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تأثٌر األسمدة العضوٌة والتغطٌة فً التوزٌعات الملحٌة فً التربة تحت نظام الري بالتنقٌط الناقص
للبطاطا..
للبطاطا
عبد هللا حسٌن سلمان الشٌخلً**

محمد علً عبود الجنابً*
* قسم التربة و المٌاه  -كلٌة الزراعة – جامعة دٌالى .
** قسم التربة و المٌاه  -كلٌة الزراعة – جامعة بغداد.

المستخلص
أجرٌت الدراسة فً احد الحقول الخاصة فً منطقة المعا م ٌر وعلى بعد  50كم غرب بغداد
للموسم الخرٌفً  2010فً تربة ذات نسجه مزٌجة غرٌنٌة مصنفة إلى تحت المجموعة العظمى Typic
 ، Torrifluventلدراسة تأثٌر األسمدة العضوٌة والتغطٌة فً التوزٌعات الملحٌة فً التربة تحت نظام
الري بالتنقٌط الناقص على محصول البطاطا.
ثالث مستوٌات من الري بالتنقٌط الناقص( إضافة  %100من الـ ، Epan
ة
تضمنت الدراسة
ال  ، Epanإضافة  %50من الـ  .)Epanواستخدام األسمدة العضـوٌة ( أغنام +
إضافة  %75من ـ
11الث مستويــات (ـبدون إضافة 5 ،طن .هكتار و 10طن  .هكتا ر ) .وتغطٌة
أبقار  +دواجن ) وبثــ ة
ت المخلفات النباتٌة
التربة بالمخلفات النباتٌة (خلٌط من البتموس  +نشارة الخشب) وبدون تغطٌة  ،أضٌف
بمعـدل  3كغم .م  2-بنسبة خلط  .%50-50درست التوزٌعات الملحٌة فً التربة أفقٌا وعمودٌا ً من
مصدر التنقٌط وفً ثالث مراحل من نمو المحصول (بعد 60 ، 45وٌ100وم من الزراعة) ولمسافة 30-
.cm 0استخدم برنامج اـل  (Version 9(Surferفً رسم الخطوط الكنتورٌة للتوزٌع الملحً .
وبٌنت النتائج زٌادة المحتوى الملحً كلما ابتعدنا عن المنقطات فً االتجاهٌن االفقً والعمودي
وبدرجة اكبر تحت الري بالمستوى  %50من الـ  ، Epanوبتقدم مراحل نمو النبات لوحظ انخفاض
المحتوى الملحً للتربة ،إذ أدى تقدم مراحل النمو إلى زٌادة عمق الماء المضاف اعتمادا على عمق
المنطقة الجذرٌة .بلغ المحتوى الملحً فً معاملة المقارنة و فً العمق  10-10سم  3.75و 4.15و5.1
دٌسٌسٌمنز.م 1-بإضافة  %100و  %75و  % 50من الـ Epanعلى التوالً فً بداٌة موسم النمو .أما
( 10طن.هكتار  )1-مع التغطٌة فلوحظ انخفاض
عند إضافة المستوى الثانً من األسمدة العضوٌة
االٌصالٌة الكهربائٌة بإضافة هذا المستوى إذ وصلت قٌمة االٌصالٌة الكهربائٌة إلى 1.95و 2.45و2.65
دٌسٌسٌمنز.م 1-فً الطبقة  10-10سم بإضافة  %100و  %75و  % 50من الـ Epanعلى التوالً فً
نهاٌة موسم النمو.
الكلمات المفتاحٌة  :الري بالتنقٌط الناقص  ،البطاطا  ،األسمدة العضوٌة .
ـــــــــــــــ
تارٌخ استالم البحث . 2011 / 10 / 3
تارٌخ قبول النشر

