ا   غليي بالل كغ لي ل ا   غليي كللعا 

 ناليي بالل ناليي ناليي بالل ناليي
   ب لن طيل كل

 =8:909 ;808<8 9?0?:8 ;=0<88 =;8780 كلنطديا 
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   ب لن طيل كل
 7?70;8 .907?8 ;?0=>8 8990.7 ?;8790 كل  يل 

  =>0=<8 :?0;<8 <<89.0 <.8790 كللعا 

  .909=8كللعا  :  <?8870كللعا  :  
LSD0.05 : 
       I  =808;         O  =808;            M  =808;           IOM  =:07<8= 

 
الممتص  ي النتروجين كمية عنصر ( تيرير المادع الة وية وتلطية التربة  ي 2جدول )

 ( تحت الري بالتنقيط التقميدي والشريطي1-لم.كلمممالنبات )

 ل يطي كل  

 (8- ا ك  9ل  .لسنلي   كلل ا  كلعغليي  

 كغ لي ل ا   غليي بالل كغ لي ل ا   غليي كللعا 

 ناليي بالل ناليي ناليي ناليي بالل
   ب لن طيل كل

 .;9<: ..77; ..:?: ...=: ..?;: كلنطديا 
   ب لن طيل كل

 .;9?: ..?8; ..<.; ..==: ...>: كل  يل 

  ...8; ..7.; .;9=: .;?;: كللعا 

  .;.7;كللعا  :  .;;>:كللعا  :  
 

LSD0.05 : 
       I  =.0.8;=       O  =.0.8;=        M  =.0.8;=       IOM  =.0.<9; 

 

ل  7-لدا ك ايي  .909=8ليي  كلن بييي لكللليين  ليي  كل بيي   ت ك  بدايي  لييع كغيي لي كلليي ا  كلعغييليي 

(  7-ايي ك  ايي لد .;>>:ل  7-لدا ك ايي  <?8870لط   ييي بعييا  كقغيي لي   7-ايي ك  ايي لد .;.7;

  كليي   بيي لن طيل كلنطديييا  كليي  ل ييلا كلنالليي   لع ليييي بيييل ل يطنيي ديي  كلنييلكل  ك لن ييي  كل نيي ةج 

 7?70;8ل  =8:909ت ك  بدا  لكل  يل  ل    قضيي كل ن ل يل ل  كلن بي لكلللن  ل  كل ب   

 (  د  كلنلكل  ك 7-ا ك  ا لد .;9?:ل  .;9<:ل  7-لدا ك ا 
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 التستور  4-2-5

ن بيي نمغي  كلل ا  كلعغليي لناليي كلن بي ل    قضيي كلسسسل  لي  كل =ل  >ي ي  كل ال   

لكللليين  ليي  كل بيي   ت ك  ينبيييل كل كلسسييسل  كل يي قض ليي  كلن بييي لكللليين  ليي  كل بيي   قييا كضاكاك 

لط   ييي بعييا  كلناليييي  7-ا ك ايي لد .;?8ل  7-لدا ك ايي  ;<0<;لع ليييً  بناليييي كلن بييي ت ك  بدايي  

كل   دي  كلنيل ( ل لي لع  ا  كغ لي كلل ا  كلعغيليي  7-ا ك ا لد ..>8ل  7-لدا ك ا  9>0=9 

لط   ييي  7-ا ك ايي لد ..<9ل  7-لدا ك ايي  ;0.8=?ك كليي  ليي    لييي كغيي لي كلليي ا  كلعغييليي لبدييم 

 (  د  كلنلكل ك 7-ا ك ا لد .;99ل  7-لدا ك ا  087?=بعا  كلناليي  

ل  7-لدا ك ا  077<<لع ليً    ا كغ لي كلل ا  كلعغليي ت ك  بدم كضاكا كلسسسل  كل  قض  

 .==8ل  7-لدا ك اييييييي  :08<:بعيييييييا  كغييييييي لي كللييييييي ا  كلعغيييييييليي   لط   يييييييي 7-ا ك اييييييي لد .=;9

(  د  كلنلكل  ك كاس كسنعل   كسدلذ كل   ب لن طيل كل ي يل  كلي  ضيي ا  لي    قضييي  7-اي ك ا لد

لط   يي ليع كلي   بي لن طيل كلنطدييا   7-ا ك اي لد .998ل  7-لدا ك اي  8089=كلسسسل  ت ك  بداي  

 (  د  كلنلكل ك 7- ا ا كلد ;9.8ل  7-لدا ك ا  079:> 

 

 

 

 
جاهزية عنصر التستور  ي التربة ( تيرير المادع الة وية وتلطية التربة  ي 5جدول )

 ( تحت الري بالتنقيط التقميدي والشريطي1-لم.كلم)مم

 ل يطي كل  

 (8- ا ك  9ل  .لسنلي   كلل ا  كلعغليي  

 كغ لي ل ا   غليي بالل كغ لي ل ا   غليي كللعا 

 ناليي بالل ناليي ناليي ناليي بالل
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   ب لن طيل كل
 079:> 70.9? 9;90= 8=0:; =08=9 كلنطديا 

   ب لن طيل كل
 8088= 7.90.8 ?<0:< ??80> ??0=9 كل  يل 

  ;0.8=? 087?= ;<0<; 9>0=9 كللعا 

  077<<كللعا  :  :08<:كللعا  :  
LSD0.05 : 
       I  =709=;=       O  =709=;=        M  =709=;=       IOM  =90>:8: 

 
كمية عنصر التسور الممتص  ي النبات ( تيرير المادع الة وية وتلطية التربة  ي 5جدول )

 ( تحت الري بالتنقيط التقميدي والشريطي1-لم.كلممم)

 ل يطي كل  

 (8- ا ك  9ل  .لسنلي   كلل ا  كلعغليي  

  غلييكغ لي ل ا   بالل كغ لي ل ا   غليي كللعا 

 ناليي بالل ناليي ناليي بالل ناليي
   ب لن طيل كل

 ;9.8 ..;9 ..97 ..?8 ..>8 كلنطديا 
   ب لن طيل كل

 .998 ..7: ..>9 ...9 ..>8 كل  يل 

  ..<9 .;99 .;?8 ..>8 كللعا 

  .=;9كللعا  :  .==8كللعا  :  
 

LSD0.05 : 
       I  =.0..<<       O  =.0..<<        M  =.0..<<       IOM  =.0.7.; 

 البوتاسيوم  4-2-5
نيييييمغي  كللييييي ا  كلعغيييييليي لنالييييييي كلن بيييييي لييييي    قضييييييي   صييييي   ?ل  <يلغيييييل كل يييييال   

كلبلن سيل  ل  كلن بيي لكلللين  لي  كل بي   ت ك  ينبييل كل كلبلن سييل  كل ي قض لي  كلن بيي لكلللين  

 .;.8:ل  7-لدا ك ايييييي  ;708?9دايييييي  ليييييي  كل بيييييي   كضاكاك لع ليييييييً  بنييييييمغي  ناليييييييي كلن بييييييي ت ك  ب
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( ل لي   ا  ا   7-ا ك ا لد .;7?9ل  7-لدا ك ا  .07;=9 لط   ي بعا  كلناليي  7-ا ك ا لد

 كغ لي كلسل ا  د  كلنلكل  ك

ل  7-لدا ك ايي  ><0>8:ل   يي  كلضيي ا  ك غيي  لع لييي لبدايي  كلي  ليي    ليي كغيي لي كلسيل ا  

 ..8::ل  7-لدا ك اييييي  ><7.0:عيييييا  كلنالييييييي    يييييا كلنالييييييي لط   يييييي ب 7-ا ك اييييي لد ..:=:

  قضييييي   صييي  كلبلن سييييل  ب غييي لي كللييي ا  كلعغيييليي ت ك  (  دييي  كلنيييلكل  ك كضاكا   7-ا ك اييي لد

 7-لدا ك اي  =907<9لط   ي بعا  كقغي لي   7-ا ك ا لد ..<;:ل  7-لدا ك ا  ><0<7:بدا  

كسييدلذ كليي   بيي لن طيل كل يي يل  كليي  كسيينعل   (  ديي  كلنييلكل  ك ليليي  كاس 7-اييي ك ا لد ..>.:ل 

