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ـ, لدراسة تأثير مخمفات الدكاجف  2017نفذت تجربة اصص خالؿ العركة الخريفية 
 تربتيففي   Solanum tuberosum Lكاالجياد المائي في نمك كحاصل البطاط ).

 2ك 0مخمفات الدكاجف بمستكى  أضيفت. تـ ية )مزيجة( كرممية )مزيجة رممية(جبس
% مف الماء الجاىز. قيس  60% ك40 استنزاؼ,  تـ الري عند % خمطا مع التربة
المساحة الكرقية ككتمة المجمكعة الجذرية كالحاصل الكمي كحسبت ارتفاع النبات ك 

تفكقت قيـ خصائص النمك لنبات البطاطا في التربة الجبسية  كفاءة استعماؿ المياه.
رقية سـ كالمساحة الك  87مقارنة بالتربة الرممية اذ بمغت اعمى قيمة الرتفاع النبات 

, فيما تفكقت كتمة المجمكعة الجذرية في التربة الرممية مقارنة 1-نبات 2دسـ 69
في التربة الرممية مقارنة ب  1-غـ نبات 13.2بالتربة الجبسية اذ بمغت اعمى قيمة ليا 

في التربة الجبسية. ادت اضافة مخمفات الدكاجف الى زيادة معنكية  1-غـ نبات 9.5
% ,فيما  28.46% كفي المساحة الكرقية  44.44النبات في ارتفاع نسبتيا  بمغت

%. انخفضت قيـ خصائص النمك  33انخفضت كتمة المجمكعة الجذرية بنسبة 
% مف الماء  40% مقارنة بالري عند  60معنكيا عند الري بنسبة استنزاؼ رطكبي 

ة في التربة الرممي 1-ىػ طف 34.010الكمي لنبات البطاطا   الجاىز. بمغ الحاصل
ادت اضافة مخمفات الدكاجف الى زيادة  ,في التربة الجبسية 1-طف ىػ  28.020ك

%  30.0% في التربة الرممية ك 20.7يادة الحاصل الكمي معنكيا اذ بمغت نسبة الز 
انخفضت قيـ الحاصل الكمي بزيادة نسبة االستنزاؼ الرطكبي مف  .في الترب الجبسية

% في  25.7% في التربة الرممية ك 28.8% كبنسبة انخفاض  60% الى   40
  21.950اعطت التربة الرممية افضل كفاءة استعماؿ مياه بمغت  ,التربة الجبسية

.الجبسية في التربة 3-كغـ ـ 21.273مقارنة ب  3-كغـ ـ
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Abstract 

A pot experiment was conducted in  the fall season of 2017 in Falluja – Anbar 

Province to study the effect of poultry manure and water stress on  growth and yield  

of potatoes in   gypsiferous (Loam) and sandy soil (Loamy sand). Poultry manure was 

added to soils in two levels (0 and 2 %) , and  irrigation was done after depletion of 

40% and 60% of the available water.  Traits like plant height, leaf area, root mass and 

total yield and water use efficiency was measured.Values of plant growth  were 

superior for in gypsiferous soil compared to them in sandy soil where highest value 

of plant height reached 87 cm and leaf area reached value of 69 cm
2
 plant

-1
, while 

root mass value was superior for plants in sandy soil 13.2 gm plant
-1

 compared to 

gypsum soil 9.5 gm plant
-1

.Poultry manures caused a significant increase of growth 

traits of potato where plant height increased by 44.44 %, leaf area increased by 

28.46% , while root mass decreased by 33% in gypsiferous soil .Growth traits values 

significantly reduced at irrigation at moisture depletion of 60% compared to the 

irrigation at 40% depletion . Total yield of potato was 34.010 ton ha
-1

 in sandy soil 

and 28.020 ton ha
-1 

in gypsiferous soil, application poultry manures increased total 

yield significantly as the increasing percentage reached 20.7% in sandy soil and 

30.0% in gypsiferous soil. Total yield values decreased as moisture depletion 

increased from 40% to 60% with reduction percent of 28.8% in sandy soil and 25.7% 

in gypsiferous soil. Sandy soil had the best water use efficiency reached 21.950 kg m
-

3
 compared to 21.273 kg m

-3 
in gypsiferous soil

 
.  

Keywords: Poultry Manures, Water Stress, Solanum Tuberosum L. 

 المقدمة
تعاني الترب الرممية مف نقص في المكاد المغذية كسرعة الجفاؼ , يمكف تحسيف قدرتيا عمى الحفاظ عمى المياه 
كالمغذيات مف خالؿ إضافة المكاد العضكية. تعتبر التربة الرممية  تربة فقيرة كتحتاج إلى تحسيف خصائصيا مف 

الالزمة لنمك النبات, كيتحقق ذلؾ مف خالؿ إضافة  خالؿ زيادة قدرتيا عمى االحتفاظ بالماء ك المكاد الغذائية
األسمدة العضكية . تشغل الترب الجبسية  مساحات كاسعة مف اليابسة كتنتشر في بعض المناطق الجافة كشبو 
الجافة كالتي تتكافر فييا مصادر الجبس , لقد ظيرت حاجة ممحة الستغالؿ ىذه الترب في اإلنتاج الزراعي 

فجكة الغذائية المتزايدة نتيجة لمزيادة المستمرة في عدد السكاف. تبمغ مساحة الترب الجبسية كمحاكلة لتضييق ال
% مف مساحة العراؽ الكمية, تعاني الترب الجبسية  مف الكثير مف 28كتشكل حكالي   2كـ  88888في العراؽ 

 Sink hole)الكعات )المشاكل مثل رداءة الخصكبة كضعف البناء ككجكد طبقات صماء كالممكحة كتككف الب

 ( .1لذلؾ  تحتاج ادارتيا الى أساليب عممية  لمحاجة الممحة الستغالؿ ىذه الترب )

mailto:bhalkeb@uoanbar.edu.iq
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ط يعمل التسميد العضكي عمى تحسيف خصائص التربة عف طريق إضافة العناصر الغذائية كزيادة النشا
,  كما يقمل مف سمية بعض المعادف الثقيمة ك ليا تأثير إيجابي كبير عمى الميكركبي كاإلنزيمي في التربة

خصائص التربة الفيزيائية كالكيميائية كالبيكلكجية ككذلؾ تحفيز نمك النبات كبالتالي زيادة إنتاجية المحاصيل 
يكفر كميات كبيرة  ألنو( . اف استخداـ التسميد العضكي  يعد احد مف العناصر االساسية لمزراعة المستدامة 23)