. 2011 / 10 / 25

البحث مستل من أطروحة دكتوراه للباحث األول.
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تطور مفهوم الري الناقص واستخداماته فً المناطق الجافة وشبه الجافة فً العالم نتٌجة وجود
طلب عال على مٌاه الري مع وجود محدودٌة فً مصادر هذه المٌاه ( Millerو .(1976 Aarstad
ٌعرف الري الناقص على انه إضافة الماء بشكل متأن ومدروس فً ري المحاصٌل عندما تتم الموازنة
بٌن التبخر  -نتح واحتٌاجات الغ سل ) Prathaparو  .)1999، Qureshiوعرف ( ) 2000، Kirda
بأنه مجموعة من العملٌات التً ٌتعرض فٌها المحصول إلى مستوى شد معٌن عند مراحل معٌنة من
مراحل نمو النبات أو خالل موسم النمو الكامل وبهذا ٌعد طرٌقة تهدف إلى زٌادة كفاءة استخدام الماء.
ٌعد استخدام األسمدة العضوٌة من األسس المهمة لتوفٌر بعض العناصر الغذائٌة الرئٌسٌة كالنتروجٌن ،
الفوسفور  ،البوتاسٌوم والعناصر النادرة لسد حاجة النبات خالل الموسم الزراعً (  .) 2001،Brarإن
تقلٌل التبخر احد األهداف الرئٌسة الستخدام األسمدة العضوٌة  .استعملت تقنٌة تغطٌة سطح التربة
ألسباب عدٌدة منها التقلٌل من انجراف التربة  ،والسٌطرة على تعرٌة التربة  ،وتقلٌل التبخر من سطح
المحاصٌل والمحافظ ــة
ـ
التربة  ،ووسٌلة لمكافحة األدغال ورفع درجة حرارة التربة  ،والتبكٌر فً إنتاج
رطوبة التربــــة (  )1994، Yougheوكذلك تؤثر على حركة وانتقال األمالح  .وٌمكن مالحظة
ــ
على
عدة مناطق متغاٌرة فً تركٌزها الملحً تحت نظام الري بالتنقٌط ،المنطقة األولى وهً واطئة الملوحة
حٌث تكون التربة مغسولة جزئٌا ً وتقع ضمن منطقة االبتالل ) ، (Wetting Zoneأما المنطقة الثانٌة،
 15–5سم حول منطقة النقـل
فهً منطقة ضحلة من األمالح المتراكمة تكون مع الطبقة
ً
))Transmission Zoneوٌكون نصف قطرها  80-30سم تبعا لمعدل التصرٌف وكمٌة الماء المضافة
ونوعٌة التربة ،وأخٌرا المنطقة الثالثة ،منطقة تتراكم فٌها األمالح بدرجة أعلى ،وتقع عند حدود جبهة
الترطٌب ،واألمالح فً هذه المنطقة ال تضر النباتات كثٌراً لبعدها عن منطقة الجزء الفــعال مــن
المجمـوع الجــذري للنــباتات( .)1980،Walkerأشار العدٌد من الباحثٌن إلى حصول زٌادة تدرٌجٌة
فً المحتوى الملحً مع مراحل نمو النبات وباتجاه حافات جبهة االبتالل متبعة نمط التوزٌع الرطوبً
وباالتجاهٌن األفقً والعمودي(عزٌز .)1999 ،تنخفض الملوحة أسفل المنقطات تحت الري بالتنقٌط
االعتٌادي وٌزداد تركٌز األمالح مع العمق وكلما ابتعدنا أفقٌا عن المنقطات(اٌدام .(2001 ،تهدف هذه
الدراسة إلى دراسة تأثٌر إضافة األسمدة العضوٌة والتغطٌة فً التوزٌع ال ملحً باستخدام نظام الري
بالتنقٌط الناقص.
المواد وطرائق البحث
نفذت الدراسة فً احد الحقول الخاصة فً منطقة المعا م ٌر على بعد  50كم غرب مدٌنة بغداد
للموسم الخرٌفً  2010فً تربة ذات نسجة مزٌجة غرٌنٌة مصنفة إلى تحت المجموعة العظمى Typic
 Torrifluventطبقا" للتصنٌف األمرٌكً الحدٌث (  .)1975،Soil Survey Staffشملت الدراسة