لط   يي بي ل    7-ا ك ا لد ..8::ل  7-لدا ك ا  7>0;.:ضي ا    قضيي   ص  كلبلن سيل  لبدم 

 (  د  كلنلكل  ك7-  ك ا  ..88:ل  0:9>?9ب لن طيل كلنطديا   

كل كلسييبذ ل ك  ضييي ا    قضيييي كل نيي ل يل يعييلا كليي  كل كلليي ا  كلعغييليي كللغيي لي ن نييل   

:  7ن يلل نط يبيً   C/N% كغي لي كلي  كل  سيبي ;0?  د   ن ل يل يصي  كل ي قض لييه كلي  كصالً 

ل نيلس كلن بيي ليل كللي ا  كلعغيليي  يل ك كل  ب ل سبي لدسسسل  لدطا كغبن  كلا كس   بيمل ضيي ا   >:

ل يييق كغيي لن   كلي يي  يييؤا  كليي  ضييي ا  ليي    قضيييي كلسسييسل  ليي  كلن بييي  ييل ل يييق نطدييي  نعيي ض 

لدعلكل  كلني  نسي  ا  دي   سايه لن سييبه لكضك يي كلسسيسل  كلل ينسا بيهك لكل ن دي  كللي ا  كلسسسل  

كليي   ينس  يي  بييال   لييع كلليي    CO2كلعغييليي بلسيي لي كل  ة يي   كل يييي كلاقيطييي يييؤا  كليي  ن يي   

لي يييلل  ييي لض كل  بل ييييي كلييي   يعلييي   دييي  ك كبيييي  ييياا ليييل كلل  بييي   كلسلسيييس نيي  يييي  كل كةبيييي 

 كل  كلبلن سيل  لمل  للبي كلن بي نؤا  كل  ضي ا  ( ك كل  ب ل سبي ???7 كل عيل  ت 

 
جاهزية عنصر البوتاسيوم  ي التربة ( تيرير المادع الة وية وتلطية التربة  ي 5جدول )

 ( تحت الري بالتنقيط التقميدي والشريطي1-لم.كلم)مم

 ل يطي كل  
 (8- ا ك  9ل  .لسنلي   كلل ا  كلعغليي  

 كللعا 
 كغ لي ل ا   غليي لل كغ لي ل ا   غلييبا
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 ناليي بالل ناليي ناليي بالل ناليي
   ب لن طيل كل

 0:9>?9 8?8.0: 7=90.: <07<<9 7?80=9 كلنطديا 
   ب لن طيل كل

 7>0;.: 7<980: 0.8<7: 099:?9 ?08==9 كل  يل 

  ><0>8: ><7.0: ;708?9 .07;=9 كللعا 

  ><0<7:كللعا  :  =907<9كللعا  :  
LSD0.05 : 
       I  =80;<9:       O  =80;<9:        M  =80;<9:       IOM  =:0.=8; 

 
كمية البوتاسيوم الممتص  ي النبات ( تيرير المادع الة وية وتلطية التربة  ي 5جدول )

 ( تحت الري بالتنقيط التقميدي والشريطي1-لم.كلممم)

 ل يطي كل  

 (8- ا ك  9ل  .لسنلي   كلل ا  كلعغليي  

 كغ لي ل ا   غليي بالل كغ لي ل ا   غليي كللعا 

 ناليي بالل ناليي ناليي بالل ناليي
   ب لن طيل كل

 ..88: ..;;: ..?8: ..78: ..8?9 كلنطديا 
   ب لن طيل كل

 ..8:: ..9?: ..;;: ..?8: ..7?9 كل  يل 

  ..:=: ..8:: .;.8: .;7?9 كللعا 

  ..<;:كللعا  :  ..>.:كللعا  :  
LSD0.05 : 
       I  =.0.:8;       O  =.0.:8;        M  =.0.:8;       IOM  =.0.=98 

 

لبيي لي كغبيي  كليي   بيي لن طيل كل يي يل  نسلقييه ليي  ضييي ا    قضيييي قيي   كلع  صيي  ل ليي  بي نييه   قضينييه 

 (ك<ل  = ن ةج كلنلضيع كل للب  كلل    كلي   ل  كق      

 



 النتائج والمناقشة
 

 

55 

 ت النمو واالنتاجبة  صتا  4-5
 Leaf areaالمساحة الورقية    4-5-1

( نمغي  كلل ا  كلعغليي لناليي كلن بي ل  لس  ي كل ب   .7لكللد ق   >7يلغل كل     

  ا ل نصئ ل  دي كل لل ن   كل   ب لن طيل كلنطدييا  لكل ي يل  ت ك  ينبييل ل يلا لي لق كلل قيي 

 099;بييي لط   ييي  7-ك بيي  8اسيي  >09> بييي ت ك  بدايي  لع ليييي ليي  كللسيي  ي كلل قيييي   ييا ناليييي كلن

لط   يي بيي  7-ك بي  8اسي  =.7.0  يا  يا  كلنالييي ل يا  كغي لي كللي ا  كلعغيليي ل  7-ك ب  8اس 

  يا كغي لي كللي ا  كلعغيليي ك للطيا كضاكا  كللسي  ي كلل قييي لع لييً  ب غي لي  7-ك ب  8اس  .>0=

  ا  ا  كقغ ليك للطا كاس كسينعل   كلي    ;:<0;ي لط   ي ب ;9<0<كلل ا  كلعغليي ت ك  بدا  

بيي لن طيل كل يي يل  كليي  ن طيييق ضييي ا  لع ليييي ليي  كللسيي  ي كلل قيييي لط   ييي بيي ل   بيي لن طيل كلنطديييا  

  د  كلنلكل ك 7-ك ب  8اس  .:0>ل  =08<لكلن  بدا  
 مةدل وزن البصمة  4-5-5

لناليييي كلن بييي ليي  لعييا  لضل  ( نييمغي  كلليي ا  كلعغييليي77لكللد ييق   =7يلغييل كل يي    

كلبصييدي ن يي  كليي   بيي لن طيل كلنطديييا  لكل يي يل  ت ك  ينغييل كل لعييا  لضل كلبصييدي كضاكا لع ليييً  

 يي    ييا  ييا  كلناليييي بييالل كسيينلاك   9:097 يي  لط   ييي بييي  ==0;:  ييا ناليييي كلن بييي ت ك  بدييم 

ا  كلعغييلييك للطييا كضاكا  يي  ب غيي لي كلليي  7?90> يي  لط   ييي بييي  :?0;<ليي ا   غييلييك ليليي  بدييم 

 ي   :.0.: ي  لط   يي بيي  ;8?0:=لعا  لضل كلبصدي لع ليً    ا كغ لي كلل ا  كلعغليي ك  بديم 

ضي ا  لع ليي ل  لعيا  لضل كلبصيدي لي  كلي   بي لن طيل كل ي يل    ا  ا  كقغ ليك  ل   صد  

     د  كلنلكل ك :=0;:ل  089?>لط   ي ب لن طيل كلنطديا  ت ك  بدا  
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 حاصل البصل الكمي  4-5-5
( نييييمغي  كلليييي ا  كلعغييييليي لناليييييي كلن بييييي ليييي  ك ن  يييييي 78لكللد ييييق   <7يلغييييل كل يييي    

ل صل  كلبص  ن   كل   ب لن طيل كلنطديا  لكل  يل  ت ك  ينبيل كل لناليي كلن بي نمغي  لع ل  

 >?0<لط   يييي بعيييا  كلنالييييي  7-للكق نييي   >;780لكلييي   بديييم  لييي  ضيييي ا    صييي  كلبصييي  كل دييي 

 990:8% لبدايي  =07.:  يا  يا  كغي لي كللي ا  كلعغيليي ك  ب سيبي ضيي ا  قيا ق   7-للكق ني  

ي ضيييي ا  قيييا ق  ك  ب سيييببمغييي لي كللييي ا  كلعغيييليي  7-للكق نييي   :<8:0لط   يييي بيييي  7-للكق نييي  

 :.8.0لي كللييييييي ا  كلعغيييييييليي لبداييييييي  كلبصييييييي  لع لييييييييً  بمغييييييي  % ك  لييييييي  كضاكا   صييييييي 8:ك:9