(. 22المعدنية ) لألسمدةمف المغذيات الكبرى كالصغرى الالزمة لنمك النبات كانخفاض كمفتو كيستخدـ كبديل 
مستكى  تأثير( الى 8. اشار )عضكية ادت الى زيادة حاصل النباتاف زيادة مستكيات االسمدة ال (25اشار )

 % 188الكامل  سـ عند معاممة الري  69.2قيمة نحك الري الناقص في طكؿ نبات البطاطا, إذ بمغت اعمى 
 67.3% مف التبخر مف حكض التبخر كالّمذيف بمغت قيميما 58% ك75معنكيًا قياسًا بالمستكييف التي تفكقت 

% بالتتابع, كاف زيادة مستكيػػات الري بالتنقيط الناقص حققت لديِو 11.6% ك2.7سـ كبنسبة زيادة قدرىا  62.8ك
)اضافة كامل  في معاممػػػة الري الكامػػػػل 1-طف ىػ 39.8ي الحاصػػل الكمي لدرنات البطاطا إذ بمغ أعمى زيادة ف

ؽ معنكيًا قياسػػػًا الى المستكييػػف   34.7ق الرية المحسكب الذي بمغ % مف عم58% ك75عمق الرية( الذي تفػكَّ
عمى أفضل كفاءة الستعماؿ الماء  % بالتتابع, كحصل 34.6% ك14.7كبنسبة زيادة قدرىا  1-طف ىػ 29.5ك

مف حكض التبخر % مف التبخر المحسكب 58عند معاممة  -3كغـ  ـ 24.4عند زراعة محصكؿ البطاطا  بمغ  
% مف التبخر المحسكب مف حكض لتبخر 75عند معاممة الري الكامل ك 3-ـكغـ  15.7ك 3-ـ كغـ 18.7مقابل 

 . 1-طف ىػ 18كعند إضافة األسمدة العضكية بمستكى 
% عند معاممة الري  14( الى زيادة معنكية في عدد الدرنات لمنبات كمعدؿ كزف الدرنة بنسبة 13تكصل )

( مف خالؿ دراستيما لتقييـ تأثير االختالؼ في كمية الماء 38االعتيادي مقارنة بمعاممة الري الناقص. بيف )
ة كمية ماء الري ادت الى زيادة حاصل درنات المضافة بطريقة الري بالتنقيط في نمك كحاصل البطاطا, اف زياد

 نما مف زيادة متكسط كزف الدرنات.البطاطا, كلكف زيادة الحاصل ىذه لـ تكف مف زيادة عدد درنات البطاطا كا
( اف اخضاع نبات البطاطا لإلجياد المائي خالؿ مرحمة النضج يؤثر في اإلنتاج الكمي لممحصكؿ, إذ 32كجد  )

( الى اعمى 29ي ىذه المرحمة لإلجياد إلى تقميل عدد كحجـ الدرنات المتككنة. تكصل )يسبب تعرض النبات ف
إذ بمغ نحك  A% مف التبخر مف حكض التبخر صنف 188حاصل فعمي لمحصكؿ البطاطا عند المستكى 

% مف عمق الرية  128ك 188 ,88ثالثة مستكيات ري   تأثيربدراستو حكؿ  1-ميكاغراـ ىػ 24.623
 1-ميكاغراـ ىػ 17.348ك 21.352% حيث بمغ 128ك 88ينما انخفض الحاصل عند المستكييف المحسكب, ب

% مف التبخر مف حكض 88الماء لمحصكؿ البطاطا عند الري  الستعماؿلممكسميف بالتتابع, كاف اعمى كفاءة 
لمبطاطا ( الى حصكؿ انخفاض معنكي في قيمة الحاصل الكمي 19. اشار )3-ـ كغـ 6.61التبخر التي بمغت 

في  1-ميكاغراـ ىػ 34.46% مف المتبخر مف حكض التبخػػػػر, إذ بمغ اعمى حاصل  188ك 75, 58عند الري   
 %. 58في المعاممة  1-ميكاغراـ ىػ 25.94% المحسكبة مف حكض التبخر كاقل حاصل بمغ 188معاممة 



 ISSN: 1992-7479                E-ISSN: 2617-6211         7119, 7العدد  17ة مجمد مجمة األنبار لمعموم الزراعي

741 

 

  23.8ك 26.5 ,28اذ بمغت  ـ الحاصل الكمي لمبطاطا( اف زيادة نسب اجياد الرطكبة خفض قي3َكَجَد )
% مف المتبخر مف حكض التبخر بالتتابع. أجريت ىذه الدراسة لمعرفة 78ك 68 ,58عند الري  1-ميكاغراـ ق

 مخمفات الدكاجف كاالجياد المائي في خصائص نمك كحاصل البطاطا في تربتيف جبسية كرممية. تأثير
 المواد وطرائق العمل

في تربتيف االكلى  محافظة االنبارفمكجة/, في قضاء ال 2017المكسـ الخريفيأجريت تجربة حقمية في خالؿ 
محافظة االنبار غرب العراؽ  /ناحية الحبانية مف منطقة عامرية الفمكجة كالتربة الثانية اخذترممية اخذت مف 

بينما   Typic Torrifulvents تحت المجمكعة العظمى التربة الرممية الى مكرفكلكجيا كصنفت تيفكصفت الترب
حسب نظاـ التصنيف األمريكي  Typic haplo Gypsid  تحت المجمكعة العظمى التربة الجبسية الى صنفت

(36). 
رمميػػػة مػػػف ناحيػػػة عامريػػػة  مزيجػػػةـ االكلػػػى ذات نسػػػجة  0.30 – 0جمبػػػت مػػػادة تربػػػة ممثمػػػة لمحقػػػل مػػػف العمػػػق  

%  0 مخمفػات دكاجػف خمطػا مػع التربػة كبنسػبة   تػـ اضػافة الحبانيػة.ذات نسجة مزيجة مف ناحية الفمكجة كالثانية 
عػت معػامالت كز   % مف المػاء الجػاىز. 60ك % 40  ة الىالرطكب استنزاؼتـ الري عند كصكؿ نسبة % . 2ك

 Randomized Complete Blockالقّطاعات الكاممة التعشية  تصميـ كفق قطع منشقة منشقةالدراسة بتجربة 
Design (RCBD) ,كػػل . كقسػػمت عتػػيف رئيسػػتيف فػػي كػػل قطػػاع عشػػكائياالتػػربتيف بقط كزعػػت  كبثالثػػة مكػػررات