ثالث مستوٌات من الري بالتنقٌط الناق ـص ( إضافة  %100من الـ  ، )W1(Epanإضافة  %75من
ة
ال  .)W3(Epanواستخدام األسمدة العضوٌة ( أغنام  +أبقار +
ال  ،)W2(Epanإضافة  %50من ـ
ـ
11دواجن ) وبثالث مستوٌات بدون إضافة( ،)O0إضافة 5طن .هكتار ( ،)O1إضافة  10طن .هكتار
( .)O2و تغطٌة التربة بالمخلفات النباتٌة خلٌط من البتموس  +نشارة الخشب ( )M1وبدون تغطٌة (،)M0
2
ت المخلفات النباتٌة بمعدل  3كغم .م 2-بنسبة خلط  ،%50-50مساحة كل وحدة تجرٌبٌة  3.2م
أضٌف
طول المرز  4أمتار والمسافة بٌن مرز وآخر  0.8متر وتركت مسافة  1متر بٌن الوحدات التجرٌبٌة
لضمان عدم انتقال األسمدة من وحدة تجرٌبٌة إلى أخرى  ،استعملت فً هذه ال دراسة درنات البطاطا
 Solanum tuberosum L.صنف دٌزري  Desireeوذلك بعمل شق فً المرز بعمق  10-8سم
والمســافة بٌنــهما  25سم (حمادي والمشعل  )1989 ،علما" ان عدد النباتات فً الوحدة التجرٌبٌة
الواحدة  16نبات .أخذت عٌنات من تربة ال حقل قبل الزراعة فً الطبقة  30-0وجرى قٌاس بعض
صفاتها الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة (جدول  .)1تم تقدٌر النسجة بطرٌقة الهاٌدرومٌتر وح ــسب ما ج ــاء فـــي
 ،)1965 ( Blackوالتوصٌل الكهربائً كما جاء فـي  ) 1982 ( Pageدرجة تفاعل التربة pHكما
جاء فً )1958 ( Jacksonعٌُن منحنى الوصف الرطوبً لعٌنات التربة وللطبقة  30-0بحسب طرٌقة
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 ، )1986 ( Kluteالمادة العضوٌة ( )1965، Blackالسعة التبادلٌة الكاٌتونٌة(  )CECبحسب طرٌقة
 .)1965(Blackأخذت نماذج من التربة خالل مراحل النمو المختلفة وبعد  48ساعة من الري على
عم ـق  20 ، 30 10 ،سم أفقٌا" وعمودٌا" عن المنقط وجففت فً الفرن على درجة  105درجة
مئوٌة لمدة  24ساعة  ،طحنت نماذج التربة بأكملها ومررت من منخل قطر فتحاته  2ملم  ،وعمل
مستخلص عجٌنة التربة بنسبة  1: 1وقٌست االٌصالٌة الكهربائٌة بواسطة جهاز . EC-meter
استخدم برنامج الـ  (Version 9( Surferفً رسم الخطوط الكنتورٌة للتوزٌع الملحً  .فً 20
حزٌران  2010تم تحضٌن السماد العضوي (دواجن وأبقار وأغنام ) وخمرت بصور ة منفصلة فً حفرة
بأبعاد  0.5×1.5×1.5متر لمدة ثالثة أشهر  .وجدول( ٌ ) 2وضح بعض الصفات الكٌمٌائٌة للمخلفات
العضوٌة المضافة  .حسبت الكمٌة المخصصة للوحدات التجرٌبٌة التً أضٌف إلٌها السماد العضوي
وذلك بفتح شق فً قمة المرز بعمق  25سم ثم تم تغطٌته بالتربة ومن ثم مدت فوقه أنابٌب التنقٌط ومن
ثم دفنت األنابٌب بعمق  5سم .أجرٌت معامالت تغطٌة المروز بعد االنتهاء من تهٌئة األرض والزراعة
ونصب منظومة الري بالتنقٌط بواسطة خلٌط من مخلفات نباتٌة تتكون من (البتموس +نشارة الخشب )
وتم تغطٌة المرز بهذه المخلفات ،أضٌف ت المخلفات النباتٌة بمعدل 3كغم .م  2-وبنسبة خلط %50:50
(االصبحً  .)2003 ،وجدول(ٌ )3وضح بعض الصفات الكٌمٌائٌة للبتموس المضاف فً التغطٌة.
جدول  .1بعض الصفات الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة لتربة الدراسة.
الوحدات
غم  .كغم
1غم  .كغم
1غم  .كغم