%ك >>7890( ك  ب سييبي ضييي ا  قييا ق   7-للكق نيي   >?0<لط   ييي بعييا  كقغيي لي   7-للكق نيي  

كنبييي   كلييي   بييي لن طيل كل ييي يل  كلييي   صيييل  ضيييي ا  لع لييييي لييي  كل  صييي  لط   يييي بييي ل    لييي  كاس 

ك  ب سييبي ضيي ا  قييا ق   دي  كلنيلكل   7-للكق نيي   >=0=7ل  8?0>8بي لن طيل كلنطدييا  لكليي   بديم 

 % ك;70;

( ن يييي   اييييي   كليييي   بييييي لن طيل O1M1ن طيييييق ليييي  كللع لديييييي  كل ك ديييي    صييييي  لدبصيييي   

( O0M0للع لديي كللط   يي   7-للكق ني   >?0<لط ب   7-للكق ن   >=0=7كل  يل  لكل   بدم 

 لي كللي ا  ن   كل   ب لن طيل كلنطديا  ك لق ك ي ي  كل  كل كنب   كلي   بي لن طيل كل ي يل  ليع كغي

 %ك08<?كلعغليي لناليي كلن بي كاس كل  ضي ا  ل  كل  ص  قا ق  

يل ييل نسسييي  كلييال  كقي يي ب  لدليي ا  كلعغييليي ليي  ضييي ا  كللسيي  ي كلل قيييي للضل كلبصييدي  

ليي  ن سيييل لصيي ة  كلن بييي كلسيضي ةيييي  كقيصييي ليي لكل  صيي  كل ديي  كليي  نييمغي  كلليي ا  كلعغيييليي 

 ليي للط للييييي كلن بيييييي طليييي  كلليييييلضلل ل غ لييييي كلن بيييييي كلا ق يييييي لكللسيييييكلل ةيييييي كلل ييييبعي للعيييييا  كل

( ;7ل  :7ل  79ل  78ل  77كلييي   لييي  نييي ةج قييي   كلا كسيييي  كق ييي     لييي  ك ييي    لاللنيي كق( ل 

(ك  ليييي  كل لدليييي ا  ?ل  <ل  =ل  >ل  ;ل  :لليييي  ضييييي ا    قضيييييي كلع  صيييي  كلا كةيييييي  كل يييياكل  
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ت  Carter and Fanning   كلل   ييييي لييي  كلن بيييي  كلعغيييليي ال ًك لييي  ضيييي ا  لع لييييي كق يييي

 سلل كلن بي نمغي ًك لب   ًك ل  ضي ا  كلل نلس كل للب  لدن بي لك لس ض (ك كل لناليي ;>?7
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س  ا ل  ن سيل كق ب   لا ل  كلب ا ك  لضي ا   لل كل بي   ت لقيا ك ع ي   ليي قي  كلنبل  لق ك 

  كلبصيييدي ل  صييي  كلبصييي  كل دييي  ك  لييي  ك ييي لل قييييي لد بييي   للعيييا  لضل  دييي  ضيييي ا  كللسييي  ي ك

Carter and Fanning (1965)  لHeilman et al, (1968)   كلي  كل كلنالييي نيؤا

كلل ي  لب  لكل   ي ع   كيغً   د  ضي ا    قضيي    ليل كل ني ل يل لكلسسيسل   كل   لكل  ضي ا  

 كل      ا نايي  كلل ا  كلعغلييكلكلبلن سيل  ل ل  لغ نه كل اكل  كق سي 

ق لس ض كللس  ي كلل قييي للعيا  لضل كلبصيدي ل  صي  كلبصي  كل دي  ن ي  كل  ب ل سبي  

  ليي   لييل لكليي   ييي      ييه بييلت كليي   بيي لن طيل كلنطديييا  ليعييلا كليي  قدييي كلل نييلس كل لييلب  لدن بييي 

كللسيي  ي كلل قيييي ليليي  كضاكا  ت كل بيي    ني ييي لضييي ا  كل ييا كل لييلب  لنييمغي    ديي  كلنصيي   كلليي   

ل قي ك كل اي    طيق ت قللعا  لضل كلبصدي ل  ص  كلبص  كل د  ن ي  كلي   بي لن طيل كل ي يل  

لسيينلي    للبييي ك ديي  لييل سيي بطه ن يي  ايي لئ كسيينلاك  كلليي ا  كلعغييليي لناليييي كلن بييي ت ليليي  

 ?ل  <ل  =لي  كق ي     ك لسغ  كللدل ي كل  ا  ي  بي   لقي ك لي  ك ي    كلييه كل ني ةج كليلك ا  

 (ك.7ل 
االسأأأت الك المأأأاةي لمحصأأأول البصأأأل تحأأأت نظأأأام الأأأري بأأأالتنقيط التقميأأأدي   4-5

 والشريطي
كلبصيي  لل ك يي  للندسييي لييل ( كقسيين الي كلليي ة  لل صييل  77ل  .7يلغييل كل ييالقل   

    يلض كل لل ن    ا   كل   ب لن طيل كلنطدييا  لكل ي يل  لكلي   ني   سي به ك نلي اًك  دي  بي  ي

سيين د    كل بيي      يي  قديدييي ليي  باكيييي للسيي  كل لييل غيي  كسيينل   ل  ليييي كلليي   كلنيي  ككلنبليي  ت ك  ك

ل  .:80ب لضي ا  لبعاق  ك لسغ  ل  ل كللعا  كليلل  لالسن الي كللي ة  لي  باكييي للسي  كل ليل 

  لكل ي يل  ل ليي لدي   بي لن طيل كلنطدييالي   ي   ك ك   يلغي    ي   كيي   لطيل(  7-لد ك يل  .:ك8
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لي   يي    يسي ل  يلغي  ل ليل  غالغييلل  7-لدي ك ييل  <9ك9ل  <909ت لي   ييل  يي ل  دي  كلنيلكل  

 7-لدي ك ييل  ?08;ل  ;0: ة  ييين الي كللييي  لالسيييا  كليللييي ل كللعيي   ل ي  ل ييييللً ( ت كل  ل   

   يي  ليييل لصييي   ييي يلغ  ل لل  غالغلل يللً ( ت ل
 
 
 

الت االسأأت الك المأأاةي اليأأومي تحأأت الأأري بأأالتنقيط التقميأأدي اعتمأأادا  عمأأ  ( مةأأد16جأأدول )
 بيانات حو  التبخر

 March April May June  
Epan mm/day 4.3 5.05 6.1 6.9 9.4 10.1 10.9 11.1 12.4  

Kp 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6  
ETomm/day 3.01 3.53 4.27 4.83 6.58 7.07 7.63 6.66 7.44  

Kc 1.05 1.05 1.05 1.05 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8  
ETcropmm/day 3.16 3.71 4.48 5.07 5.26 5.65 6.1 5.32 5.95  

Kr 0.76 0.76 0.76 0.78 0.78 0.78 0.82 0.82 0.82  
Total mm/day 2.40 3.38 4.5 4.615 352.7 

 ETcropmm/monthly 24.0 101.4 135 92.3 لد /للس 

 
 
 
 

اعتمأأادا  عمأأ   ليأأومي تحأأت الأأري بأأالتنقيط الشأأريطي( مةأأدالت االسأأت الك المأأاةي ا11ل )جأأدو
 .بيانات حو  التبخر

 March April May June  
Epan mm/day 4.3 5.05 6.1 6.9 9.4 10.1 10.9 11.1 12.4  

Kp 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6  
ETomm/day 3.01 3.53 4.27 4.83 6.58 7.07 7.63 6.66 7.44  

Kc 1.05 1.05 1.05 1.05 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8  
ETcropmm/day 3.16 3.71 4.48 5.07 5.26 5.65 6.1 5.32 5.95  

Kr 0.76 0.76 0.76 0.78 0.92 0.92 0.96 0.96 0.96  
Total mm/day 2.40 3.38 5.29 5.405 392.2 

 ETcropmm/monthly 2.40 101.4 158.7 108.1 لد /للس 
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 يلغيي  ل لييل    يي لل يللييً ( ن يي  كليي    7-لديي ك يييل  ;.:0;ل  ;7>0:   يييي للسيي  كل لييل كليي  

