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Abﬆract
This research was conducted to study the effect of rice husk addition as an organic matter on
the physical and chemical properties of salinity soils and the growth of millet (Panicum meliaceum
L1) and the possibility of improving its productivity1 The experiments was conducted in plastic
containers where the husk was mixed with the soil using different percentages (0%, 2%, 5%) of soil
dry weight1 Afterwards, milts was planted taking into account its water needs1
The experiment was ended after the end of the growth session and measurements for soil
chemical properties were taken which is represented by the electrical conductivity, which has been
reduced by the additions. Where it was reduced from (10.25) ds.m-1 with no addition to (3.9) ds.m-1
with (5%) addition, also, the (pH) levels were reduced by the additions1 Also, cation exchangeable
capacity was increased from (18.25) cmol.kg-1 with no addition to (20.20) cmol.kg-1 with (5%)
addition1 Furthermore, the organic matter was increased from (019%) with no edition to (4%) with
level (5%) addition1 also, the physical properties of the soils was measured which is represented
by water conductivity which has been increased to (8) cm.h-1 and the apparent density which has
been decreased to (1,27) cm.h-1 and the average of weighted diameter to (0.72) mm. and the soil
resistance to penetration was decreased to (119) kPa with (5%) addition of husk as an organic matter1
Also, some characteristics of milt were measured such as plant height, holds feed green protein,
which all improved with the increment in the addition of husk
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اﳋﻼﺻﺔ

اجريت هذه الدراسة ملعرفة تأثري السبوس كامدة عضوية يف بعﺾ الصفات الفيزيائية والكيميائية للرتبة ونمو

وحاصل نبات الدخن وامكانية حتسني انتاجيته ،إذ تم تنفيذ التجربة يف أصص بالستيكية وتم خلط الرتبة مع السبوس

واضيفت مع الرتبة بمستويات ( )5% , 2, 0من وزن الرتبة اجلافة وبعدها تم زراعة نبات الدخن مع مراعاة توفري
االحتياجات املائية للنبات.

تم اهناء التجربة بعد انتهاء موسم النمو واخذت القياسات لصفات الرتبة الكيميائية واملتمثلة باإليصالية الكهربائية

(ملوحة الرتبة) اذ عملت مستويات االضافة اىل خفضها ،اذ انخفضت من ( )10.25ديﴘ سيمنز .م -1عند عدم

االضافة اىل ( )3.9ديﴘ سيمنز .م -1عند املستوى ( ،)% 5وبالنسبة لدرجة تفاعل الرتبة ( )pHايضا انخفضت مع
زيادة مستوى االضافة .وزادت السعة التبادلية لﻸيونات املوجبة من ( )18.25سنتيمول.كغم -1عند عدم االضافة

اىل ( )20.20سنتيمول.كغم -1عند االضافة بمستوى( ،)% 5وزادت كمية املادة العضوية من ( )% 0.9عند عدم

االضافة اىل ( )4%عند املستوى ( ،)5%كام وتم قياس الصفات الفيزيائية للرتبة واملتمثلة باإليصالية املائية التي زادت

لتصل اىل ( )8سم.ساعة -1والكثافة الظاهرية انخفضت اىل ( )1.27ميكاغرام.م -3ومعدل القطر املوزون ازداد ليصل
اىل ( )0.72ملم ومقاومة الرتبة لالخرتاق انخفضت لتصل اىل ( )119كيلو باسكال مع زيادة املستوى اىل ( )5%من
السبوس كامدة عضوية  .وقد تم قياس بعﺾ صفات النبات مثل طول النبات وحاصل العلف االخرض ونسبة الربوتني
وقد حتسنت مجيعها مع زيادة مستوى االضافة ملخلفات السبوس.

اﻟﻜﻠﲈت اﳌﻔﺘﺎﺣﻴﺔ

السبوس ،املادة العضوية ،الرتب امللحية ،الصفات الفيزيائية للرتبة ،الصفات الكيميائية للرتبة.
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تأثري اضافة السبوس كامدة عضوية حمسنة للخواص

 .1اﳌﻘﺪﻣﺔ

تعد مشكلة ملوحة الرتبة من أكرب املشاكل التي يواجهها الفيزيائية والكيميائية للرتب امللحية ونمو حمصول الدخن
بلدنا والبلدان األخرى ،وهي ناتج للعمر اجليولوجي  ,يعترب حمصول الدخن العلفي (النرتوفيد) من املحاصيل