الصفة
الطٌن
الغرٌن
الرمل
نسجة التربة
3مٌكاغرام .م
الكثافة الظاهرٌة
1:1 PH
1دسٌسٌمنز.م
1:1 EC
1غم  .كغم
المادة العضوٌة
1سنتٌمول.كغم تربة
السعة التبادلٌة الكاتٌونٌة
النسبة المئوٌة للرطوبة الحجمٌة عند اإلشباع
النسبة المئوٌة للرطوبة الحجمٌة عند الشد 33كٌلوباسكال.
%
النسبة المئوٌة للرطوبة الحجمٌة عند الشد
%
1500كٌلوباسكال
%
الماء الجاهز
جدول .2بعض الصفات الكٌمٌائٌة للمخلفات العضوٌة المضافة.
1-

الصفة المدروسة

الكاربون

الوحدة
المستخدمة

غم  .كغم

1-

مخلفات
الدواجن

مخلفات األبقار

القٌاس
228
582
190
مزٌجة غرٌنٌة
1.35
7.5
2.5
5.3
24.2
42.89
36.23
11.35
24.88

مخلفات
األغنام

قبل
بعد
قبل
التحلل التحلل التحلل

بعد
التحلل

بعد
قبل
التحلل التحلل

310

298

322

265
154

249

335
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العضوي
النتروجٌن الكلً

1-

غم .كغم

C/N Ratio

----

27

18

14

24

23

25

11.5

9.96

13.4 23.9 11.03 17.2
9.6

الفوسفور الكلً

غم  .كغم

1-

10.5

13.3

6.8

7.9

8.8

البوتاسٌوم الكلً

غم .كغم

1-

9.8

20.4

16.1

31.2

25.1 17.2

جدول  .3بعض الصفات الكٌمٌائٌة للبتموس المضاف للتجربة.
الصفة

الوحدة المستخدمة

القٌمة

 ECلمعلق )(1:5

ms/m

*40

 PHلمعلق )(1:5

-------

6.5

N

mg.l-1

100

P

mg.l-1

60

K

mg.l-1

300

*أخذت هذه البٌانات من على كٌس الصنع.