ب لن طيل كلنطدييا  لكل ي يل   دي  كلنيلكل  ك كل كقلينالئ لي  لعياق  كقسين الي كللي ة  كلييلل  

( لكلنيي  Krبيييل ل يطنيي  كليي   بيي لن طيل كلنطديييا  لكل يي يل  يعييلا كليي  كليينالئ لع ليي  كقلنييضك   

ليي   سيي ب ن    ديي  كللسيي  ي كلل قيييي  ليي  ياليي  لييل سييلل كلن بييي( ل ليي  ل ا ليي  كللع الييي ك نلييا 

لدييي ك  =80;9كللييي ة  كلللسيييل  كللغييي ئ نبعيييً  لل يطنييي  كلييي    ييي ل ك لييي ك ليييمل كقسييين الي  (.7 

 ق  لدي   بي لن طيل كل ي يل  ك  بضيي ا  قيا 7-لدي ك للسي  808?9لدي   بي لن طيل كلنطدييا  ل  7-للس 

 % ك?7ك77

 

 كتاءع استةمال الماء )انتاجية الوحدع الماةية(  4-5

ن ي  كلي   بي لن طيل  سي    كسينعل   كللي    ك ن  ييي كلل يا  كلل ةييي( ( 78يلغل كل ال    

ل   9- ا ك  <<?0<كلنطديا  لكل  يل  ت ك  ينغل كل ك د   س    لد   ب لن طيل كل  يل  بدا  

 سييي  كللع لديييي لل ييل ن ييي  كلييي   ليي   9- اييي ك  =<09<يييي( لط بييي  كللع لدييي  لييي ا   غيييليي لنال

% ك  د  كل    لل كل كقسن الي كلل ة  لدبصي  ن ي  كلي   =ك  بضي ا  قا ق  ب لن طيل كلنطديا  

% ت لل يل بي لعلا  كلي  كل  صي  يال يا ?7707  ل ك د  لل كلنطدييا  ب سيبي ب لن طيل كل  يل  

(  ديي  كلنطديييا  ليي  لع لدييي كللط   ييي ب سييبي O1M1لع لدييي  نسييلق كليي   بيي لن طيل كل يي يل  ليي  كل

ل   لي يعضس كل  كل ق ك كل ا     لا  د  لسينلي    للبيي % ك لكل كلسبذ 08<?ضي ا  قا ق  

ل لي   ك د  لل كل   ب لن طيل كلنطديا  ت ليل  ك لسض كلن  يض كللد ي  لي   يالا كلل لطيي كل   ييي

 كلغديي ك نل ا كل   كل  يل  لط   ي ب لنطديا كك لق ك لعي   يلغل ل       س بطً  
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 ( تحت نظامي الري بالتنقيط التقميدي والشريطي 5-( . كتاءع استةمال الماء )كلم.م15جدول )

 ل يطي كل  

 (8- ا ك  9ل  .لسنلي   كلل ا  كلعغليي  

 كغ لي ل ا   غليي بالل كغ لي ل ا   غليي كللعا 

 ناليي ناليي بالل ناليي بالل ناليي

كل   ب لن طيل 

 كلنطديا 
80;9> 90;;> ;0<=> >09>= ;0.: 

كل   ب لن طيل 

 كل  يل 
:08>< ;0;<7 =07;: >0?>> <0:?= 

  =<>0< >0:7> ?;;0: 90:78 كللعا 

  7;;0=كللعا  :  ;<?90كللعا  :  
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 االستنتاجات والتوصيات –خامساً 
 
 Conclusionsاالستنتاجات   2-1
كاس كسيينلاك  كليي   بيي لن طيل كل يي يل  كليي  ضييي ا   بييي   ليي  كلل نييلس كل لييلب  لدن بييي للسيييض  -

كلن ك يض كللد يي لط   ي ب ل   ب لن طيل كلنطديا  ك لقا كضاكا كل  ص  كل د  لدبصي  بضيي ا  قيا ق  
 % لطل ك08<?

ن يي  كليي    7-سيي لديي ك لل  808?9ل  =80;9كقسيين الي كلليي ة  لل صييل  كلبصيي  لصيي  كليي   -
 ب لن طيل كلنطديا  لكل  يل   د  كلنلكل  ك

كا  ناليييي كلن بييي كليي  ضييي ا  كلل نييلس كل لييلب  لدن بييي لليي  ك ع يي  كي  بيييً   ديي  صييس   كل لييل  -
% 8=0?8% لي  كلي   بي لن طيل كلنطدييا  ل =07.:لضي ا  كل  ص  كل د  لدبصي  بضيي ا  قيا ق  

 ل  كل   ب لن طيل كل  يل  ك
كلل ا  كلعغيليي  سي   ليل بعيض كلصيس   كلسيضي ةييي لدن بيي للي    قضييي كلع  صي   لي كغكل  -

% ل    لي كل   ب لن طيل كلنطديا  ل >>7890لضي ا  كل  ص  كل د  لدبص  ب سبي ضي ا  قا ق  
 ك % ل  كل   ب لن طيل كل  يل  ?<0>>

 Recommendationsالتوصيات   2-5
  يل   مسدلذ  ايا لنللي   س    كل   ب لن طيل كلنطديا  كك نل ا كل   ب لن طيل كل يسغ   -
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 ك نل ا نط يي ناليي كلن بي لع كل   ب لن طيل كلل كلغ ل    -
 كل   ب لن طيل   ا ض ك ي ل  صي  كللغ  كققنص اييك كغ لي كلل ا  كلعغليي لع كسنعل   -
ن ي  اي لئ للندسيي ل  يل  كك  ك  كللضيا لل كلا كس   لنللي  كل   ب لن طيل لل كلغ ل    -

 للل  صي  للندسيك
ليي  قيي   كلن  بييي كل لع ليي  كقلنييضك  كلليي نبل ب للسيي  ي كللاليي   ليي  كل ب نيي    ل ليي لق غبيي   -

 لع ليي ل  كلل ك   كللنمل   لل كل لل ك
 لصييي  ب  نلييي ا  اييي   كلييي   بييي لن طيل كل ييي يل  لك نلييي ا قييي   كلنسيييليي نليييييضًك  يييل  اييي   كلييي    -

 نطديا  لع غ ل   ك     ق ك كل   ذ ب ب    لا كس   كل سكب لن طيل كل
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 ي36-34بيي1  يا تيايا عتأريةيبا جبس يا عج  يا  يبخ يةيايةيعخاهيا ير يا  ييي
يا عريع يا  يبخ ي  ترعخ يا  يا.خ  

 يتز خررررفيا يعزبرررر يزا ع زبرررر ي8877عزسررررصيعرررر يل ررررف ي؛يزا بخررررات يدييزغياعجرررر يديجعرررراليشرررريخفي
ي7جبسي  يتيب يجبسرخ يتريزبيبرا ترقخعي يا عج ر يا   عخر ي  عرزايييا عا خر  يا عج رييزا 

ي 884-874بيي1 يا  ييي
 يتررأرخيالي تررياليا رريري. ررصيتز خررفيا عرراءيزاةعررال ي رر يا ترريايتبررلي8870ا رريازريديعقررياييرررا ف ي

ريرررراميا رررريريبررررا ترقخعي رررر يا يرررريزفيا صرررربيازخ  ييسررررا  يعاجسررررتخي يك خرررر يا  يا.رررر  ي
يغياي جاع  يب
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 يتررأرخييعل فرراليا عجررايري. ررصيرعررزيربرراليا ررذيةيا صررفياءي8872ا يبخ رر يدييا رر يعهرريريصررا ، ي
يزابتعاةليا ت زييا بخ   ييسا  يعاجستخي يك خ يا  يا.  يجاع  يبغياي 

 يتأرخييتغعخر ي8884ر ع ي اير ي؛يز.ذاايديعزسصيع ي؛يزل فيديا يازريدي.  يابعيي.عخزري
 ررخني رر يب ررليلررزابيا تيبرر يزرعررزيزارتررا يا ععاعررا يعج رر يا تيبرر يبيقررا قيا بررز  يار

