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أليًتتتج تجشبتتتة بمهيتتتة بًحرتتتة بحتتتىث يشيتتتىه انتابعتتتة نًشكتتتض بحتتتىث 

انقحشاء تى خالنها صساعة يحقىنيٍ يتعالبيٍ )انمًح خالل انًىعتى انؾتتىي 

 (.2005، انغىسجى انًىعى انقيفً 2004-2005

تهتذ  انتجشبتتة تمتتذيش كفتتاءي وفاعهيتتة بعتل األعتتًذي انعيتتش تمهيذيتتة عهتتً 

امتتتً انجيشيتتتة )يُرمتتتة يشيتتتىه(. كاَتتتج انًحغتتتُا  ختتتىاؿ واَتاجيتتتة األس

و 20، 10انًغتخذية هً عًاد انًضسعة )
3

، 10/فذاٌ(، كًبىعج لؼ األسص )

و 20
3

و20، 10/فذاٌ(، كًبىعج انعبىس )
3

 210، 105/فتذاٌ(، ؽتشػ انهتبٍ )

و
3

 /فذاٌ( دفعة وابذي ودفعتيٍ(.

 -يًكٍ تهخيـ انُتائج انًتحقم عهيها كانتانً:

 

  اث علً الخىاص الطبيعيت للخربت:اث علً الخىاص الطبيعيت للخربت:حأثير الوذسنحأثير الوذسن  ((11))

أمافة انًحغُا  أدي انً اَخفتاك لتيى انكفافتة انراهشيتة نهتشبتة انًعايهتة  

كاَتج أكفتش انًعتتايال  تتا يشام هتتً  -كتتالم يتٍ انمًتح وانغتتىسجىبقتاد بعتذ 

و20كًبىعج لؼ األسص بًعذل 
3

 /فذاٌ.

كالم يتٍ  بقادأد  أمافة انًحغُا  انً صيادي انًغايية انكهية نهتشبة بعذ  

أبغتٍ كاَتج . وأستبرج انضيادي بضيادي يعذل األمتافة  –انمًح وانغىسجى 

و 20انًعايال  تأ يشام لؼ األسص بًعذل 
3

 /فذاٌ.

بانتشبتتتة وكاَتتتج أكفتتتش امتتتافة انًحغتتتُا  أد  انتتتً صيتتتادي انًتتتاء انًيغتتتش  

و 20كًبىعتج لتؼ األسص بًعتذل انًعايال  تأ يشام هً 
3

عتًاد  يهيهتا/فتذاٌ 

و 20انًضسعة 
3

 /فذاٌ.

نتشبتة باامافة انًحغُا  انً صيادي َغتبة انتجًعتا  انفابتتة فتً انًتاء أد   

بًعتذل عُتذ امتافت  أكفتش انًعتايال  تتأ يشام ؽشػ انهتبٍ كاٌ ولذ انًعايهة 

و 210
3

 .(CW2b) /فذاٌ عهً دفعتيٍ

وكاَتج  انتشبة بإمافة انًحغُا ، ليى يتىعو انمرش انفعال نحبيبا صاد   

  .يحقىل انغىسجى عتٍ يحقتىل انمًتحبقاد بعذ  ام بىوامأكفش انضيادي 

 210ؽتتشػ انهتتبٍ بًعتتذل امتتافة كاَتتج أكفتتش انًعتتايال  تتتأ يشام هتتً ولتتذ 

و
3

 .(CW2b)/فذاٌ عهً دفعتيٍ 

 

 

 



 حأثير الوذسناث علً الخىاص الكيويائيت: (2)

خافتتة يتت   pHامتتافة انًحغتتُا  أد  انتتً اَخفتتاك هفيتتل فتتً لتتيى انتتـ  

كاَتج وحغُا  بعذ كالم يٍ انمًتح وانغتىسجى. مافة يٍ انًإلصيادي يعذل ا

و 210ؽشػ انهبٍ بًعتذل امافة اكفش انًعايال  تأ يشام هً 
3

/فتذاٌ عتىاء 

 دفعة وابذي أو دفعتيٍ.

ك لتيى يهىبتة انتشبتة بأمتافة انًحغتُا  عتىاء بعتذ ااَخفتأظهش  انُتائج  

انمًتتح أو انغتتىسجى ولتتذ أيكتتٍ تشتيتت  انًحغتتُا  كانتتتانً بقتتاد كتتالم يتتٍ 

و 10انعبىس ) عًاد
3

و 210< ؽشػ انهبٍ )/فذاٌ(
3

/فذاٌ( دفعتيٍ< ؽتشػ 

و 105انهبٍ )
3

و 105/فذاٌ( دفعة وابذي< ؽشػ انهبٍ )
3

 /فذاٌ( دفعتيٍ.