النتائج والمناقشة
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تشٌر األشكال ( )1و ( )2و ( )3إلى تأثٌر األسمدة العضوٌة وتغطٌة التربة بالمخلفات النباتٌة فً
التوزٌع الملحً للتربة بإضافة  %100و %75و  % 50من الـ Epanعند بداٌة موسم النمو .إذ ٌتضح
من األشكال السابقة ازدٌاد االٌصالٌة الكهربائٌة كلما ابتعدنا عن مصدر التنقٌط(المنقطات)اذ بلغت قٌمة
االٌصالٌة الكهربائٌة فً معاملة المقارنة فً الطبقة  10-10سم  3.75و4.15و 5.1دٌسٌسٌمنز.م 1-فً
حٌن بلغت فً الطبقة  30-30سم  4.65و  5.05و 6.2دٌسسٌمنز.م 1-بإضافة  %100و %75و % 50
من الـ Epanعلى التوالً .اما فً معاملة التغطٌة بالمخلفات النباتٌة (بتموس+نشارة الخشب) فقد لوحظ
انخفاض المحتوى الملحً لٌصل الى  3.45و  4.05و  4.55دٌسسٌمنز.م  1-فً الطبقة  10-10سم فً
حٌن بلغت فً الطبقة  30-30سم  4.25و 4.95و  5.15دٌسٌسٌمنز.م 1-بإضافة  %100و %75و 50
 %من الـ Epanعلى التوالً  ،إذ احتفظت هذه المعاملة برطوبة عالٌة قرب المنقط مما أدى إلى
حصول تخفٌف وغسل لألمالح فً معاملة  100%من الـ  Epanبدرجة اكبر من معاملة  50%من الـ
.Epan
عند إضافة األسمدة العضوٌة للتربة ومن دون تغطٌة فً التربة لوحظ ازدٌاد االٌصالٌة الكهربائٌة
كلما ابتعدنا عن المنقطات إذ وصل إلى  3.45و  3.65و 4.3دٌسٌسٌمنز.م  1-فً الطبقة  10-10سم فً
حٌن بلغت فً الطبقة  30-30سم  4.05و 4.45و 5.7دٌسٌسٌمنز.م 1-بإضافة  %100و %75و % 50
من الـ Epanعلى التوالً  ،وهذا ٌفسر دور األسمدة العضوٌة فً المحافظة على محتوى رطوبً عال
مما ٌؤدي إلى عملٌة غسل لألمالح مما ٌؤدي إلى إبعادها خارج المجموع الجذري .
أما عند إضافة األسمدة العضوٌة بمستوى 5طن.هكتار 1-مع التغطٌة بالمخلفات العضوٌة فنالحظ
حصول انخفاض فً االٌصالٌة الكهربائٌة لٌصل إلى  3.25و  3.65و  3.65دٌسسٌمنز.م  1-فً الطبقة
10-10سم فً حٌن بلغت فً الطبقة  30-30سم  3.85و  4.55و  4.85دٌسسٌمنز.م  1-بإضافة %100
و %75و  % 50من الـ Epanعلى التوالً  .وهذا ٌعود إلى األسمدة العضوٌة والتغطٌة فً المحافظة
على محتوى رطوبً عال أسهم فً تخفٌف تركٌز األمالح كذلك تساهم التغطٌة فً تقلٌل معدالت التبخر
من سطح التربة أو زٌادة المحتوى الرطوبً فً المنطقة القرٌبة من السطح .
أما عند إضافة األسمدة العضوٌة بمستوى 10طن.هكتار 1-وبدون تغطٌة نالحظ حصول انخفاض
كبٌر فً االٌصالٌة الكهربائٌة لٌصل إلى  2.95و 3.35و 3.75دٌسٌسٌمنز.م 1-فً الطبقة 10-10سم أما
1 3.85و  4.05و  4.75دٌسٌسٌمنز.م
فً الطبقة 30-30سم فقد وصلت االٌصالٌة الكهربائٌة إلى
بإضافة  %100و  %75و  % 50من الـ Epanعلى التوالً  .وهذا ٌدل على ان األسمدة العضوٌة فً
هذا المستوى قد حافظت على محتوى رطوبً عال مما خفف من تركٌز األمالح إلى حدود بعٌدة عن
المنطقة الجذرٌة،فً حٌن انه عند إضافة األسمدة العضوٌة مع التغطٌة فنالحظ حصول انخفاض كبٌر
أكثر من باقً المعامالت إذ حققت إضافة األسمدة العضوٌة مع التغطٌة اقل محتوى فً قٌمة االٌصالٌة
الكهربائٌة بلغ  2.65و  3.15و 3.35دٌسٌسٌمنز.م  1-فً الطبقة  10-10سم فً حٌن بلغ فً الطبقة 30-
 30سم  3.05و  3.85و  4.25دٌسٌسٌمنز.م  1-بإضافة  %100و  %75و  % 50من الـ Epanعلى
التوالً ،وهذا ٌدل على إن األسمدة العضوٌة مع التغطٌة أعطت أعلى محتوى رطوبً فً جمٌع
المستوٌات وبالتالً الحصول على اقل اٌصالٌة كهربائٌة فً هذه المعاملة .
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شكل .1التوزٌع الملحً تحت نظام الري بالتنقٌط الناقص( 100%من الـ  )Epanبأضافة مستوٌات