كزعػت معاممػة االسػتنزاؼ اضافة مخمفات الدكاجف عشػكائيا ك  قطعة رئيسة الى قطعتيف ثانكيتيف كزعت فيو مستكى 
 .72كحدة تجريبية كبمغت عدد االصص اصص لكل  3 الرطكبي عشكائيا كبكاقع

دت اعتم ,الخاصة بالترب الجبسية (21)التربة بالطريقة المكصكفة مف قبل النسبة المئكية لحجـك دقائق  قدرت
رت الكثافة الظاىرية بكاسطة طريقة ق لتحديد صنف النسجة.27)  )طريقة الماصة المكصكفة مف قبل  دِّ

الكاردة  Black طريقة حسبك كالكثافة الحقيقية بطريقة البكنكميتر ( Core Sample)األسطكانة المعدنية 
رت اإليصالية المائية (. 31في)  (.(14يالمذككرة فك   Klute (1965)مطريقة المقترحة مف قبللػ كفقاً المشبعة ُقدِّ

( كحسب الطريقة double ring infiltrometers)الحمقات المزدكجة  باستخداـInfiltration تـ تقدير الغيض
كيمك باسكاؿ باستخداـ جياز  1500ك   33. قدر المحتكى الرطكبي الكتمي عند شد(20المكصكفة مف قبل )

كالكثافة الظاىرية لثالث مكررات ثـ حسبت الرطكبة  (Pressure Plate Apparatus)اقراص الضغط 
 الحجمية.

اإليصالية  . تـ قياسـ  0.30 – 0تـ تحضير عجينة التربة المشبعة لنماذج التربة المأخكذة مف العمق 
 الطرائق المقترحة ك تقدير االيكنات المكجبة كااليكنات السالبة كفق pHكدرجة تفاعل التربػػػػة  ECeالكيربائية 

CO3)  الكاربكنػػػػػػػػػػػػات قدرت.Richards (1954 )الكاردة في  مف قبل مختبر الممكحة االمريكي ك
–

HCO3)  كالبيكاربكنػػػػػػػػػات(2
 Blackفي الطرائق المذككرةكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق (O.M) كالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادةالعضكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة(–

SO4)قدرت الكبريتات .(1965)
 قدرت (,Spectrophotometerجيػػػػػػػػػاز) بطريقة العكارة باستعمػػػػػاؿ (2–

عياري  (0.01باستخػػػػداـ  ) Pressure Calcimeterة ػبطريقػػػػػػػػػ (CaCO3)الكالسيـكالنسبة المئكية لكربكنات 
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 السعػػة كقدرت االسيتكف, باستخػػػػػػػػػػػػػداـ بالترسيب (CaSO4قدرت كبريتات الكالسيـك )(. HCl  )31 مف حامض
بعض الخصائص  1كيكضح جدكؿ  .((Methylene Blue 33بطريقة  (CECالتبادليػػػػػػػػة لأليكنات المكجبة )

 الفيزيائية ك الكيميائية لتربتي  الدراسة قبل الزراعة.
مساكية لكثافة الحقل  بعد تييئة االصص بمادة التربة كبكثافة ظاىربة كخدمة المحصكؿ الزراعػػػػػػػػػةتـ اجراء 

كخمطيا بمخمفات الدكاجف كفق معامالت الدراسة المذككرة انفا تـ اضافة مياه الري كايصاؿ رطكبة التربة الى 
 . الزراعة لغرض حصكؿ تجانسحدكد السعة الحقمية كتعكيض المتبخر كل ثالثة اياـ كلمدة شير قبل 

 م قبل الزراعة 0.30 –  0لمعمقتي الدراسة لترب والكيميائية بعض الخصائص الفيزيائية 1جدول 

 

 التربة الرممية التربة الجبسية الوحدات الخاصية

 631 493  الرمل
 283 322 1-غـ كغـ الغرين
 86 185  الطين
 مزيجة رممية مزيجة  النسجة

 1.30 1.32 3-ميكاغراـ ـ الكثافة الظاىرية
 2.44 2.40 3-ميكاغراـ ـ الكثافة الحقيقية

 46.72 45.04 % المسامية
 13.3 9.3 1-سـ ساعة االيصالية المائية المشبعة

 69.2 44.3 سـ الغيض التجميعي
 12.8 9.92 1-سـ ساعة معدل الغيض االساس

 الشدكد رطوبة التربة الحجمية %
 باسكاؿكيمك 

0 45.68 44.20 
33 30.74 28.31 

1500 9.56 8.11 
 20.20 21.18 % الماء الجاىز

 7.9 8.1 ػػػػػػػػػػػػػ pHدرجو تفاعل التربة 
 3.4 3.5 -1ديسيسيمنز ـ (EC) االيصالية الكيربائية
 (OMالمادة العضوية)

 -1غـ كغـ
10.6 8.3 

 175 18.3 (CaSO4)الجبس
 CaCO3 58.9 136.4 كاربونات الكالسيوم 

CEC 11.77 -1سنتي مكؿ شحنة كغـ  

االيونات الذائبة 
 الموجبة

Ca2+ 

 -1مميمكؿ  لتر

27.80 14.00 
Mg2+ 6.50 17.00 
Na+ 1.24 3.25 
K+ 0.95 0.42 

االيونات الذائبة 
 السالبة

SO4
2- 21.5 19.70 

HCO3
- 2.00 1.60 

CO3
2- Nill Nill 

Cl- 11.00 14.20 
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عمى عمق   20/9/2017بتاريخ  Aمتكسط التبكير الرتبة  Revaraيرا فالبطاطا صنف رب زرعت درنات
( كسماد P2O5% 45سماد السكبر فكسفات الثالثي )% نتركجيف( ك 46اضيف  سماد اليكريا ) .ـ 0.08-0.10

بالتتابع.  -1ىكتار kك N  ,Pكغـ 400ك120 , 240 % بكتاسيكـ( كبمعدؿ41.5) K2SO4كبريتات البكتاسيـك 
% 50شممت المرحمة االكلى عمى كامل تكصية عنصر الفسفكر كأضيفت األسمدة المذككرة آنفًا عمى مرحمتيف, 