لﻸرض الذي يقارب ( )450مليون سنة .إذ تراكمت يف العلفية املهمة ملا له من تأثري عىل تنمية الثروة احليوانية وبذلك
الرتبة نتيجة انتقاهلا مع مياه الري او صعودها مع املاء االرﴈ يساهم بشكل فعال يف رفع مستوى االقتصاد الوطني .
وترتاكم عدة اطنان باهلكتار سنويا ].[1وان هناك الكثري من ويمتاز هجني الدخن العلفي (النرتوفيد) بخلو نباتاته
الدراسات تتجه نحو التحسني من انتاجية هذه االراﴈ اخلرضاء من حامﺾ اهليدروسيانيد ﳑا جعله حمصول رعوي
واستصالحها عن طريق حتسني صفاهتا والذي يتم من خالل جيد يف اي مرحلة من مراحل نمو النبات دون ان يسبب اي
االستصالح اهلندﳼ او االستصالح احليوي او االستصالح اﴐار معوية حليوانات املزرعة  .وانتاجيته تكون عالية جدا

اهلجني .[2,3] ،كام وان أحد اسباب التملح هو رداءة من العلف األخرض وذات نسبة اوراق اىل السيقان عالية جدا
الصفات الفيزيائية والكيميائية الناﲡة عن انخفاض حمتوى ومتتاز سيقان املحصول باحتوائه عىل نسبة عالية من السكر
الرتب من املادة العضوية وبالتاﱄ حتول الرتب اىل ملحية ] .[4والربوتني هلذا يكون ذات قيمة غذائية عالية اجلودة ،كام
وجد ان استخدام املادة العضوية يعزز حتسني صفات يصلح لصناعة (الدريس والسايلج).

الرتبة الفيزيائية والكيميائية وذلك نتيجة لكرب مساحتها

السطحية النوعية وحمتواها من االﲪاض والذي ينعكس  .2اﳌﻮاد وﻃﺮاﺋﻖ اﻟﻌﻤﻞ:
اﳚابيا عىل صفات الرتبة ] .[7,6,5ووجد ان اي خملفات

تم اختيار تربة ملحية لدراسة مدى تأثري السبوس كامدة

عضوية تضاف اىل الرتبة تعمل عمل املحسنات العضوية يف عضوية يف تغيري صفات الرتبة والنبات بشكل اﳚايب .اذ تم
تأثريها االﳚايب عىل صفات النبات ملا هلا من امهية بالغة يف اخذ الرتبة من موقع يف منطقة الشوميل يف حمافظة بابل ،وتم
ﲡهيز النبات باحتياجاته من العناﴏ الغذائية نتيجة لتحسني تقدير االيصالية الكهربائية هلا والبالغة ( )10.7ديﴘ سيمنز.
م 1-وتم ﲡفيف الرتبة ونخلها بمنخل قطر فتحاته ( )4ملم
صفات الرتبة ].[8

كام وجد ][9ان اضافة القصب الربدي املطحون كامدة ووضعت يف األصص البالستيكية سعة ( )10كغم .وتم نقل
عضوية يف تربة ملحية قد يعمل عىل حتسني صفات الرتبة جزء من الرتبة لغرض اجراء التحاليل املختربية واملبينة يف

ويعمل ايضا عىل حتسني نمو نبات الشعري .واشار ] [10اىل جدول رقم (.)1
تم خلط خملفات السبوس مع الرتبة بنسب مئوية خمتلفة
ان اضافة عرق السوس وذرق الطيور بنسب ( 1و % )2كان

له تأثري اﳚايب يف رفع املجاميع ذات االقطار ( )4ملم ﳑا ادى وهي ( 0و 2و )5%وضعها يف األصص البالستيكية .وتم
اىل زيادة دليل النخل الرطب قياسا بمعاملة املقارنة واظهرت تصميم التجربة بتصميم القطاعات العشوائية الكاملة
املصلحات العضوية ارتفاعا يف قيم االيصالية املائية .ان اضافة  R.C.B.Dوبثالثة مكررات وتم زراعة الدخن يف األصص
االسمدة العضوية يضمن االنتاج العاﱄ واملستمر للمحاصيل بواقع ( )13بذرة لكل أصيص وخففت بعد ذلك اىل

