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 عنىان الرسالت أو األطروحت

في مياه الري مختلفة الملوحة في بعض خصائص التربة وانتاجية محصول الذرة الصفراء بأستعمال محسنات التربة والتناوب  تأثير
 منظومة الري بالتنقيط

 ملخص الرسالة أو األطروحة

عما  ررباة ذات جساجة ييجياة مصاجنة  امن  2015اجريت هذه الدراسة في حقل كمية الزراعة / موقع جامعة البصرة / كرمة عمي خالل الموسم الربيعي لعاام     
Fine, mixed, calcareous , hyberthermic , typic torrifluvent   بهدف دراسة رأثير معاامالت مااا الارت وراداخمها ماع اسارعمال محساجات الررباة رحات

، راأثير ذلاع عما  بعاا مت ارات الجماو واجراجياة محصاول الاذرة  جظام الرت بالرجقيي ، عما  بعاا الخصااال النيزيااياة والكيميااياة لمررباة ، كناااة اسارعمال المااا
اظهرت الجرااج اجخناا قيم كل من الكثافة الظاهرية لمرربة ومقاوماة الررباة لتخراراا واررناام قايم ( صجف فيرال ) هولجدت المج أ ( .  ( .Zea mays Lالصنراا 

موحة واسموبي الرجاوب في الرت بين الميااه )مجخن اة المموحاة ومررنعاة المموحاة ( والخماي مقارجاة ماع معدل القير الموزون معجويًا بأسرعمال مياه الرت مجخن ة الم
% والباوليمر بالمسارويات 2% ، 1اسرعمال مياه الرت مررنعة المموحة . اما بالجسبة الا  راأثير محساجات الررباة فقاد ادع اسارعمال محساجات الكمبوسات بالمسارويات 

او احت الجراااج  كاذلع قيم كل مان الكثافاة الظاهرياة ومقاوماة الررباة لتخراراا واررناام قايم معادل القيار الماوزون لمررباة معجوياًا .% ال  خنا %0.02 ، 0.01
ادة مسااروع حصااول اررنااام معجااوت فااي يااول جبااات الااذرة الصاانراا والااوزن الياارت والااوزن الجاااف واجراجيااة الجبااات مااع اساارعمال محساان الكمبوساات والبااوليمر وبزياا

رت مررنااع  ااافة كااذلع ازدادت قاايم مت اارات الجمااو هااذه بأساارعمال معااامالت ماااا الاارت بااالخمي والرجاااوب والماااا مااجخنا المموحااة مقارجااة مااع اساارعمال ماااا الاااأل
 .المموحة عم  الروالي
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Abstract of thesis 

 This study is conducted in the field of the college of agriculture / Basrah university site / Karmat Ali during spring season of 

 2015 where the soil texture of the field is clay and classified as a fine mixed , calcareous , hyberthermic , typic , torrifluvent . The 

objective of this thesis is to study the effect of irrigation water treatment and their interaction with soil conditioners application by 

using drip irrigation system on some physical and chemical properties of the soil and water use efficiency and its impact on some 

growth parameters and productivity of maize crop ( class fital , Holland origin ). The results showed a significant decrease in the 

values of bulk density  soil resistance for penetration whereas there is an increase in mean  weight diameter by using low saline 

irrigation water , alternative water ( high  saline irrigation water followed by low saline irrigation one ) ,and mixing water in contract 

with high saline irrigation water. While  concerning the impact of soil conditioners on the soil properties above   where the use of the 

compost at two levels 1% , 2% and polymer at 0.01% , 0.02% lead to significant decrease the values of bulk density and soil 

resistance for penetration but there is an increase in mean weight diameter value . As well  the results revealed that there is a 

significant increase of the plant height of maize , fresh weight , dry weight , and the productivity by application compost and polymer 

with the increase of their levels . More growth parameters as mentioned above increased by usage mixing , alternative , and low saline 

irrigation water as contrast with application of high saline irrigation water respectively .                                                                          

                                              