مف تكصية النيتركجيف قبل الزراعة خمطًا مع الطبقة السطحية لمتربة. كشممت المرحمة الثانية كامل تكصية 
 اً يكم 50. استخدـ التسميد الكرقي بعد (18)البكتاسيـك كما تبقى مف النيتركجيف اضيفت بعد شير مف االنبات 
لمرش  -1ممغـ لتر 6000ك  3000ك  1500مف البزكغ كلست رشات كبكاقع رشة كاحدة كل عشرة أياـ بتراكيز 

(ر لمنيتركجيف كسماد عالي الفسفكر% نيتركجيف( كمصد46عمى النبات باستخدـ سماد اليكريا ) % 17) )ماغنـك
( كمصدر 47نيتركجيف ك% 10% فسفكر( كمصدر لمفسفكر كسماد عالي البكتاس )44نيتركجيف ك % بكتاسيـك
 (.5) لمبكتاسيـك

كيمك باسكاؿ  60 طضغكط تشغمية مختمفة كاعتمد الضغ استخدـ نظاـ الري بالتنقيط كقيمت المنظكمة عند
/ 18/9بتأريخ  . اعطيت رية االنبات1-لتر ساعة 3.92افضل معايير التقييـ كاعتمد التصريف الفعمي  إلعطائو
تمت جدكلة الري لجميع معامالت التجربة كحسب نسب . رطكبة التربة إلى حدكد السعة الحقمية يصاؿإل 2017

تـ اعتماد قيـ معامل المحصكؿ , (35ذكره ) الى مااعتمدت مراحل نمك نبات البطاطا  كفقا  .االستنزاؼ الرطكبي
تـ اجراء عممية معايره لمعرفة مقدار التبخر مف حكض التبخر كالتي تكافئ . 2جدكؿ ك  34) كفق ما ذكره  )

 : ككاالتي في تحديد تكقيت الري   Aبُأستخدـ حكض التبخر األمريكي صنفنسبة االستنزاؼ المطمكبة 
                 ( :28( كفق المعادلة اتي ذكرىا )dحسب عمق الماء الكاجب اضافتو لمتربة )

 
 
:  -إذ إفَّ

d ( الذي يكافئ االستيالؾ المائي الفعمي , )سـ( عمق الماء الكاجب إضافتو لمتربة =ETa .) 
 ƟF.C الرطكبة الحجمية لمتربة عند حدكد السعة الحقمية = )%(. 

ƟP.W.P الرطكبة الحجمية عند نقطة الذبكؿ الدائـ = )%(. 
dp  نسبة االستنزاؼ الرطكبي =(%) . 
 D.)العمق الفعاؿ لممجمكعة الجذرية, )سـ = 

 لما كاف عمق الماء المضاؼ يمثل االستيالؾ المائي الفعمي تمت صياغتو بالمعادلة االتية:
 
 ( ككاآلتي: (2( ك كفق المعادلة المذككرة فيEToنتح المرجعي ) -تـ حساب التبخر 
 

 …………...……… (3)                                  =ETo 
 -:إذ إفَّ 

 

D X dp ……………..……………...…… )1( X d =
Ɵ 𝑭.𝒄 − Ɵ 𝒑.𝒘.𝒑

𝟏𝟎𝟎
 

ETa = d   ………..………….………………………. (2) 

 

ETa 
Kc 
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 (.-1مـ يـك )نتح المرجعي, -: التبخر   
 . -1نتح الفعمي, مـ يـك -: التبخر    
لعدـ كجكد مجمكع  اإلنباتلمرحمة قبل 1.00 تـ أعتماد قيمة معامل المحصكؿ  اذ: معامل المحصكؿ,   

 خضري.
 (2)حسب المعادلة المذككرة في Epanكمية الماء الكاجب تبخرىا مف الحكض  عتمادتـ تكقيت الري مف خالؿ ا 

 -ككاالتي :
     EPan=ET0/KP            ............................         ( 4) 

 -:إفَّ إذ 
 .-1: التبخر المقاس مف الحكض, مـ يـك    
 في ىذه الدراسة  . 0.75: معامل الحكض كقد اعتمدت القيمة    

 -(  ككاالتي:(16  بات غسل كفق المعادلة التي ذكرىاُحسبت كمية الماء الكاجب إضافتيا الى التربة كمتطم

(5)                    ................................100× LR =                   
 -:إذ إفَّ 

LR,.)%( ,كمية متطمبات الغسل : 
 .-1: االيصالية الكيربائية لماء الري,ديسيسيمينـز    

 10كتساكي يككف عندىا الحاصل يساكي صفرًا, لمتربة  -1ديسيسيمينز ـ : أقصى ايصالية كيربائية,      
 (.   11لمحصكؿ البطاطا )

 ككاالتي: 16)تـ تحكيل ىذِه النسب إلى أعماؽ مياه كفق المعادلة التي ذكرىا )

 
 -:إذ إفَّ 

dL.)عمق الماء الكاجب إضافتو كمتطمبات غسل, )سـ : 
LR )%( ,كمية متطمبات الغسل : 

d   .)عمق الماء الكاجب إضافتو, )سـ : 
 ( مع عمق الماء الكاجبdتـ حساب عمق الماء الكمي مف جمع عمق الماء الكاجب إضافتو )      

  -( حسب المعادلة االتية :dLإضافتو كمتطمبات غسل) 
 

7)                                                                             GDI =   

 :إذ إفَّ 
GDI .)اجماي عمق االركاء )سـ = 

Ei (2% ) 85في ىذه الدراسة = كفاءة نظاـ الري بالتنقيط  كاعتمدت 

dL = LR    d  ……………………………………….. )6)      

Ldd+ 
Ei 

iwEc 
2(MAXEce) 

× 

........................................
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 معادلة المكازنة المائية ككاالتي: تـ حساب االستيالؾ المائي باعتماد
 
 

 تخمل عميق Dp == كمية مياه الري,Ir= كمية االمطار. P= االستيالؾ المائي ,  Etaاذ اف 
R ,السيح السطحي =In ,في رطكبة التربة. تغير= ال   = الماء المحتجز مف قبل النبات 

تصبح المعادلة كبأفتراض كل مف السيح السطحي كالماء المحتجز مف قبل النبات كالتخمل العميق مساكيًا لمصفر
 كالتالي:

 -(:2ُحسب زمف اإلركاء باستخداـ المعادلة التي ُذكرت في )

      
 :إذ إفَّ 

q1ساعة ³: التصريف المعطى لمخطكط الحقمية, ـ-  . 
t.زمف الري,  ساعة : 
a²: المساحة لدائرة االبتالؿ لممنقط, ـ. 
d.عمق الماء المضاؼ, ـ : 