  16-13(ي:ي2( يا  يييل16 يا. يا يا يخني يا عزصل يا عج ييل

 يتررأرخيياةعررال ي. ررصياعترر ا يزابتجررا ي8887 ي؛يزسرر يا،يدي. رر يعبعرريا  بخرريريديابعررييبخررييي
(ي:ي1لي18ا بزتاسرررخزمي ررر يب رررليا تررريايا  ياقخررر  يعج ررر يا   رررزميا  يا.خررر يا  ياقخررر  ي

46-60  

 يتررأرخييا ررا  يب ررليا عل فرراليا   ررزخ ي رر يت ررينيا كررايبزني8886ا سرر يريدياخعررانيصررابا ي
زا رترريزجخني رر يتيبرر يعررنيعرعقرر يا جاييخرر  ييسررا  يعاجسررتخي يك خرر يا  يا.رر  يجاع رر ي

يبغياي 
 يتأرخييا سعاييا   زريزا فزسفات ي  يجا  خ ي1002ج في ي.باسيديزي؛يا س عار يديبعخييل في

تيزجخنيزا بزتاسخزمي  يا تيب ي  يرالييعيابليعنيرعرزيرباتراليا ععاعراي يعج ر يا ر
ي 25-28(ي:ي2لي23ا   زميا  يا.خ يا  ياقخ ي:ي

 يتأرخييا تيالليبخنيا يريبا عخراهيا عا بر يزا عل فراليا   رزخ ي ر ي1000س عانيدي.يرانيبعخيي ي
ستخي يك خر ي ييسا  يعاجي.Allium cepa Lب ليصفاليا تيب يزباصليا بصلي

يا  يا.  يجاع  يبغياي 
 يتقخرررخميريررراع يا ررريريبرررا ترقخعيزا عررريز يبية ررر يعقازعررر يا تيبررر ي1001ا شرررخل  يدي.بررريا،يبسرررخن ي

(ي:ي5لي22 اللتررررياقيزارتررررا يعبصررررزليا ععاعررررا يعج رررر يا   ررررزميا  يا.خرررر يا  ياقخرررر  ي
ي 48-57

 تريايا جبسرخ يبا را  ي يتغخييلصا بيارتقراليا عراءيزا عرذااي ر يا8886شهاايدييع ريعبعي ي
ي خليا زقزييزا برتزراخل ياعيزب ييكتزياه يك خ يا  يا.  يجاع  يبغياي 

 يبيي65 يا ريريبررا ترقخعي يا ع اخرايزا فزا ري ييسرا  يابراءيا  ررييي1008صرا ،يديي.ريي.عريي ياخ رزلي
ي 1

 ييياسرر يتز خررفيا عرراءي8874 يديجز خررفييكزيخررل؛يزي.بيا صررابايعجخررييديزي؛يصررا ،يديي.رريي.عرريي
اةعرررال ي ررر يتيبررر يبسرررتاني.يعرررزعيتررريزبيبعيخقررر يا ررريريبرررا ترقخع يعج ررر يا ببرررزييزي

ي 804-84( يبي2( يا  يييل3ا  يا.خ يزا عزايييا عا خ  يعج ييل
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 يتررررررأرخييا علصرررررربالي1002.رررررراعفي.برررررريا تزاا ي؛يز.ررررررزليا،يديصرررررر خايديعرررررراي خنيعخلا خررررررلي
عخرخ يزارتاجختهراييا   زخ يزا بخزخ ي. صيب ليا لزابيا عبخ خ يزا كخعخا خ ي تيب 

ي( 2 يلي87عنيعبصزليا بصل يا عج  يا عصيخ ي    زميا تعبخقخ ي ي
رررت،يز.القرر يذ رركيبيعزبرر يا تيبرر يي– يتررأرخييا تغعخرر ي رر يا تبلرريي8887ا يفخرريريدي.برريا،ي. رر  ي

يزرعزيزباصليا ذيةيا صفياء ياعيزب ييكتزياه يك خ يا  يا.  يجاع  يبغياي 
 يتررأرخييا را  يب ررلي8888ابعريي.بريا، يزا عررزق يديي؛.برزييعخييا  برايريديعبعرييي رراي.برياة

ا عل فاليا   زخ ي  يصفاليا تيب يا ك سخ  يعج  يا   زميا  يا.خ يا  ياقخر  يعج ريي
ي 64-58(ي:ي8( ي.يييل20ل

 يعقايرررر ياياءياسررر زب يا ررريريا عرررزج يزا عسرررتعيي ررر يتيبررر ي1001ا  بخرررييدي.بررريا ز اايال رررخيي ي
 ا رسج  ياعيزب ييكتزياه يك خ يا  يا. ي يجاع  يبغياي يع خج يعخرخ يغيخرخ 

 يتقخرخمياياءيعريزعر يا ريريبرا ترقخعيا عصرر  ي ر يا شريك ي1002ا  بخيريديعرتصرييعبعرييجاسرم ي
ا  اع ي  صرا.اليا عخكارخكخ يزاري اي  يارتاجخ يعبصزليا باعخرا ييسرا  يعاجسرتخي ي

 جاع  يبغياي ي–ك خ يا  يا. ي

 يتررأرخييا ررا  ي خررليا زقررزيي رر يسرر زكيا غررخلي تيبرر يع خجرر ي8886اايال ررخي يا  بخررييدي.برريا ز 
عخرخررر يغيخرخررر يعبيزرررر يزغخرررييعبيزرررر  ييسرررا  يعاجسرررتخي يك خررر يا  يا.ررر  يجاع ررر ي

يبغياي 
 ييياس يب ليا عؤشياليا فرخ ي عريزع يا يريبا ترقخعيزاري اي  ي1008ا  بخيريديابيا خميابعيي ي

عاجسررتخي يقسررميا عكرررر يا  يا.خرر ي يك خرر يا  يا.رر  ييارتاجخرر يعبصررزليا لخرراي ييسررا  
يجاع  يبغياي 

 ررر يا ترررياي يا ريررراميا عرررا  ي ررريريعبصرررزليا ععاعررر ي8874ا  بخررريريدي.بيا بعخرررييعبعرررييجرررزايي ي
 ييسررا  يعاجسررتخيي يك خرر يا  يا.رر  يجاع رر يا يع خرر يباسررتلياميعريزعرر يا رريريبررا ترقخع

يا بصية 
كرررزا ،يا رررذيةي ررر يب رررليلصرررا بيا تيبررر  ياعيزبررر يي ترررأرخييا رررا  1003.رررات يدياةءيصرررا ، ي

ييكتزياه يك خ يا  يا.  يجاع  يبغياي 
 يتأرخييا ا  ي1003 عصيصا ،يجباي يا عزخليديزي؛ييا ييش النيجايا،يديزي؛ي.ات يدياةءيصا ،ي

ا عزةسيزا بكا ي  يب ليلزابيا تيب يا فخ خا خ ي يعج  يا   زميا  يا.خ يا  ياقخ  ي
ي 7-8(ي:ي4لي24
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 يارييا عبسراليا   زخ ي  يب ليا صفاليا فخ خا خ ي تيب يعرعقر يي1001.ات يدياةءيصا ، ي
ي 40-34(ي:ي5(ي يل22ابزغيخاي يعج  يا   زميا  يا.خ يا  ياقخ يل

 يتأرخييا ا  ي خرليا زقرزيي  تيبر ي ر يب رليا صرفاليا فخ خا خر ي1003.خاييديباعيي.بيا،يسا م ي
يي ييسا  يعاجستخي يك خ يا  يا.  يجاع  يبغياي زاري اي  يبصاييعخاهياةععا

 يكفررراءةياسرررت عاليا عررراءيتبرررليريررراع يا ررريريبرررا ترقخعي8888. خررر يديصرررال يا ررريخني.بررريا قايي ي
يزا عيز ي  يا بخزليا  جاجخ  ييسا  يعاجستخي يك خ يا  يا.  يجاع  يبغياي 

زبر ز يزرعرزيباصرلي يارييا عبسرالي  يب ليا صرفاليا فخ خا خر ي8877.  يديابساني.باس ي
يا ذيةيا صفياء ييسا  يعاجستخي يك خ يا  يا.  يجاع  يبغياي 