من خالل حتسني خواص الرتبة وزيادة تطور اجلذور ونشاط ( )10نباتات مع مراعاة اضافة االسمدة املوﴅ هبا ،اذ تم
االحياء الدقيقة ] .[12, 11هتدف هذه الدراسة اىل معرفة التسميد باليوريا بمعدل ( )250كغم N/هكتار بعد االنبات
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بأسبوعني ،كام اضيف سامد السوبر فوسفات الكالسيوم والسعة التبادلية لﻸيونات املوجبة واملادة العضوية ،قياس
بمعدل ( )200كغم  P/هكتار قبل الزراعة وكربيتات الرتبة الفيزيائية وهي معدل القطر املوزون والكثافة الظاهرية
البوتاسيوم بمعدل ( )100كغم K/هكتار .وبعد انتهاء ومقاومة الرتبة لالخرتاق وااليصالية املائية ،كذلك قياس

التجربة التي استمرت ملدة شهرين ونصف تم قياس صفات نمو النبات املتمثلة بحاصل العلف االخرض ونسبة الربوتني
الرتبة الكيميائية وهي االيصالية الكهربائية ودرجة التفاعل وطول النبات كمؤرش للدراسة.
ﺟﺪول ) :(1بعﺾ صفات الرتبة الفيزيائية والكيميائية.
اﻟﺼﻔﺔ

 ECااليصالية الكهربائية

وﺣﺪة اﻟﻘﻴﺎس

ديﴘ سيمنز.م

ﺗﺮﺑﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
1-

7٫44

PHاالس اهليدروجيني

32

10٫70

رمل

غم.كغم

1-

400

غرين

غم.كغم

1-

490

طني

غم.كغم

1-

110

االيصالية املائية املشبعة

سم.ساعة

الكثافة الظاهرية

مايكروغرام.م

معدل القطر املوزون

ملم

الكلس

غم.كغم

4٫33

1-

3-

1٫36
0٫30
290

1-

الكالسيوم

مليمكافﺊ.لرت

1-

39٫2

املغنسيوم

مليمكافﺊ.لرت

1-

31٫0

الصوديوم

مليمكافﺊ.لرت

1-

40٫1

البيكاربونات

مليمكافﺊ.لرت

1-

2٫35

الكلورايد

مليمكافﺊ.لرت

1-

60٫10

الكربيتات

مليمكافﺊ.لرت

1-

36٫6
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 .3اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
 .1.3ﺗﺄﺛﲑ اﺿﺎﻓﺔ اﻟﺴﺒﻮس ﻛﲈدة ﻋﻀﻮﻳﺔ ﰲ ﺻﻔﺎت
اﻟﱰﺑﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ

من خالل فعالية جذورها ].[13

وقد اوضحت نتائج اجلدول ( )2ان اضافة السبوس

كامدة عضوية تعمل عىل خفﺾ درجة تفاعل الرتبة pH

يوضح جدول ( )2مدى تغري صفات الرتب الكيميائية نتيجة اذ انخفضت من ( )7اىل ( )6.93عند االضافة ( )2%من

اضافة السبوس كامدة عضوية ،فقد وجد ان اضافة السبوس كامدة السبوس كام انخفضت اىل ( )6.65عند االضافة ()5%

عضوية ادى اىل خفﺾ االيصالية الكهربائية ( )ECوبفارق ويعود سبب ذلك اىل دور املادة العضوية يف انتاج  CO2مع

معنوي اذ انخفضت من ( )10.25ديﴘ سيمنز .م 1-عند االضافة املاء عند حتللها مكونة حامﺾ الكاربونيك وبعﺾ االﲪاض

( )0%اىل ( )5.3ديﴘ سيمنز .م 1-عند االضافة ( )2%و ( )3.9العضوية الناﲡة من التحلل) كاهليومك والفولفيك) ].[14

وقد ازدادت املادة العضوية يف الرتبة املعاملة بعدما كانت

ديﴘ سيمنز .م 1-عند االضافة ( )5%ويعزى سبب االنخفاض

هذا اىل ان خملفات السبوس املضافة كامدة عضوية تساهم يف زيادة ()0.9%اذ وصلت اىل ( )1.4%عند نسبة االضافة ( )2%لتصل

نفاذية املاء يف الرتبة والذي يؤدي اىل غسل االمالح من السطح اىل اىل ( )4%عند االضافة ( .)5%ويعود سبب ذلك اىل زيادة فعالية