 مراحل نمو نبات البطاطا 7 جدول
 (Kcالمحصول ) معامل يوم المدة الزمنية النمو مراحل

 مرحمة النمو الخضري 
Vegetative Growth Stage 10/30 – 10/14/2017 0.75 

 مرحمة نشوء الدرنات
Tuber Initiation Stage 11/19 – 10/31/2017 1.15 

 مرحلة انتفاخ الدرنات         

Tuber Bulcking Stage 
12/16 – 11/20/2017 1.00 

 مرحلة النضج

Maturation Stage 
12/23 – 12/17/2017 0.8 

 

إذ تـ القياس مف نقطة  ,ارتفاع النباتات في نياية مكسـ النمك بقياس متمثمة صفات النمك كالحاصػلكانت 
في نباتات  ثالثعدد السيقاف اليكائية الرئيسة ل بحس القياس.باألرض إلى نيايتو بكاسطة شريط  اتصاؿ النبات

اذ تـ تفريغ محتكيات االصص في  ,كتمة الجذكر بالطريقة الكزنية. تـ قياس لمعاممة ثـ حسب متكسطياكل 
( كذلؾ 1-نبات 2المساحة الكرقية )دسـ حسبت .تجفيفيا ككزنيا كازالة التربة مف عمى الجذكر ك كعاء فيو ماء

( كحسب المعادلة 37) 0ـ 70قرصا معمكمة المساحة كجففت  في فرف كيربائي عمى درجة حرارة  30بأخذ 
 : االتية

  = (1-نبات 2المساحة الكرقية لمنبات )دسـ
)  الكزف  الجاؼ 𝟐دسـ مساحة االقراص(

الكزف  الجاؼ لالقراص(غـ)
                      (12) 

 :ةنسػب الحاصل إلى اليكتار باستخداـ المعادلة اآلتيُقدر حاصػل الدرنات لكػل معاممة عمى انفراد ثـ 
 

47 

𝒒  𝒕 = 𝒂  𝒅…………………………..……………..)10( 

Eta = (P + Ir) -  )Dp + R + In ± ∆s(………………..)8( 

Eta = (P + Ir) ±∆s……………….….…….……..)9( 
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 (13)                                  10000× ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الحاصل باليكتار =  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

     

 :ككاآلتي( 15)المعادلة المذككرة في كفق (WUEكفاءة استعماؿ المياه ) حسبت 

 (14)         ػػػػ...................... ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ= (-3كفاءة استعماؿ المياه )كغـ ـ
 

الفركقات المعنكية  تالتبايف كحسب, عمى كفق طريقة تحميل Genstatحممت النتائج احصائيا باستخداـ برنامج  
 .( (L.S.Dقل فرؽ معنكي أل 0.05بيف المعامالت عند مستكى معنكية 

  
 والمناقشة النتائج

, إذ يالحػع  تفكقيػا معنكيػًا فػي التربػة الجبسػية اسة في قيـ ارتفاع  نبات البطاطاتأثير معامالت الدر  1يبيف شكل 
سػػـ لمتربػػة   73.3سػػـ لمتربػػة الجبسػػية مقارنػػة 87معاممػػة  حيػػث بمعػػت اعمػػى قيمػػة  مقارنػػة بالتربػػة الرمميػػة كالي

 ربة الرممية. لجبسية مقارنة بالتكىذا يعكد الى الخصائص الفيزيائية لمتربة ا الرممية 
اضػػافة مخمفػػات الػػدكاجف فػػي قػػيـ ارتفػػاع النبػػات ,اذ يالحػػع اف اضػػافة  تػػأثير 1نتػػائج الػػكاردة فػػي شػػكل التكضػػح 

 15.06% ك  17.47مخمفات الدكاجف اثرت معنكيا في قيـ ارتفػاع النبػات كلكػال التػربتيف اذ بمغػت نسػبة الزيػادة 
% عمػػى  60% ك 40% لمتربػػة الرمميػػة عنػػد الػػري بنسػػبة اسػػتنزاؼ  44.44% ك  25.56ك% لمتربػػة الجبسػػية 

زيػػػادة الػػى ذلػػؾ دكرىػػا فػػي  , يضػػاؼف خصػػائص التربػػة الفيزيائيػػةاف اضػػافة مخمفػػات الػػدكاجف حسػػنت مػػ .يػػبالترت
َـّ معدؿ النمك الخضري ك لى زيادة االمتصاص الكمي لمعناصر المعدنية إ التي ادتنسبة الرطكبة  زيػادة فػي  كمػف ثػ
كدكره فػػي انتػػػاج  فػػي السػػماد العضػػكي يعػػكد سػػبب الزيػػػادة فػػي ارتفػػاع الػػى محتػػكى النتػػػركجيف  (.10طػػكؿ النبػػات  )
 (.7كجده ) شجع االنقساـ الخمكي كاستطالة الخاليا كمف ثـ زيادة ارتفاع النبات كىذا يتفق مع مااالككسجيف الذي 

% مػػف المػػاء الجػػاىز مقارنػػة  40تفػػكؽ قػػيـ ارتفػػاع النبػػات معنكيػػا عنػػد الػػري بنسػػبة اسػػتنزاؼ رطػػكبي  1يكضػػح شػػكل 
 44.3سػػـ ك 58.4سػػـ فػػي التربػػة الجبسػػية ك 63.5سػػـ ك  74.1حيػػث بمغػػت قػػيـ ارتفػػاع النبػػات  ,% 60بػػالري عنػػد 

% عمػػى التتػػابع لمعاممػػة اضػػافة عػػدـ اضػػافة مخمفػػات  60% ك 40سػػـ فػػي التربػػة الرمميػػة عنػػد الػػري بنسػػبة اسػػتنزاؼ 
سػػـ لمتربػة الرمميػػة عنػد الػػري  64.0سػـ ك  73.3سػػـ لمتربػة الجبسػػية ك  73.1سػـ ك  87.0دكاجػف ,فيمػػا بمغػت قيميػػا 
اف لمكاعيػػػػد الػػػػري  .% مخمفػػػػات دكاجػػػػف 2% عمػػػػى التتػػػػابع لمعاممػػػػة اضػػػػافة  60% ك 40بنسػػػػبة اسػػػػتنزاؼ رطػػػػكبي 

كىػػذا يتفػػق مػػع مػػا كجػػده , يػػات الحيكيػػة كالنمػػك الجيػػد لمنبػػاتمػػف العمم تعػػزز قػػد المتقاربػػة كالمحتػػكى الرطػػكبي المالئػػـ 
في تحسيف خصائص التربػة كزبػادة المغػذيات الجػاىزة فػي التربػة كالحػد مػف  يجابيا ,كما اف لممادة العضكية اثر (3)

 التأثيرات السمبية لالجياد المائي.

