
 



 
 
 
 
 

   الخارجیة  لنقاطاتل أنتظامیة التوزیع واألنسدادعلى إدارة الرى التسمیدى  تأثیر
  

   ٢احمد عبد المنعم مرسى ,١حربى محمد مصطفى,١محمد یوسف األنصارى ,١مایسھ صالح حتاتھ

  

وتصرف النقاط الخارجى للرى نوع تأثیر دراسةھیئة الطاقة الذریة بھدف  -أقیمت التجربة الحقلیة بقسم بحوث األراضى والمیاه
 انسداد نسبةانتظامیة توزیع المیاه و على والعضویة المعدنیةة  النیتروجینی األسمدة نوعیة المركبات السمادیة منوكذلك  بالتنقیط

طات وھما النقاط العادى امن النق نوعان دراسة تم الھدف ھذا ولتحقیق ط فى االرض الرملیةالنقاطات تحت نظام الرى بالتنقی
(D1) والنقاط منظم الضغط(D2)  لتر/ساعھَ (٢ن من التصرف وھم امع نوعq1 ( لتر/ساعھ٤) وq2 ( مع معامالت مختلفة من

 (H) حمض الھیومیك أسمدة عضویة (و)  (N)و سماد نترات االمونیوم  (S) سماد سلفات االمونیوم(ھما األسمدة النتروجینیة 
مع اضافة االسمده وتم بدون تسمید.  + معاملة كنترول ١:١ومختلطة مع سلفات االمونیوم او نترات االمونیوم بنسبة ا منفرده )

   .حسب المعدل الموصى بھ لنبات الثوم میاه الرى من خالل الحاقن (الفنشورى)
 نباتنمو موسم نھایةفى و  یوم 66و ٣٦و  ٢١و  یوم ١ بدایة عند بعد كل تسمید ةالنقاطات تحت الدراس انسداد نسبة قیاس تم

ً  حیث اشارت النتائج انھ.یوم  ١٨٠الثوم   أعلىلتر/ساعھَ ٢تصرف ذوكان النقاط العادى  ةاالنتظامی ونسبة  اإلنسداد لنسبة تبعا
% على التوالى تحت التسمید بسلفات االمونیوم والھیومك و سلفات ٢٩٫٤٢و ٢٨٫٧٢حیث وصلت الى %  فى نسبة االنسداد

%  ٧٨٫٠٤لتر/ ساعھ حیث سجلت  ٢ة مع النقاط العادى تصرف اقل نسبة فى االنتظامیھذه العناصرأیضا  كانتو االمونیوم
حیث كان النقاط المنظم للضغط ذو  لتر/ساعھ٤و ٢التصرفذات مقارنة بالنقاط منظم الضغط  %  على التوالى ،٧٧٫٤٠و

وذلك  % ٧٫٩٣اقل متوسط نسبة أنسداد  و  % ٩٥٫٩٩حیث كانت  أعلى فى  متوسط نسبة االنتظامیةلتر/ساعة  ٤تصرف 
نوع النقاطات وتصرفاتھا او نوع  ریثأتظھر فیھا تباین  ةنت اكبر فتراك أنھیضا أوتشیر النتائج . تسمید المعاملة بدونتحت 

  وسم.فى نھایة الم یوم ١٨٠النقاطات ھى  انسداد المركب السمادى سواء على انتظامیة التوزیع او نسبة
 قل نسبة فىأكانت حیث  ةنواع ومعدالت التسمید المختلفبأ ة تأثرتاالنتظامی نسبة و اإلنسداد نسبة تشیر البیانات أیضا أن 

%  ١٤٫٢٣حیث سجلت نسبة انسداد  على االطالقبنترات االمونیوم  ةھى المعامل ةعلى فى نسبة االنتظامیأالنقاطات و إنسداد
 و على نسبة انسداد ھى المعاملھ سلفات االمونیومأ وكانت لتر / ساعة فى نھایة الموسم ٤تحت النقاط المنظم للضغط تصرف 

نسبة انتظامیة ھى قل ألتر/ساعھَ و٢تحت استخدام النقاط العادى مع التصرف والھیومیك  الھیومكمخلوط مع   سلفات االمونیوم
 % مع المعاملھ سلفات االمونیوم . ٧٧٫٠٤٣عة سجلت لتر / سا ٢النقاط العادى تصرف 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  جامعة بنھا –كلیة الزراعھ بمشتھر أستاذ  متفرغ ھندسة النظم الزراعیة والحیویة - أستاذ مساعد  –طالبة دراسات علیا١
  ةالذری الطاقةھیئة  – النوویةمركز البحوث  - قسم بحوث األراضى والمیاه –والمیاه  األراضىبحوث  مدرس٢

 