االعامق ] .[9فضال عن زراعة نبات الدخن كمحصول يتحمل االحياء املجهرية التي سامهت يف تكوين بيئة مالئمة لنمو الفطريات
امللوحة ايضا يعد من التقنيات املستخدمة يف تقليل ملوحة الرتبة واالحياء اثناء عملية ختمر املخلفات العضوية لنبات السبوس ].[9
جدول ( :)2تأثري اضافة السبوس كامدة عضوية يف صفات الرتبة الكيامئية.
مستوى السبوس

0%

2%

5%

L.S.D

االيصالية الكهربائية (ديﴘ سيمنز.م)1-

10٫25

5٫3

3٫9

1٫3

درجة احلموضة

7٫95

6٫93

6٫65

0٫2

املادة العضوية ()%

0٫9

1٫4

4٫0

0٫5

18٫25

19٫2

20٫2

0٫8

القياسات املدروسة

السعة التبادلية لﻸيونات املوجبة (سنتمول.
كغم)1-

اما فيام خيص السعة التبادلية لﻸيونات املوجبة فقد زادت
بزيادة مستوى اضافة السبوس كامدة عضوية اذ بعد ان

كانت ( )18.25سنتيمول .كغم 1-عند عدم اضافة السبوس

الحتوائه عىل املجاميع النشطة ( )OH,NH3,COOHالتي

تتأين لتعطي شحنة سالبة وبالتاﱄ زيادة رسعة التحلل ].[15

1ازدادت لتصل اىل ( )19.2سنتيمول .كغم عند االضافة  .2.3ﺗﺄﺛﲑ اﺿﺎﻓﺔ اﻟﺴﺒﻮس ﻛﲈدة ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻋﲆ ﺻﻔﺎت
1بمقدار ( )2%وارتفعت لتصل اىل ( )20,2سنتيمول .كغم اﻟﱰﺑﺔ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ:

عند االضافة ( ,)5%ويعود سبب زيادة السعة التبادلية بزيادة
مستوى اضافة السبوس اىل دور السبوس كامدة عضوية

يتبني من اجلدول ( )3ان قيم الكثافة الظاهرية قد ابدت

تغريا يف قيمها بإضافة مستويات خمتلفة من السبوس كامدة
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عضوية اذ بعدما كانت ( )1.37ميكا غرام .م 3-انخفضت الرتبة لالخرتاق ( )141كيلو باسكال عند عدم االضافة

لتصل اىل ( )1.32ميكا غرام .م 3-عند مستوى االضافة ملخلفات السبوس وعند اضافة خملفات السبوس بنسبة

( )2%ثم انخفضت اىل ( )1.27ميكا غرام .م 3-عند مستوى ( )2%فقد انخفضت قيمة مقاومة الرتبة لالخرتاق لتصل
االضافة ( ،)5%ويعود سبب ذلك اىل دور املادة العضوية يف اىل ( )132كيلو باسكال ,ثم انخفضت اىل ( )119كيلو

زيادة مسامات الرتبة وزيادة نمو وانتشار املجموعة اجلذرية باسكال عند اضافة خملفات السبوس بنسبة ( )5%ويعود
وتقليل الكاربون :نرتوجني والذي يزيد من ﲡمع دقائق الرتبة سبب انخفاض قيم مقاومة الرتبة لالخرتاق مع زيادة معدل

لدوره يف زيادة فعالية االحياء املجهرية والتي تقلل من قيم االضافة ملخلفات السبوس اىل دورها يف حتسني تركيب الرتبة
الكثافة الظاهرية ] .[16 , 8وكان للسبوس تأثريا يف معدل من خالل عزل دقائق الرتبة عن بعضها من خالل احلفاظ
القطر املوزون فقد وجد ان اضافة مستويات خمتلفة من خملفات عىل كميات من املاء نتيجة ما حتمله خملفات السبوس كامدة

السبوس قد عملت عىل حتسني هذه الصفة للرتبة اذ بعد ما عضوية يف زيادة املساحة السطحية له وبالتاﱄ يؤدي هذا اىل

كانت ( )0.34ملم عند عدم االضافة لتبلغ ( )0.49ملم عند زيادة مسك املاء وبالتاﱄ خفﺾ معامل االخرتاق ].[7,19

وبالنسبة لدور السبوس كامدة عضوية يف التأثري يف صفة

اضافة املخلفات بمستوى ( )2%وارتفعت لتبلغ ( )0.72ملم

عند اضافة خملفات السبوس بمستوى ( ,)5%ويعود السبب اىل االيصالية املائية فقد عملت الزيادة يف مستوى السبوس اىل
دور خملفات السبوس كامدة عضوية الﲪة عند التحلل بأطالق زيادة معدل االيصالية املائية للرتبة فبعد ان بلغت ( )4.2سم.