 

 حاصل الكحدة التجريبية)كغـ( 
 ( 2مساحة الكحدة التجريبية)ـ

 ( -1الحاصل الكمي )كغـ ىكتار

 ( -1ىكتار 3المياه المضافة )ـكمية 
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 ك اثرت معنكيا في قيـ ارتفاع النبات كلكػال التػربتيف . قد اف التداخل بيف معامالت الدراسة  1يالحع مف الشكل 
إلػػى زيػػادة االمتصػػاص الكمػػي لمعناصػػر المعدنيػػة كمعػػدؿ النمػػك  ادتإلػػى أف زيػػػادة نسػػبة الرطكبػػة  ذلػػؾ قػػد يعػػزى 

 (.10الخضري كمف ثَـّ زيادة في ارتفاع النبات )

 
L.S.D التداخل نسب االستنزاف الرطوبي مستوى اضافة مخمفات الدواجن نوع التربة 
0.05 3.230 1.812 1.307 2.832 

 )سم( ارتفاع النباتتأثير معامالت الدراسة في   1 شكل 

, اذ يالحع تفكؽ قيـ المساحة ـ المساحة الكرقية لنبات البطاطامعامالت الدراسة في قي تأثير 2يبيف شكل 
عف قيميا في التربة الرممية كلجميع المعامالت اذ بمغت اعمى قيمة  ت في التربة الجبسية  معنكياالكرقية لمنبا
في التربة الرممية ,كقد يعكد ذلؾ  1-نبات2دسـ 48.3 في تربة الجبسية مقارنة ب  1-نبات2دسـ 69ليذه الصفة 

 الختالؼ المحتكى الرطكبي كزيادة سعة االحتفاظ بالماء في التربة الجبسية مقارنة بالتربة الرممية.     
نسبة  بأيةدكر مخمفات الدكاجف في زيادة قيـ المساحة الكرقية في كال التربتيف كعند الري  2يكضح شكل 

%  33.80%  لمتربة الجبسية ك 28.46% ك  18.97حيث ازدادت قيـ المساحة الكرقية بنسبة  ,استنزاؼ
كىذا قد , ز عمى التتابع% مف الماء الجاى 60% ك 40% لمتربة الرممية عند الري بنسبة استنزاؼ  25.27ك

في  اثرتلتربة كالتي في تحسيف خصائص االمركبات الدبالية الناتجة مف تحمل المخمفات كدكرىا  تأثيرالى  يعكد
 (.26ىذا يتفق مع ما كجده ). ك (6نمك النبات )

% مقارنة بالري عند الري  40تفكؽ قيـ المساحة الكرقية معنكيا عند الري بنسبة استنزاؼ  2يالحع مف الشكل 
عند الري 1-نبات2دسـ 69ك 1-نبات2دسـ 58, اذ بمغت قيميا % مف الماء الجاىز كالي معاممة 60باستنزاؼ 

% مف  60عند الري باستنزاؼ  1-نبات2دسـ  50.0ك 1-نبات2دسـ 39.0% مقارنة ب 40بنسبة استنزاؼ 
% مخمفات دكاجف عمى التتابع. فيما 2الماء الجاىز في التربة الجبسية لمعاممة بدكف اضافة كمعاممة اضافة 

 27.3% مقارنة  40عند الري بنسبة استنزاؼ  1-نبات2دسـ  48.3ك 1-نبات2دسـ 36.1بمغت قيميا
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% مف الماء الجاىز في التربة الرممية لمعاممة بدكف  60عند الري باستنزاؼ 1-نبات2دسـ 34.2ك 1-نبات2دسـ
يعزى سبب ذلؾ الى دكر العمميات الميمة مثل ك  ,% مخمفات دكاجف عمى التتابع2اضافة كمعاممة اضافة 

كىذا يتفق مع  ما التمثيل الحيكي لمبركتيف الخمية كاألغشية الخمكية ك  الخاليا كالتمثيل الحيكي في جدار إنقساـ
 (.3ذكرُه )

كىػذا  .المساحة الكرقية كلكال التػربتيف اف التداخل بيف معامالت الدراسة اثرت معنكيا في قيـ 2يالحع مف الشكل 
 (.24ئص التربة )يعكد الى دكر المخمفات العضكية في تحسيف خصا

 
L.S.D التداخل نسب االستنزاف الرطوبي مستوى اضافة مخمفات الدواجن نوع التربة 
0.05 2.331 1.063 1.236 2.206 

 (1-نبات2)دسم المساحة الورقيةتأثير معامالت الدراسة في  7 شكل 

 
التربة الجبسية  في كتمة المجمكعة الجذربة في مخمفات الدكاجف كنسبة االستنزاؼ الرطكبيتأثير  3يكضح شكل 
 1-غـ نبات 13.2اذ بمغت اعمى قيمة ليا  ,قيـ ىذه الصفة في التربة الرممية, اذ يالحع تفكؽ كالتربة الرممية
% مف الماء  60في التربة الجبسية في معاممة بدكف اضافة كعند الري باستنزاؼ  1-غـ نبات 9.5مقارنة ب 

لمتربة الجبسية  1-غـ نبات 5.2مقارنة ب  1-غـ نبات  7.4الجاىز. فيما بمغت اقل قيمة ليا في التربة الرممية 
حجكـ المسامات في التربة الرممية مما يساعد عمى  الدكاجف ,كربما يعكد ذلؾ الى اتساع عند اضافة مخمفات

 السفل .نتيجة حركة الماء الى اتغمغل الجذكر بشكل اكبر 
ض قيميا معنكيا كفي مخمفات الدكاجف في كتمة المجمكعة الجذرية , اذ يالحع انخفا ةاضاف تأثير  3يبيف شكل 
% 28 لمتربة الرممية فيما بمغت نسبة االنخفاض %  20% ك 33حيث بمغت نسبة االنخفاض  ,كال التربتيف