 يتأرخييا سكيخاليا عت ييةيزاةبعاليا يبا خ ي عرزايي. رزخ ي1008ا قخس يديس ايةيل خليبعخي ي
يعلت ف ي  يبراءيا تيب  ييسا  يعاجستخي يك خ يا  يا.  يجاع  يبغياي 

 يتكخخرررفيزرعذجررر يا ريررراميا بررريايري  تيبررر يتبرررلييررريزفي8885ا قخسررر يدي.بررريا ز ااي.بررريا ي اق ي
ياةرفاقيا بالستخكخ  ياعيزب ييكتزياه يك خ يا  يا.  يجاع  يبغياي 

 ييياس يبيك يا عاءياة قخ يزا  عزيخ ي  يتيبر يا  بخرييا يع خر يتبرلي8878قخصييديابيا خميابعي ي
ي ا بصيةيرياميا يريبا ترقخعي ييسا  يعاجستخي يك خ يا  يا.  يجاع  

 يع يررررر يا رترررريزجخنيزتررررأرخيهي رررر يب ررررليصررررفاليا تيبرررر ي8884ا عرصررررزيريديجعررررالي. رررر يقاسررررم ي
يزباصليا برع  ييسا  يعاجستخي يك خ يا  يا.  يجاع  يبغياي 

 ياسررتجاب يرعررزيزعبصررزليا ععاعرراي  رريري1008يالررلييا رر  ي؛يزررريخزريديعبعررييدي ررخاءي.برريي
ع خرررر ي يعج رررر يا   ررررزميا  يا.خرررر يبررررا ترقخعيا سررررعب يزتبررررليا سررررعب ي رررر يا ترررريايا يي

ي 35-28 يبي5 يا  ييي21ا  ياقخ  يا عج يي
 يتررررأرخييا تغعخرررر ي رررر يب ررررليا صررررفالي8884. رررر يسررررخيز ي؛يزيشررررزيديعبعررررييدي.صرررراميعبعررررزيي

ا فخ خا خررر ي  تيبررر يزرعرررزيباصرررليربررراليا شررر خي يزقرررا فيعرررؤتعييببرررزييا تيبررر ياةزل ي
(ي:ي2لي16يا.رر يا يا رريخني يعج رر ي ي8884اخ ررزليي15-14جاع رر يا عزصررل ياخكررايياي

ي 17-23
 ي8862ر عررررلي.برررريا   خ  ي؛يزرزيا رررريخنيديكعرررراليعبعرررريي؛يزا هباشرررر يديعيسرررر يديعصررررعفصي. رررر ي

ا بصرررليديا كتررراايا ررررار يديس سررر  يعباصرررخليا بقرررلي يعكتبررر ياةرج رررزيا عصررريخ ي ي
يا قا يةي يعصي 

قخع ييسا  يعاجستخيي يتبسخنياةياءيا هخييز خك ي شبكاليا يريبا تر8885عهيريديابعييعبعي ي
يديقسمي ريس يا براءيزاةرشاءالي يا جاع  يا تكرز زجخ  يبغياي 
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 يارتررا يا ل رري يز ايةيا ت  ررخمي8878.بيا سررتاييجاسررم يا عشرر ليديزييا عبعرريريدي ا ررليعصرر ،ي؛
 ا  ا  يزا ببييا   ع ي يجاع  يبغياي يععب  يا ت  خميا  ا   

ليا ل ررريي ررر يخباصرررع يتبيخررريياةبتخاجررراليا عا خررر ي 1000ا عريعررر يا  يبخررر ي  ترعخررر يا  يا.خررر  ي
يا زعنيا  يب  

 ييياسرر يا  زاعررليا عررؤريةي. ررصيصررفاليا رعررزيا ل رريريي8888ا عيسررزع يديبعررزييغيبرر يل خفرر ي ي
يزباصليا بذزيي  يا بصل ياعيزب ييكتزياهي يك خ يا  يا.  يجاع  يبغياي 

 يا تز خفيا يعرزب يزا ع بر ي ر يا ترياي8876 ي.بيا بعخييعبعيي؛يزجزاييديا رجميديعبعيي.بيا،ي
ا يع خ يتبليرياميا يريبرا ترقخعي يعج ر يا ببرزييا  يا.خر يزا عرزايييا عا خر  يا عج ريي

ي 15-84(ي:ي1(ي يا  يييل5ل
ي يا يري يز ايةيا ت  خميا  ا  يزا ببييا   ع  يجاع  يا بصية 8870ا رجميديعبعيي.بيا، ي

 ياةسررعيةيزلصررزب يا تيبرر  يياييا كترراي  عبا.رر يزا رشرري ي8888ا ر خعرر يديسرر يا،يرجررمي.برريا، ي
يجاع  يا عزصل 

 ياررررييا تر رررخميزا عبسررررالي ررر ي1001 يياخعرررني.بررريا  عخف؛يزا قررررابيديا هرررايريديصررربا يشرررا  ي
ا صرررفاليا فخ خا خررر ي  تيبررر يزرعرررزيعبصرررزليا شررر خي يعج ررر يا  يا.ررر يا  ياقخررر  يل.رررييي

ي 878-861(ي:ي3لي6لاب( ي
 ياةسرررتهالكيا عرررا  ي عبصرررزلي1000بسرررخني. ررر يشرررهاا ي؛يزا عرررياييديشرررا  ييا هرررايريديصررربا 

ا ش خييتبليتأرخييرقبييعزب يا تيب يزا را  يا عل فراليا   رزخ  يعج ر يا  يا.ر ي
  45-36(ي:ي1(ي ي.يييل4ا  ياقخ  يل.يييلاب( يعج ييل

تررريايي يترررأرخيياةسرررعيةيا   رررزخ يزا كخعخا خررر ي. رررصيب رررليلرررزاب8878 ررر ا يدي.عرررا،يبسرررخن ي
ا يزييا جبسخ يز. صيرعرزيزارترا يعبصرزليا ريلن ييسرا  يعاجسرتخي يك خر يا  يا.ر  ي

يجاع  يبغياي 
ي
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 المالحق
 صف المورفولوجي لمقد تربة الدراسة( : الو 4ممحق )

 يةةج واةةهف الةةر ني ةةرن  1شةةرك ي ةةةا نيطةةف رم ةةافا  –ماطقةةا نيلة ةةا  –محافظةةا نبارةةار  الموقعع: :
 ج . 052رم افا 

Pedon : 1 
Climate : Arid 
Erosion : No eroded 
Parent material : alluvium 
G.W.D. : Deep above 150 cm. 
Drainage : Well drained . 
Stoniness : Class O 
Physiography : River basin soil 
Salinity : Non saline 
Land use : Vegetables 
Vegetation : Imperata cylindrica ; Cyperous routunds 
Slope : Level 0-1% 

Horizon Depth (cm) Description 

Ap 0-30 

10 YR 3/4 Dark yellowish brown (moist) ; silty clay 
; weak medium angular blocky ; friable ; slightly 
plastic ; slightly sticky ; common medium porosity 
abundant medium and fibrous root ; calcareous ; 
clear smooth boundary 

C1 30-65 

10 YR  4/4 Dark yellowish brown (moist) ; silty clay 
; weak fine platy ; friable slightly plastic – slightly 
sticky ; common medium porosity ; plentiful 
medium root ; calcareous ; clear smooth boundary. 

C2 65-97 

10 YR 4/3 Dark yellowish brown (moist) ; silty clay 
; weak medium sub angular blocky ; very friable . 
slightly plastic ; slightly sticky ; many vertical 
porosity ; plentiful fibrous root ; calcareous ; clear 
irregular boundary . 