احلوامﺾ العضوية الناﲡة عن نشاط االحياء املجهرية وبالتاﱄ ساعة 1-عند عدم اضافة السبوس ازدادت لتصل اىل ()6.1

زيادة الثباتية فضال عن دور جذور النباتات التي تعمل عىل سم عند اضافة السبوس بمقدار ( )2%ثم ارتفعت لتصل اىل
ربط دقائق الرتبة وحتسني تركيبها ].[18 ,17

( )8سم عند اضافة السبوس بمستوى ( )5%ويعود السبب

اما فيام خيص مقاومة الرتبة لالخرتاق فقد انخفضت يف ذلك اىل دور السبوس كامدة عضوية اىل حتسني مسامية

قيمة مقاومة الرتبة لالخرتاق مع زيادة اضافة السبوس كامدة الرتبة بزيادهتا وخفﺾ قيم الكثافة الظاهرية وحتسني تركيب
عضوية وبمستوياته املختلفة ،اذ بلغ معدل قيمة مقاومة الرتبة وزيادة حمتوى الكاربون العضوي للرتبة ].[20
ﺟﺪول ) :(3تأثري اضافة السبوس كامده عضوية عىل صفات الرتبة الفيزيائية.

اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ )ﻣﻴﻜﺎﻏﺮام.م(3-

1.37

1.32

1.27

0.03

ﻣﻌﺪل اﻟﻘﻄﺮ اﳌﻮزون )ﻣﻠﻢ(

0.34

0.49

0.72

0.12

اﻻﻳﺼﺎﻟﻴﺔ اﳌﺎﺋﻴﺔ )ﺳﻢ.ﺳﺎﻋﺔ(1-

4.2

6.1

8

1.5

ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﱰﺑﺔ ﻟﻼﺧﱰاق )ﻛﻴﻠﻮ ﺑﺎﺳﻜﺎل(

141

132

119

10

القياسات املدروسة

34

ﻣﺴﺘﻮ اﻟﺴﺒﻮس

0%

2%

5%

L.S.D
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 .3.3ﺗﺄﺛﲑ اﺿﺎﻓﺔ اﻟﺴﺒﻮس ﻛﲈدة ﻋﻀﻮﻳﺔ ﰲ ﺻﻔﺎت
ﻧﺒﺎت اﻟﺪﺧﻦ:

سم عند عدم اضافة السبوس ليصل اىل ( )73سم عند
االضافة ( ،)5%ويعود السبب يف زيادة وحتسني صفات

تشري النتائج يف اجلدول ( )4اىل ارتفاع حاصل العلف النبات املذكورة بإضافة السبوس اىل دوره كامدة عضوية يف

االخرض مع زيادة اضافة السبوس كامدة عضوية اذ ازدادت حتسني صفات الرتبة الكيميائية والفيزيائية املدروسة كام يف

من ( )35.96غم .سندانة 1-اىل ( )43.8غم .سندانة 1-عند اجلدولني ( )4 ,3وهذا انعكس عىل نمو النبات فاملؤرشات
مستوى االضافة بمستوى ( )2%من خملفات السبوس لتصل املدروسة قد انعكست ربام زيادة عملية البناء الضوئي للنبات

اىل ( )50.1غم .سندانة 1-عند مستوى االضافة ( )5%من وكذلك زيادة املجموع اخلرضي وزيادة عملية انقسام اخلاليا
خملفات السبوس ,كام ازدادت النسبة املئوية للربوتني اذ وزيادة استطالتها ونموها والذي يؤدي اىل رفع كفاءة اجلذور

ارتفعت من ( )10.5%عند عدم اضافة السبوس لتصل اىل يف امتصاص العناﴏ الغذائية ] [21,22وقد اختري حمصول

( )14.96%عند االضافة بمستو ( )5%من السبوس ،كام الدخن كمؤرش كونه يعترب من املحاصيل متوسطة التحمل
ازداد طول النبات مع زيادة مستوى االضافة اذ بلغ ( )60للملوحة وتنترش زراعته يف ماليني اهلكتارات يف العاﱂ ].[22
ﺟﺪول ) :(4تأثري اضافة السبوس كامده عضوية عىل صفات نبات الدخن.
ﻣﺴﺘﻮ اﻟﺴﺒﻮس