من األسمدة العضوٌة ومستوٌات التغطٌة فً بداٌة موسم النمو.
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شكل  .2التوزٌع الملحً تحت نظام الري بالتنقٌط الناقص( 75%من الـ  )Epanتحت مستوٌات
مختلفة من األسمدة العضوٌة ومستوٌات التغطٌة فً بداٌة موسم النمو.
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شكل .3التوزٌع الملحً تحت نظام الري بالتنقٌط الناقص( 50%من الـ  )Epanبإضافة مستوٌات من
األسمدة العضوٌة ومستوٌات التغطٌة فً بداٌة موسم النمو.
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تشٌر النتائج فً األشكال (  4و 5و )6إلى االٌصالٌة الكهربائٌة فً التربة فً نهاٌة موسم نمو
محصول البطاطا إذ ٌتضح من هذه األشكال زٌادة االٌصالٌة الكهربائٌة كلما ابتعدنا عن المنقطات ولكن
بدرجة اقل من مرحلة بداٌة موسم النمو إذ بلغت االٌصالٌة الكهربائٌة فً معاملة المقارنة  2.95و 3.65
و  4.15دٌسٌسٌمنز.م  1-فً الطبقة  10-10سم فً حٌن بلغ فً الطبقة  30-30سم 3.75و 4.15و
 5.05دٌسٌسٌمنز.م  1-بإضافة  %100و  %75و  % 50من الـ Epanعلى التوالً  ،وٌعزى سبب
اختالف أعماق ومسافات تراكم األمالح إلى عمق ماء الري المضاف.
أما عند تغطٌة سطح التربة بالمخلفات النباتٌة ومن دون إضافة األسمدة العضوٌة فٌتضح ان
االٌصالٌة الكهربائٌة انخفضت أسفل المنقطات إذ بلغت  2.75و 3.45و  3.75دٌسٌسٌمنز.م 1-فً الطبقة
 30-30سم  3.45و  4.05و  4.65دٌسٌسٌمنز.م  1-بإضافة
 10-10سم ،فً حٌن بلغت فً الطبقة
 %100و  %75و  % 50من الـ Epanعلى التوالً  .وهذا راجع إلى دور التغطٌة فً المحافظة على
محتوى رطوبً عال أسهم فً تخفٌف تركٌز األمالح  ،كذلك تساهم التغطٌة فً تقلٌل معدالت التبخر
من سطح التربة أو زٌادة المحتوى الرطوبً فً المنطقة القرٌبة من السطح  .اما عند إضافة المستوى
األول من األسمدة العضـوٌة  5طن.هكتار  1-ومن دون تغطٌة بالمخلفات النباتٌة فنالحظ انخفاض
االٌصالٌة الكهربائٌة إذ وصلت إلى  2.75و 3.0و 3.65دٌسٌسٌمنز.م 1-فً الطبقة  10-10سم فً حٌن
بلغت فً الطبقة  30-30سم  3.25و 4.2و  4.35دٌسٌسٌمنز.م 1-بإضافة  %100و  %75و  % 50من
الـ Epanعلى التوالً  ،وهذا راجع إلى دور األسمدة العضوٌة فً المحافظة على محتوى رطوبً عال
أسهم فً تخفٌف تركٌز األمالح.
أما عند إضافة المستوى األول من األسمدة العضوٌة  5طن.هكتار  1-مع التغطٌة فنالحظ حصول
انخفاض فً قٌمة االٌصالٌة الكهربائٌة فً هذه المعاملة وبدرجة اقل من المعامالت السابقة إذ بلغت
االٌصالٌة الكهربائٌة فً الطبقة  10-10سم  2.48و  3.15و  3.25دٌسٌسٌمنز.م ،1-فً حٌن بلغت فً
الطبقة  30-30سم  2.78و 3.75و 4.05دٌسٌسٌمنز.م  1-بإضافة  %100و  %75و  % 50من الـ
Epanعلى التوالً ،وهذا راجع إلى دور األسمدة العضوٌة والتغطٌة فً زٌادة المحتوى الرطوبً وتقلٌل
التبخر من سطح التربة  .أما عند إضافة المستوى الثانً من األسمدة العضوٌة  10طن.هكتار 1-من دون
تغطٌة فنالحظ انخفاض االٌصالٌة الكهربائٌة بإضافة هذا المستوى إذ وصلت قٌمة االٌصالٌة الكهربائٌة
إلى  2.35و  2.85و  3.15دٌسٌسٌمنز.م  1-فً الطبقة  10-10سم فً حٌن بلغت فً الطبقة  30-30سم
 3.05و  3.45و  3.85دٌسٌسٌمنز.م 1-بإضافة  %100و  %75و  % 50من الـ Epanعلى التوالً ،
وهذا راجع إلى أن األسمدة العضوٌة قد حققت أعلى محتوى رطوبً فً هذا المستوى مما خفف من
تركٌز األمالح إلى أدنى مستوى .