IIC3 97-115 
7.5  YR 5/4 brown (moist) ; silty clay weak medium 
platy ; firm – plastic . sticky ; few fine porosity ; few 
fibrous root calcareous ; clear smooth boundary 

Order : Entisols . 
Suborder : Fluvents . 
Great Group : Torrifluvent . 
Sub Group : Typic Torrifluvent . 
Family : Typic Torrifluvent ; fine silty caly , mixed , calcareous ,  
             hyperthermic. 
Series : DW117 Sic 
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 ( : حساب معامل التجانس تحت نظام الري بالتنقيط الشريطي2ممحق )
معدل التصريف 

 التكرار (4-)لتر.ساعة
 معدل االضافة

× 
 التكرار

 االنحراف العددي

3.3 1 3.3 2.10 
3.1 1 3.1 2.21 
3.2 1 3.2 2.11 
3.3 1 3.3 2.10 
3.0 1 3.0 2.20 
3.2 1 3.2 2.11 
3.3 1 3.3 2.10 
3.1 1 3.1 2.21 
3.2 1 3.2 2.11 
3.0 1 3.0 2.20 
3.2 1 3.2 2.11 
0.2 1 0.2 2.31 

  
37.3 

m =------ = 3.11  
12 

                  L.hr
-1 

X = 1.52 

 
   1.52 

Cu = 100 (1 - -----------) = 95.9% 
    3.11 x 12 

 م 2000-4994من  ت المناخية لمدينة الرمادي لممدة( : البيانا3ممحق )

 نيشلر
معدل دروا 

نيحرنرة 
نيصغرى 
 نيشلرةا ْ)ج(

معدل دروا 
نيحرنرة 

نيعظمى 
 نيشلرةا ْ)ج(

معدل دروا 
نيحرنرة 

 نيشلرةا ْ)ج(
 نبمطار

 )م ج(
نيرطهرا 

 نيا رةا
% 

معدل  رعا 
 نيرةاح

 )ج / لا(

 1.20 20.0 09.22 0.3 15.0 9.0 يااهن نيلااي
 0.02 52.3 30.02 11.1 12.2 5.5 شراط

 0.90 50.9 13.52 15.1 00.2 2.0 رنذن
 0.93 51.5 12.32 01.2 00.1 19.2 اة ان
 0.59 90.1 3.52 02.3 39.2 10.2 ماةس
 0.53 35.2 2.23 31.5 30.5 03.5 حزةرنن
 0.20 30.3 2.21 33.2 91.5 05.2 تمهز
 0.32 35.2 2.22 30.2 91.5 09.2 نف

 1.20 90.9 2.01 02.0 32.1 33.2 نة هل
 1.50 53.2 0.02 03.3 30.1 15.5 ن نبهلتشرة

 1.50 52.9 10.12 15.5 03.2 12.3 تشرةن نيلااي
 1.29 22.2 02.12 12.2 12.2 5.3 يااهن نبهل
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 ة فترة اجراء التجربةعمق ماء التبخر )ممم( من حوض التبخر طيم( : 4ممحق )          
  (/ يوم مقدار التبخر )ممم اليوم والتأريخ

 9.3*  31/3يغاةا  01/3من 
1/9 – 12/9 5.25 
11/9 – 02/9 5.1 
01/9 – 32/9 5.0 
1/5 – 12/5 0.9 
11/5 – 02/5 12.1 
01/5 – 31/5 12.0 
1/5 – 12/5 11.1 
11/5 – 02/5 10.9 

 ل معدل عشرة ايام .* القيم الواردة في الممحق تمث
 

تحت الري معدل القطر الموزون )ممم( ( تأثير المادة العضوية وتغطية التربة في 5) ممحق
 بالتنقيط التقميدي والشريطي

 طرةقا نيري

 (0-يغج.ج 3ه  2م تهةا  نيمادة نيعضهةا )

 نضافا مادة عضهةا ردهن نضافا مادة عضهةا نيمعدل

 تغطةا ردهن تغطةا تغطةا ردهن تغطةا
ري رايتاقةط ني

 2.0 1.10 1.22 2.2 2.22 نيتق ةدي
ري رايتاقةط ني

 2.01 1.19 1.225 2.205 2.213 نيشرةطي

  1.13 1.223 2.213 2.225 نيمعدل

  1.125نيمعدل :  2.220نيمعدل :  
 

LSD0.05 : 
   I  =2.2300      O  =2.2300         M  =2.2300         IOM  =2.2525 
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قيمة االيصالية المائية المشبعة ( تأثير المادة العضوية وتغطية التربة في 6) ممحق
 تحت الري بالتنقيط التقميدي والشريطي( 4-)سم.ساعة

 طرةقا نيري

 (0-يغج.ج 3ه  2م تهةا  نيمادة نيعضهةا )

 نضافا مادة عضهةا ردهن نضافا مادة عضهةا نيمعدل

 تغطةا اردهن تغطة تغطةا ردهن تغطةا
ري رايتاقةط ني

 9.92 5.22 5.50 3.13 3.01 نيتق ةدي
ري رايتاقةط ني

 9.52 5.25 5.23 3.03 3.32 نيشرةطي

  5.205 5.55 3.12 3.055 نيمعدل

  5.50نيمعدل :  3.01نيمعدل :  
 

LSD0.05 : 
   I  =2.1551      O  =2.1551         M  =2.1551         IOM  =2.0020 

 
تحت ( 2-مقاومة التربة لالختراق )كغم.سم( تأثير المادة العضوية وتغطية التربة في 7) ممحق

 الري بالتنقيط التقميدي والشريطي

 طرةقا نيري

 (0-يغج.ج 3ه  2م تهةا  نيمادة نيعضهةا )

 نضافا مادة عضهةا ردهن نضافا مادة عضهةا نيمعدل

 تغطةا ردهن تغطةا تغطةا ردهن تغطةا
يتاقةط ري راني

 1.32 1.01 1.05 1.95 1.52 نيتق ةدي
ري رايتاقةط ني

 1.21 2.92 2.25 1.35 1.92 نيشرةطي

  2.29 1.2 1.9 1.53 نيمعدل

  2.00نيمعدل :  1.955نيمعدل :  
 

LSD0.05 : 
   I  =2.2951      O  =2.2951         M  =2.2951         IOM  =2.2252 
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تحت ( 3-كثافة التربة الظاهرية )ميكاغرام.مضوية وتغطية التربة في ( تأثير المادة الع8) ممحق
 الري بالتنقيط التقميدي والشريطي

 طرةقا نيري

 (0-يغج.ج 3ه  2م تهةا  نيمادة نيعضهةا )

 نضافا مادة عضهةا ردهن نضافا مادة عضهةا نيمعدل

 تغطةا ردهن تغطةا تغطةا ردهن تغطةا
ري رايتاقةط ني

 1.39 1.02 1.02 1.91 .1.4 نيتق ةدي
ري رايتاقةط ني

 1.33 1.05 1.02 1.92 1.92 نيشرةطي

  1.055 1.02 1.925 1.91 نيمعدل

  1.020نيمعدل :  1.922نيمعدل :  
 

LSD0.05 : 
   I  =2.2209      O  =2.2209         M  =2.2209         IOM  =2.2121 

التقميدي مسامية التربة تحت الري بالتنقيط لتربة في ( تأثير المادة العضوية وتغطية ا9) ممحق
 والشريطي

 طرةقا نيري

 (0-يغج.ج 3ه  2م تهةا  نيمادة نيعضهةا )

 نضافا مادة عضهةا ردهن نضافا مادة عضهةا نيمعدل

 تغطةا ردهن تغطةا تغطةا ردهن تغطةا
ري رايتاقةط ني

 2.920 2.900 2.900 2.950 2.950 نيتق ةدي
ايتاقةط ري رني

 2.929 2.905 2.900 2.953 2.955 نيشرةطي

  2.9035 2.900 2.9505 2.959 نيمعدل

  2.900نيمعدل :  2.953نيمعدل :  
 

LSD0.05 : 
   I  =2.2205      O  =2.2205         M  =2.2205         IOM  =2.2255 
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( 4-.نبات2ات الورقية )دسممساحة النب( تأثير المادة العضوية وتغطية التربة في 40) ممحق
 التقميدي والشريطيعند منتصف موسم النمو تحت الري بالتنقيط 

 طرةقا نيري

 (0-يغج.ج 3ه  2م تهةا  نيمادة نيعضهةا )

 نضافا مادة عضهةا ردهن نضافا مادة عضهةا نيمعدل

 تغطةا ردهن تغطةا تغطةا ردهن تغطةا
ري رايتاقةط ني

 5.92 0.20 5.52 5.90 9.95 نيتق ةدي
ري رايتاقةط ني

 2.02 11.25 2.50 2.03 5.02 نيشرةطي

  12.22 2.52 5.35 5.33 نيمعدل

  2.235نيمعدل :  5.295نيمعدل :  
 