%0

2%

0%

L.S.D

ﻃﻮل اﻟﻨﺒﺎت )ﺳﻢ(

60

64

73

3

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﱪوﺗﲔ

10.5

11.3

14.96

2,5

ﺣﺎﺻﻞ اﻟﻌﻠﻒ اﻻﺧﴬ )ﻏﻢ.ﺳﻨﺪاﻧﺔ(1-

35.96

43.8

50.1

5

اﻟﻘﻴﺎﺳﺎت اﳌﺪروﺳﺔ

اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت

حتسني نفاذيتها وبالتاﱄ ينعكس عىل الصفات االخرى

 .1ان اضافة املخلفات النباتية (السبوس) للرتب امللحية  .4حيسن السبوس من صفات الرتبة الكيميائية عن طريق
يعمل عىل التقليل من ملوحة الرتبة

امتصاصه للملوحة

يف ﲡهيز الرتبة بالعناﴏ الغذائية

بالعناﴏ الغذائية التي حيتاجها

 .2تعامل املخلفات النباتية (السبوس) معاملة املادة العضوية  .5يعمل السبوس عىل حتسني صفات النبات بتجهيزه
 .3يعمل السبوس عىل حتسني صفات الرتبة الفيزيائية عن طريق

AL-Bahir Quarterly Refereed Journal for Natural and Engineering science

35

Vol. 8, No. 15 and 16, P. (29-37)A, 2018

 رﻳﺎض ﻋﺒﺪ زﻳﺪ اﻟﺤﺴﻨﺎوي، ﺿﻴﺎء ﻓﻠﻴﺢ ﺣﺴﻦ، رﻓﻞ ﺟﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ،اﻣﻴﺮ ﻋﺪﻧﺎن ﺟﻌﻔﺮ

36-: )4( 38  جملة العلوم الزراعي ﹲة العراقية.املجهريــ ﹲة

اﳌﺼﺎدر

.)2007( ،51

[1] Darling, J1 A1 My salt, your salt: science,

القصــب الــربي املطحــون) كــامدة عضويــة (يف بعﺾ

al Salinity Forum1 Adelaide, Australia,

– 242: )1( 2 . جملة ديــاىل للعلــوم الزراعيــة.( حمــيل

[2] IRRI, International Rice Research Insti-

تأثري إضافة
 ﹲ.  عدنان اســود و حممد عل عبــود.] جاســم9[

culture and agriculture.2nd Internation-

صفــات الرتبة امللحيــة و نمو حمصول الشــعري ) صنف

(2008)1

.)2010( ،247

 تأثــري املصلحات. حســني عبــد املجيــد.] القهوجــي10[
 جملــة جامعة.املختلفــة عــىل الصفــات املائيــة للــرتب

. 1 ) العــدد10(  املجلــد، للعلــوم الزراعيــة.تكريــت
.)2010( ،211-220

tute Breeding for salt tolerance in rice,
(2006)1
[3] Irshad, M.; H. Yasuda and M. Inoue. Sustainable management of salinity- induced
land degradation .2nd International Salinity Forum1 Adelaide, Australia, (2008)1

[11] Abou El- Magd, M.M., M. El-Bassiony  دور املــادة العضوي ﹲة. صــادق جعفــر حســن، ] دوينــي4[
and Z.F. Fawzy. Effect of organic manure ونوعي ﹲة املي ﹲاه يف حركة وتوزيع األمالح يف الرتب املتأثرة
with or without chemical fertilizers on
growth, (2006)1
[12] Ayoola, S.R. and E.A. Makinde. Maize
growth, yield and soil nutrient changes
with N-enriched organic fertilizers. Af. J.
Food Agric. Nut. & Develop., 9(1): 580592, (2009)1
[13] Qadir, M.; J. D. Oster; S. Schubert; A. D.

 كليــ ﹲة الزراعــة جامعة،ماجســتري
 رســالة.يف األمــالح
ﹲ
.)2003( ،بغداد

[5] Tarchitzky, J. and Y. Chen. Rheology of
sodium montmorillonite suspensions1 Soil
Sci. Soc. Am. J., 66: 406-412, (2002).