% عمى التتابع. كىذه النتيجة ربما يعكد  60% ك40% في التربة الجبسية عند الري بنسبة استنزاؼ  14ك
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سببيا الى دكر مخمفات الدكاجف في تحسيف مسامية التربة كتقميل حجـك المسامات مف خالؿ تحسيف بناء التربة 
االسمدة العضكية بشكل مباشر مف خالؿ تجييزىا  (, اذ تؤثر9كزيادة ثباتية التجمعات كىذا يتفق مع ما كجده )

جذري ذي كفاءة عالية يستطيع  المكاد المنشطة لمنمك مما يساعد عمى بناء مجمكع لى جانببالمغذيات الكبرى ا
 ( .6ثـ بناء نمك خضري جيد ) تياجات النبات مف ىذه المغذياتمف خالليا تمبية  اح

% مف الماء  60ة استنزاؼ بارتفاع  قيـ كتمة المجمكعة الجذرية معنكيا عند الري بنس  3يالحع مف نتائج شكل 
% مف الماء  40مقارنة بالري عند استنزاؼ  1-غـ نبات 10.6ك  1-غـ نبات 13.2الجاىز حيث بمغت قيميا 

في التربة الرممية لمعاممة بدكف اضافة كمعاممة  1-غـ نبات 7.4ك  1-غـ نبات 11.1اذ بمغت قيميا  ,الجاىز
 60% مخمفات دكاجف عمى التتابع .فيما بمغت قيـ ىذه الصفة في التربة الجبسية عند الري باستنزاؼ  2اضافة 

% مف  40مقارنة بقيميا عند الري بنسبة استنزاؼ  1-غـ نبات%  8.2ك  1-غـ نبات 9.5% مف الماء الجاىز 
% مخمفات  2لمعاممة بدكف اضافة كمعاممة اضافة  1-غـ نبات 5.2ك 1-غـ نبات 7.2الماء الجاىز اذ بمغت 

يعكد تأثير زيادة  .% مخمفات دكاجف عمى التتابع 2دكاجف عمى التتابع لمعاممة بدكف اضافة كمعاممة اضافة 
نسبة االستنزاؼ في زيادة كتمة المجمكعة الجذرية الى زيادة المدة الزمنية الفاصمة بيف الريات كىذا بدكره يزيد مف 

زيادة نسب  تسببزيادة المدة بيف الريات  افات الجذكر لزيادة مدة الجفاؼ كتعمق الجذكر بحثا عف الماء, امتداد
اف كربما يضاؼ إلى ذلؾ  ,المناسبة لمكصكؿ إلى الرطكبة سعيا االجياد المائي مما أدى إلى استطالة الجذر

تزداد قكى الشد ليذه الطبقة بعد الري مباشرًة ك  جذكر النبات تككف مف الطبقة العميا ىافذمعظـ المياه التي تستن
 .)30(عمقاً  االكثر منطقةامتصاص الرطكبة مف بالجذكر  تبدألذا  الرطكبيحاؿ انخفاض محتكاىا 

 
L.S.D التداخل نسب االستنزاف الرطوبي مستوى اضافة مخمفات الدواجن نوع التربة 
0.05 0.5283 0.3350 0.3963 0.6485 

 (1-كتمة المجموعة الجذرية )غم نباتتأثير معامالت الدراسة في  3شكل 
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 الحاصل الكمي زيادة في يالحع ذ, إقيـ الحاصل الكمي لنبات البطاطا عكامل الدراسة فيثير أت 4يبيف شكل  

 34.010, اذ بمغت اعمى قيمة لمحاصل جبسية كلجميع المعامالت المدركسةفي التربة الرممية مقارنة بالتربة ال
في التربة الجبسية عند الري بنسبة استنزاؼ  1-طف ىكتار  28.020في التربة الرممية مقارنة ب  1-طف ىكتار

طف   24.750فيما بمغت ادنى قيمة لالنتاج  .% مخمفات دكاجف 2% نت الماء الجاىز كعند اضافة 40
 % مف الماء الجاىز60لمتربة الجبسية كلمعاممة الري عند استنزاؼ  19.890لمتربة الرممية مقارنة ب  1-ىكتار

رب الجبسية ربما . اف تفكؽ قيـ الحاصل الكمي لمترب الرممية مقارنة بالتضافة مخمفات دكاجفكلمعاممة بدكف ا
حجـك بشكل افضل مف التربة الجبسية التساع  ودرناتالذي ازداد نمكه كانتفاخ  البطاطا نباتيعكد لطبيعة 

 .مساماتيا
اذ يالحع الدكر االيجابي  ,البطاطااضافة مخمفات الدكاجف في قيـ الحاصل الكمي لنبات تاثير  4يكضح شكل 

حبث بتيف كعند الري باي نسبة استنزاؼ,ليا في الزيادة المعنكية لمحاصل مقارنة بمعاممة بدكف اضافة كلكال التر 
لمعاممة  الجبسية % في التربة30.0% ك 11.6% في التربة الرممية ك  20.7% ك 6.5بمغت نسبة الزيادة 
تمعب االسمدة العضكية كمنيا مخمفات الدكاجف  .% مف الماء الجاىز عمى التتابع60% ك40الري عند استنزاؼ 

بي دكرا ميما في تجييز النبات بالمغذيات الكبرى كالصغرى كالمكاد المنشطة لمنمك كبناء مجمكع جذري كفكء يم
مف خالؿ تحسيف  ره عمى بناء نمك خضري جيد ,يضاؼ الى ذلؾ التاثير غير المباشداحتياج النبات كيساع

كما تمت االشارة الى ذلؾ بالفقرات السابقة كزيادة احتفاظ التربة بالماء كزيادة فعالية  الفيزيائية خصائص التربة
سيتؾ اسد كىذا سايتككسيف كاالندكؿ الك كالجبرليف كااالحياء المجيرية التي ليا القدرة عمى افراز محفزات النم

 .(6يتفق مع ما كجده )
بمغت , اذ االستنزاؼ الرطكبيمع زيادة نسب  اف قيـ الحاصل الكمي لمبطاطا انخفضت 4يالحع مف نتائج شكل 

بدكف ممة  في معا% 28.8 %  في التربة الرممية60% الى 40نسبة االنخفاض عند زيادة نسبة االستنزاؼ مف 
, فيما بمغت نسبة االنخفاض عند % مخمفات دكاجف 2% في معاممة اضافة  13.7اضافة مخمفات  دكاجف ك
في معاممة  بدكف اضافة مخمفات  %  25.7في التربة الجبسية  %60% الى 40زيادة نسبة االستنزاؼ مف 