أما عند إضافة المستوى الثانً من األسمدة العضوٌة  10طن.هكتار 1-مع التغطٌة فنالحظ انخفاض
االٌصالٌة الكهربائٌة بإضافة هذا المستوى اذ وصلت قٌمة االٌصالٌة الكهربائٌة الى 1.95و 2.45و2.65
دٌسٌسٌمنز.م 1-فً الطبقة  10-10سم فً حٌن بلــغت فـً الطبــقة  30-30سم  2.65و  3.05و 3.45
دٌسٌسٌمنز.م 1-بإضافة  %100و  %75و  % 50من الـ Epanعلى التوالً،مما ٌشٌر إلى دور األسمدة
العضوٌة والتغطٌة فً المحافظة على أعلى محتوى رطوبً نتٌجة تقلٌل التبخر من سطح التربة .
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شكل .4التوزٌع الملحً تحت نظام الري بالتنقٌط الناقص( 100%من الـ  )Epanبإضافة مستوٌات
من األسمدة العضوٌة ومستوٌات التغطٌة فً نهاٌة موسم النمو.
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شكل  .5التوزٌع الملحً تحت نظام الري بالتنقٌط الناقص( 75%من الـ  (Epanتحت مستوٌات
مختلفة من األسمدة العضوٌة ومستوٌات التغطٌة فً نهاٌة موسم النمو.
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شكل .6التوزٌع الملحً تحت نظام الري بالتنقٌط الناقص( 50%من الـ  )Epanبإضافة مستوٌات من
األسمدة العضوٌة ومستوٌات التغطٌة فً نهاٌة موسم النمو.
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ABSTRACT
The study was conducted in private farm in Al- Mameer Location 50
km west of Baghdad city during autumn season 2010, in silty loam soil
classified as typic torrifluvent، to study the effect of organic manure and
mulching on salt distribution in soil under deficit drip irrigation on
potato crop. The study included three levels of deficit drip
irrigation(100%، 75% and 50% from Epan).Secondary treatment was
includes organic manure(sheep+ cows+ poultry)with three
levels(without organic manure، 5 ton.ha-1 and 10 ton.ha-1. The sub
secondary treatments included soil mulching with plant residual(mixed
from peatmoss+wood excelsior) and without mulching . 3 kg.m-2of
plant residual was added percent 50:50%. The distribution of salt in soil
treatments were measured in three stages during the growth season
(after 45، 60،and100 day of planting) for distance 0-30 cm of planting in
vertical and horizontal from the emitter. The graphs of salt distribution
were constructed using surfer program(version 9). Results showed that
salt content increased far from drippers vertically and horizontally ،with
great rates under level irrigation 50% from Epan. But with advancement
of plant growth stages was noticed decrease salt content for soil. It
caused advanced growth stages to increased adding water depth depend
on rooting zone،which was for control treatment and layer 10-10 cm
3.75،4.15 and 5.1 ds.m-1adding 100%،75% and 50% from Epan
respectively in growth season initial. But when adding two level from
organic manure 10 ton.ha-1 with mulching and notice decrease electrical
conductivity when added this level which was electrical conductivity
value 1.95،2.45 and 2.65 ds.m-1 for the layer 10-10 cm when adding
100%،75% and 50% respectively in growth season end.
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