 تاثري بعﺾ املواد. رياض زيدان ورياض ديوب.] زيدان6[
الدباليــة ومركبــات االﲪــاض االمينية يف نمــو وانتاج

Noble, and K. L. Sahrawat. Phytoremedi-  جملة.Solanum tuberosum L .البطاطــا العاديــة
ation of sodic and saline-sodic soils. Ad-  سلســلة.جامعة ترشين للدراســات والبحوث العلمية
vances in Agronomy, 96:197- 247, (2007).

.)2005( ،91-100 :)2( 27 .العلوم البايلوجية

[14] Gasco, G1 and Lobo, M1 C1 Composition  تأثري مســتوى ومصــدر املادة، عــالء مهــدي،] عاكــول7[
of a spanish sewage sludge and effects on العضويــة يف بعــﺾ الصفــات الفيزيائيــة والكيميائيــة
treated soil and olive trees. Waste Man- ، كلية الزراعة، رسالة ماجستري،لرتبتي خمتلفتي النسجة
age., 27: 1494-1500, (2007).

[15] Bakayoko, S1;D1 Soro ;C1 Nindjin ;D1
Dao ;A. Tschannen ;O Girardin ana A.
Assa1 Effects of cattle and poultry manures
on organic matter content and adsorption

.)2013( ،جامعة بابل

 إنتاج.حســني الصحــاف
 آالء صالــح وفاضل،] عــايت8[
ﹲ

 دور األســمدة العضوية.1 .البطاطا بالزراعة العضوية
والرشش يف الصفات الفيزيائيــة للرتبة وأعداد األحي ﹲاء

AL-Bahir Quarterly Refereed Journal for Natural and Engineering science

36

Vol. 8, No. 15 and 16, P. (29-37)A, 2018

 رﻳﺎض ﻋﺒﺪ زﻳﺪ اﻟﺤﺴﻨﺎوي، ﺿﻴﺎء ﻓﻠﻴﺢ ﺣﺴﻦ، رﻓﻞ ﺟﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ،اﻣﻴﺮ ﻋﺪﻧﺎن ﺟﻌﻔﺮ

 تاثــري مصــدر ميــاه الــري.وحســني هــادي العلــوي

complex of a sandy soil under cassava

،29-34 .)5( 36 .جملــة العلــوم الزراعيــة العراقيــة

African Journal of Environmental Science

.والنرتوجــني يف بعﺾ صفات النمــو وحاصل الدخن

.)2005(

cultivation (Manihotesculenta Crantz.).
and Technology, 3 (8): 190-197, (2009).
[16] Majchrzak, L; Majchrzak, Z; Sawinska, M; Natywa, G; Skrzypczak, and R;
Głowicka-Wołoszyn. Impact of different
tillage systems on soil dehydrogenase activity and spring wheat infection1 J1 Agr1
Sci. Tech. 18: 1871-1881, (2016).
[17] Humbertto, B., R.Lal, L. Owens, W. Post
and R.Izaurralde. Mechanical properties
and organic carbon of soil aggregates in
the northern Appalachians1 Soil Sci1Soc1
Am.J , 69:1472-1481, (2005).

 تأثري خملفات عضوية خمتلفة.  جبار سالل،] عبد احلمزة18[
 رسالة،يف بعﺾ خواص الرتبة وحاصل الذرة الصفراء
.)2010( ، جامعة بغداد، كلية الزراعة،ماجستري

[19] Stock,O and N.K. Downes . Effects of
additions of organic matter on the penetration resistance of glacial till for the entire
water tension range. Soil & Tillage Research, 99: 191–20, (2008)1

 تأثري اضافــة املخلفات.  الزم جميــد ﲪيــد،] اجلــوادي20[
احليوانيــة يف بعــﺾ صفــات الرتبــة الفيزيائيــة للرتبــة

 كليــة الزراعــة. رســالة ماجســتري.وحاصــل البطاطــا

.)2007( ،والغابات – جامعة املوصل

حســن
 مصطفــى وحســن هــادي وعدنان ﹲ.] العلــوي21[
النرتوجينًي ًيف
 تأ ﹲثــري نو ﹲعية ﹲمياه الري والســامد.الوكاع
ﹲ
:)1( 1 ، جملة د ﹲيــاىل للعلوم الزرا ﹲعــة.حمصول الدخــن

.)2009( ،284 – 276

 ﲪيد خلف الســلامين، فليح حســن احلديثي.] احلديثي22[

37

AL-Bahir Quarterly Refereed Journal for Natural and Engineering science