لى انخفاض المحتكى الرطكبي السبب إيعكد . ربما % مخمفات دكاجف 2في معاممة اضافة  % 7.9دكاجف ك 
اف  ك يضاؼ ليالى تقميل كفاءة التمثيل الضكئي إالذي يؤدي المائي ادة نسب االجياد يفي مقد التربة عند ز 

زيادة جفاؼ التربة الجبسية عند  ذلؾ فضاًل عف يؤثر سمبا في االنتاجيةالرطكبي كالذي  إلجيادلالنبات حساس 
كل اف كما تبيف نتائج الش .انتفاخ الدرنات نتيجة لزيادة كثافتيا الظاىريةيحد مف  كبدكره %60تعرضيا إلجياد 

كىذا  اإلضافةـ دالدكاجف مقارنة بمعاممة ع تفي معاممة اضافة مخمفا في الحاصل انخفضت االنخفاضنسبة 
 يةالفيزيائ االجياد المائي بسبب تحسيف خصائص التربة تأثيريرجع الى دكر مخمفات الدكاجف في الحد مف 

 4تبيف نتائج شكل  (.26ك 12قايمبيتيا عمى حفع الماء كزيادة ثباتية تجمعاتيا كىذا يتفق مع ما كجده )كزيادة 
 معنكي في قيـ الحاصل الكمي لنبات البطاطا . تأثيراف لتداخل عكامل الدراسة 
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 (1-منبات )طن ىكتارالحاصل الكمي ل تأثير معامالت الدراسة في  4 شكل

المياه لمتربة الرممية  زاؼ الرطكبي في قيـ كفاءة استعماؿننسب االستتأثير مخمفات الدكاجف ك  5يبيف شكل 
ير اذ يتضح تفكؽ قيـ كفاءة استعماؿ المياه في التربة الرممية مقارنة بالتربة الجبسية بفركقات غ ,كالجبسية
في التربة  -3ـكغـ  21.273في التربة الرممية ك -3ـكغـ  21.950حيث بمغت اعمى قيمة ليا  ,معنكية
حجـك المياه المضافة في فيما تقاربت , كيعزى سبب ذلؾ الى ارتفاع قيـ الحاصل في التربة الرممية الجبسية
 .التربتيف

اجف الى كجكد فركقات عالية المعنكية بيف قيـ كفاءة استعماؿ المياه عند اضافة مخمفات الدك  5تشير نتائج شكل 
, فيما ابمغت % في التربة الرممية20.60ك %6.55, اذ يالحع زيادة قيميا بنسبة  كبدكف اضافة كلكال التربتيف

 مف الماء %60%  ك40 عند استنزاؼ % في التربة الجبسية لمعاممة الري 29.95ك%  11.59نسبة الزيادة 
ج الشكل اف لمخمفات الدكاجف دكر في تقميل اثر االجياد المائي مف خالؿ ئ. كيالحع مف نتاالجاىز عمى التتابع

دكاجف لاضافة مخمفات ااذ يالحع مف نتائج الشكل اف نسبة الزيادة تفكقت عند  ,زيادة سعة احتفاظ التربة بالماء
في تحسيف خصائص التربة الخصكبية  تأثيرىا تكمف اىمية المادة العضكية فياذ  ,مقارنة بعدـ االضافة

 المائي. لإلجيادالسمبية  التأثيراتحد مف الدة المغذيات الجاىزة في التربة ك كالفيزيائية كزيا
اذ يالحع كجكد فركؽ معنكية بيف قيميا  ,استعماؿ المياهائي في قيـ كفاءة االجياد الم تأثير 5تبيف نتائج شكل  

زيادة نسبة االستنزاؼ  تاذ اد ,% مف الماء الجاىز 60% مقارنة بالري عند استنزاؼ  40 عند الري باستنزاؼ
% فيما بمغت في التربة 23الى انخفاض كفاء استعماؿ المياه حيث بمغت نسبة االنخفاض في التربة الرممية 

كما يالحع مف الشكل نفسو اف اثر االجياد المائي  ,لمعاممة بدكف اضافة مخمفات دكاجف%  19.91الجبسية 
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L.S.D التداخل نسب االستنزاف الرطوبي مستوى اضافة مخمفات الدواجن نوع التربة 
0.05 0.8380 0.4770 0.7660 1.1720 
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% مف الماء الجاىز اثر في قيـ الحاصل الكمي  60 د الري في حالة الري عند استنزاؼكما يسببو مف تباعد مد
ف  تنخفض بزيادة كميات الري ؿ الماء أف كفاءة استعما ,س اثره عمى كفاءة استعماؿ المياهلمنبات مما انعك كا 

كفي حالة عدـ كجكد فركقات كبيرة  17)أعمى كفاءة تككف لممعامالت التي ُأضيفت ليا أقل كمية مف مياه الري )
% مف الماء 60% ك40 حصل عند الري بنسبتي استنزاؼ  ؿ المكسـ كماحجـك المياه المضافة لمنبات خال في

الى دكر الخصائص الفيزيائية  ىذا يعكدمى لممعاممة ذات الحاصل االكبر ك الجاىز تككف كفاءة استعماؿ المياه اع
, عند رتفاع قيمة كفاءة استعماؿ المياهلمتربة كتكفير رطكبة مالئمة لمتربة لفترة أطكؿ مما أعطى أعمى انتاجية كا

لظركؼ المالئمة ( في اف ترشيد المياه كا عطاء أفضل ا4اء الجاىز كىذا يتفق مع )مف الم% 40الري باستنزاؼ 
ربة مف حيث الكثافة الظاىرية لمتربة كاالحتفاظ بالرطكبة لمدة اطكؿ بيف الريات كتكزيعيا بشكل أفضل في مقد الت

ذابة العناصر الغذائية  اف التداخل بيف عكامل الدراسة اثرت  5مف الشكل ع يالحاإلنتاجية.  قيـ مف التي زادتكا 
 .ؿ البطاطاك لمحص ي قيـ كفاءة استعماؿ المياهمعنكيا ف

 
L.S.D التداخل نسب االستنزاف الرطوبي مستوى اضافة مخمفات الدواجن نوع التربة 
0.05 0.907 0.358 0.572 0.939 

 (3-كفاءة استعمال المياه )كغم متأثير معامالت الدراسة في  ( 5شكل )

 المصادر  
1. Al-Beretka, J., Crook, D. N., and King, G. A. (1981). Physico‐chemical 

properties of by‐product gypsum. Journal of Chemical Technology and 
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