 بقتادصاد يحتىي انتشبة يٍ انًادي انعنىية عُتذ امتافة انًحغتُا  بعتذ  

عتتى(،  30-كتتالم يتتٍ انمًتتح وانغتتىسجى خافتتة فتتً انربمتتة انغتترحية )فتتفش

كاَج أفنم انًعايال  تأ يشام عهً صيادي انًتادي انعنتىية كًبىعتج لتؼ و

و 20األسص )
3

و 20كًبىعج انعبىس )يهيها /فذاٌ( 
3

 /فذاٌ(.

 

 هذخىي الخربت هن العناطر الكبري والظغري: (3)

صاد  لتتيى انُتتتشوجيٍ، انفىعتتفىس وانبىتاعتتيىو انًيغتتش فتتً انتشبتتة بأمتتافة  

و 210شام هً ؽشػ انهبٍ )انًحغُا  وكاَج أفنم انًعايال  تأ ي
3

/فتذاٌ 

 كال يٍ انمًح أو انغىسجى. بقادعهً دفعتيٍ( بعذ 

صاد  ليى انحذيتذ وانًُجُيتض وانضَتا وانُحتاط انًيغتش فتً انتشبتة بأمتافة  

و 210انًحغُا  وكاَج أكفش انًعايال  تتأ يشام هتً ؽتشػ انهتبٍ 
3

/فتذاٌ( 

 عىاء دفعة وابذي أو دفعتيٍ.

 

 النشاط الويكروبً: حأثيرإضافت الوذسناث علً (4)

تهفة انتً صيتادي انُؾتاه انًيكشوبتً نهتشبتة خأد  امافة يحغُا  انتشبة انً 

)بمياط يعذل اَرالق  تاًَ أكغتيذ انكشبتىٌ(. ولتذ ظهتش تبتايٍ فتً انضيتادي 

وفمتتتام نُتتتىع ويعتتتذل امتتتافة انًحغتتتُا  انتتتً انتشبتتتة. كًتتتا كاَتتتج أفنتتتم 

و 210انًعايال  تأ يشام هً ؽشػ انهبٍ بًعذل 
3

 ٌ عهً دفعتيٍ./فذا

 

 حأثير إضافت الوذسناث علً هذظىلً القوخ والسىرجن: (5)

مافة انًحغُا  انً صيادي فً اَتاجيتة انحبتىو وانمتؼ نُبتا  انمًتح أد  ا 

بضيتتتادي يعتتتذف  امتتتافة انًحغتتتُا  يماسَتتتة بتتتانكُتشول. وكاَتتتج أفنتتتم 



و 210بًعتذل انًنا  انًعايال  ؽشػ انهبٍ 
3

كًبىعتج لتؼ  يهيت /فتذاٌ 

و 20بًعذل ا  انًناألسص 
3

 /فذاٌ.

 فً كال يٍ انحؾتة األونتً وانفاَيتة نًحقتىل انغتىسجىصاد انىصٌ انجا   

ام نُىع انًحغتٍ ويعتذل تبع. ولذ تفاو  يعذل انضيادي بعذ امافة انًحغُا 

و 210اإلمتتافة. ولتتذ اعرتتج امتتافة ؽتتشػ انهتتبٍ بًعتتذل 
3

/فتتذاٌ أعهتتً 

 اَتاجية يٍ يحقىل انغىسجى.

 

ناطأأأر الكبأأأري والظأأأغري بوذظأأأىلً الخأأأأثير علأأأً حركيأأأز الع (6)

 القوخ والسىرجن

صاد يحتىي عُافش انُتشوجيٍ وانفىعفىس وانبىتاعيىو وانحذيذ وانًجُيتض  

انمتؼ وحبتىو يحقتىنً ان فتًمافة انًحغُا  وانضَا وانُحاط َتيجة إل

 انغىسجى.نُبا  انمًح باإلمافة انً كالم يٍ انحؾة األونً وانفاَية نُبا  

 

 ادي:ــــــألقخظن اــــــــالخقيي (7)

و 210بمتتك ؽتتشػ انهتتبٍ بًعتتذل  
3

/فتتذاٌ أعهتتً سبحيتتة يتتٍ وجهتتة انُرتتش 

اإللتقتتادي بانُغتتبة نًحقتتىل انمًتتح وانغتتىسجى فتتً األسامتتً انجيشيتتة 

 )يُرمة يشيىه(.

5. SUMMARY 

A field experiment was carried out at Maryut Experimental 

Station of desert Research Center using two successive crops (wheat 

and sorghum), on each season, winter 2004/2005 followed by 

summer 2005) to assess the effect of non-traditional soil 

conditioners on properties and productivity of calcareous soil. The 

conditioners tested were FYM (10 and 20 m
3
/fed), rice straw 

compost ((10 and 20 m
3
/fed), Al-Obour compost (10 and 20 m

3
/fed) 

cheese whey (105 and 210 m
3
/fed) which was added in one or two 

equal doses. The obtained results could be summarized as follows: 

 

1. Effect of soil conditioner on soil physical properties: 

 The values of soil bulk density were decreased due to the 

additives of soil conditioners after wheat and sorghum. The 