LSD0.05 : 
   I  =2.0951      O  =2.0951         M  =2.0951         IOM  =2.5522 
 

دل وزن البصمة )غم( تحت الري مع( تأثير المادة العضوية وتغطية التربة في 44) ممحق
 التقميدي والشريطيبالتنقيط 

 طرةقا نيري

 (0-يغج.ج 3ه  2م تهةا  نيمادة نيعضهةا )

 نضافا مادة عضهةا ردهن نضافا مادة عضهةا نيمعدل

 تغطةا ردهن تغطةا تغطةا ردهن تغطةا
ري رايتاقةط ني

 95.29 25.29 51.50 30.3 03.29 نيتق ةدي
ةط ري رايتاقني

 50.03 05.25 25.09 50.05 95.50 نيشرةطي

  25.09 53.01 95.22 39.31 نيمعدل

  29.005نيمعدل :  92.29نيمعدل :  
 

LSD0.05 : 
   I  =0.9512      O  =0.9512         M  =0.9512         IOM  =5.2223 
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( تحت 4-)طن.هكتارحاصل البصل الكمي ( تأثير المادة العضوية وتغطية التربة في 42) ممحق
 التقميدي والشريطيالري بالتنقيط 

 طرةقا نيري

 (0-يغج.ج 3ه  2م تهةا  نيمادة نيعضهةا )

 نضافا مادة عضهةا ردهن نضافا مادة عضهةا نيمعدل

 تغطةا ردهن تغطةا تغطةا ردهن تغطةا
ري رايتاقةط ني

 12.20 00.5 02.29 10.55 2.05 نيتق ةدي
ري رايتاقةط ني

 05.00 32.09 00.59 03.29 12.25 ةطينيشر 

  33.90 09.29 12.2 13.35 نيمعدل

  00.13نيمعدل :  15.52نيمعدل :  
 

LSD0.05 : 
   I  =2.20911      O  =2.20911         M  =2.20911        IOM  =2.9029 
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ABSTRACT 
 

 

A field experiment was conducted in agricultural season 2003 

/ 2004 at Al-Anbar Governorate – Ramadi in silty clay soil classified 

as Typic Torrifluvent , to study the effect of organic matter and soil 

mulching on moisture and salt distributions , some physical 

properties and onion yield under drip irrigation system . Split – Split 

with Completely Randomized Block Design was used with three 

replications. Irrigation Methods (conventional drip and strip drip) 

were considered as primary treatments , organic matter as a 

secondary treatment with two levels (0 , 3 kg.m
-2

) , where the sub 

secondary treatments included soil mulching with black polyethelene 

and without mulching . Onion was planted (Allium cepa L.) at 17-3-

2004. Primary experiment was conducted to evaluate drip irrigation 

system before planting by using different pressures and measuring 

uniformity coefficient and discharge drippers. Moisture and salt 

distributions were measured vertically and horizontally , some soil 

physical and chemical properties were estimated and some of growth 

and yield parameters of onion . 

The results can be summarized as followed : 

1- The best uniformity coefficient 90.2 , 95.9% were achieved at 

pressure 0.2 bar for conventional drip irrigation and strip drip 

irrigation respectively . 

2- Moisture content decreased far from drippers vertically and 

horizontally , with great rates under conventional drip 

irrigation as compared with strip drip irrigation . The moisture 

content in control treatment (without organic matter and 



 B 

mulching) at depth 10-40 cm 16.3 – 17.3% and 20.2 – 21.4% 

for conventional and strip drip irrigation respectively . And 

with the addition of organic matter and soil mulching (O1M1) 

moisture content increased to 25.2 and 30.9 % for the depth 0-

40 cm under conventional and strip drip irrigation 

respectively. 

3- Salt concentrations decreased under strip drip irrigation as 

compared with conventional drip irrigation which was for 

control treatment 2.2 and 1.2 dS.m
-1

 for depth 0-10 cm under 

conventional and strip drip irrigation respectively . While the 

treatment (O1M1) gave the lowest concentration of salt 0.9 

dS.m
-1

 at depth 0-20 cm. 

4- There aren't significant differences for soil mulching on soil 

physical properties except of penetration coefficient which 

decreased by mulching to 1.40 kg.cm
-2

 as compared with 1.53 

kg.cm
-2

 for treatment without mulching . 

5- Organic matter effected significantly on soil physical 

properties , which saturated hydraulic conductivity , mean 

weight diameter and soil porosity and increased to 5.69 

cm.hour
-1

 , 1.106 mm , 0.492 as compared with 3.21 cm.hour
-1

 

, 0.709 mm and 0.453 without organic matter respectively . 

Also soil bulk density and penetration coefficient decreased 

by adding organic matter to 1.27 Mg.m
-3

 , 0.92 kg.cm
-2

 and 

compared with 1.40 Mg.m
-3

 and 1.465 kg.cm
-2

 without 

organic matter respectively . 

6- There were no significant differences in soil physical 

properties under conventional and strip drip irrigation , except 
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soil penetration which decreased under strip drip irrigation as 

compared to 1.01 with conventional drip irrigation (1.37 

kg.cm
-2

) respectively. 

7- The availability of N , P and K increased in soil under soil 

mulching to 230.88 , 58.85 and 391.25 mg.kg
-1

 as compared 

without mulching 273.08 , 37.63 and 375.1 mg.kg
-1

 

respectively . Also availability of these elements increased by 

adding organic matters to 221.98 , 48.24 , 383.17 mg.kg
-1

 

compared to 273.30 , 88.11 , 418.86 mg.kg
-1

 respectively 

without adding organic matters . 

8-  The availability of N , P , and K increased significantly under 

strip drip irrigation to 251.91 , 72.22 , 405.61 mg.kg
-1

 as 

compared with 243.37 , 64.13 , 396.43 mg.kg
-1

 under 

conventional drip irrigation respectively. 

9- Soil mulching , organic matter and using strip drip irrigation 

caused to increase the availability of N , P and K in plant from 

(45950 , 2600 , 39150 mg.kg
-1

) to (47350 , 2950 , 42050 

mg.kg
-1

) respectively under soil mulching , and from (46650 , 

2770 , 40600 mg.kg
-1

) to (51050 , 3570 , 45800 mg.kg
-1

) 

respectively by adding organic matter , and from (48350 , 

3020 , 42200 mg.kg
-1

) to (49350 , 3320 , 44200 mg.kg
-1

) 

respectively by using strip drip irrigation as compared without 

soil mulching , organic matter and using conventional drip 

irrigation. 

10-  Soil mulching , organic matter and using strip drip irrigation 

effected significantly on leaf area and average weight of bulb 

which increased from (6.38 dm
2
.plant

-1
 , 34.31 gm) to (8.38 



 D 

dm
2
.plant

-1
 , 45.77 gm) under soil mulching , and from (5.845 

dm
2
.plant

-1
 , 40.04 gm) to (8.835 dm

2
.plant

-1
 , 74.925 gm) by 

adding organic matter , and from (6.4 dm
2
.plant

-1
 , 45.74 gm) 

to (8.27 dm
2
.plant

-1
 , 69.23 gm) by using strip drip irrigation 

respectively . 

11-  the yield increased significantly from 8.96 ton.hec
-1

 to 12.56 

ton.hec
-1

 under soil mulching (the increase percentage of 

40.17% and 29.72%) under conventional and strip drip 

irrigation , and from 8.96 ton.hec
-1

 to 20.04 ton.hec
-1

 

(increasing percentage of 123.66% and 66.89% ) under 

conventional and strip drip irrigation by adding organic matter 

, and from 17.76 ton.hec
-1

 under conventional drip irrigation to 

26.92 ton.hec
-1

 by using strip drip irrigation (increasing 

percentage of 51.5%) . The highest value of onion yield was 

achived under strip drip irrigation with soil mulching and 

organic matter , it was 37.34 ton.hec
-1

 with increasing 

percentage of 98.2% as compared with conventional drip 

irrigation without soil mulching and organic matter . 
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