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  الخالصة
محافظة /  كم جنوب شرق مركز مدينة الكـوت      ٢٩(ة  نفذت تجربة حقلية في منطقة الدجيل     

مــاء  (اه الـري  م لدراسة تأثير تداخل ملوحة مي    ٢٠١٢خالل الموسم الزراعي    ) العراق/ واسط
سبعة أنـواع  و) ١-م منزسي ديسي٨,٠ وماء البـزل ملوحته   ١-منز م سي ديسي ١,٥ النهــر ملوحته 

رز وكوالح الذرة ومخلفات    االمخلفات الدواجن المخمرة والبتموس وقش      (من المخلفات العضوية    
 ملوحـة   علـى ) الدواجن غير المخمرة ومخلفات االبقار المخمرة ومخلفات االبقار غير المخمرة         

 صنف الربيع ومقارنـة ذلـك    (.Zea mays L)مو نبات الذرة الصفراءالتربة وبعض مفردات ن
 اضيفت المخلفات خلطاً    حرثت االرض ونعمت ومرزت ثم    . بالتسميد الكيميائي المتبع في المنطقة    

 ثـم زرعـت     ١- طن هكتـار   ٤٠ و   ٢٠ و ١٠الى التربة مع الطبقة السطحية وبمستوى صفر و         
واجريـت العمليـات    . لمياه حتى نهايـة التجربـة      الذرة الصفراء وبوشر بالري بنوعي ا      حبوب

اخذت قياسات التربـة والنبـات      . الزراعية وخدمة المحصول بحسب التوصيات المتبعة بالمنطقة      
-٠(االيصالية الكهربائية لثالث طبقات مـن التربـة      : والحاصل في نهاية موسم النمو وتضمنت     

الـوزن الجـاف للجـزء     فـي االوراق و    +K+/Naسم ونـسبة    ) ٦٠-٤٠(و  ) ٤٠-٢٠(و) ٢٠
  . الخضري والحاصل الكلي للحبوب

اظهرت نتائج الدراسة ان اضافة المخلفات العضوية ادت الى خفض االيصالية الكهربائيـة     
سم وقابل ذلك زيـادة فـي       ) ٤٠-٢٠(و) ٢٠-٠(عند الطبقتين   " وكان االنخفاض اكثر وضوحا   

ـ +K+/Na نسبة  تفوقـت  . ل الكلـي للحبـوب  لألوراق والوزن الجاف للجزء الخضري والحاص
مخلفات الدواجن المخمرة والبتموس واالبقار المخمرة على باقي انواع المخلفـات فـي خفـض               

 في اوراق النبات وانعكس     +K+/Naمما عاد بالنتيجة في زيادة      " ملوحة التربة عند الطبقات جميعا    
ير ملوحة ماء الري فقـد      اما بالنسبة لتأث  . تأثير في الوزن الجاف للنبات والحاصل الكلي للحبوب       

ـ ١,٥(تأثيراً سلبياً قياساً بماء النهر      ) ١-منز م سيديسي ٨,٠(اظهر ماء البزل     فـي  ) ١-منز مسيديسي
فـي االوراق ممـا    +K+/Naااليصالية الكهربائية في جميع الطبقات مما ادى الى انخفاض نسبة  

ـ            اف للجـزء الخـضري   انعكس سلبياً في نمو النبات وحاصل الحبوب اذ بلغ معدل الـوزن الج
 لنوعي ١- طن هكتار  ٥,٣٢ و   ٣,٣٨ وبلغ معدل حاصل الحبوب      ١- طن هكتار  ١٧,٤١ و   ١١,٦٧

 . مياه الري اعاله
 ١- طن هكتـار   ٤٠ أو   ٢٠أظهرت نتائج الدراسة ان اضافة المخلفات العضوية بمستويات         

ات وحاصله الـى  يقلل من التأثير السلبي لماء البزل ويحسن من خواص التربة ومفردات نمو النب        
حدود مساوية او ال تختلف معنوياً عما هي عليه عند استخدام ماء النهر من دون اضافة مخلفات                 
عضوية وقد كانت هذه النتيجة اكثر وضوحاً في حالة مخلفات الـدواجن المخمـرة والبتمـوس                

  .واالبقار المخمرة
   في اوراق ، الذرة الصفراء+K+/Na المخلفات العضوية، االيصالية الكهربائية، :كلمات مفتاحية

  المقدمة
 (FAO. 2010) ٢٠٥٠ بليون نسمة فـي سـنة   ٩من المتوقع ان يزداد سكان العالم على 

مما يحتاج الى توفير كميات كبيرة من الغذاء وخصوصاً الحبوب وبالمقابل تزداد الحاجة لتـوفير         
تيجة زيـادة الجفـاف علـى       كميات كافية من المياه والتي اصبحت محدودة في اآلونة االخيرة ن          



  
                               ٢٠١٧، ان خضير الدلفي حسين فنجو محمد عبد اهللا عبد الكريم

http://ajas.js.iknito.com/   

 232 

المستوى العالمي وخصوصاً في المناطق الجافة وشبه الجافة بسبب محدودية االمطار الـساقطة             
 .Ghassemi et alفقـد اشـار   . وزيادة معدالت التبخر المرافقة ألدارة سيئة للميـاه والتربـة  

والباقي يـصنف ميـاه   فقط من كمية الماء الكلية % ٢,٥ان كمية الماء العذبة في العالم    (1995)
ان تفاقم الجفاف وشحة المياه العذبة تعد من        . من هذه المياه يستغل في الزراعة     % ٦٥مالحة وان   

التحديات الكبيرة التي تواجه المهتمين في هذا المجال لذا اصبح من الـضروري البحـث عـن                 
الزراعـي مثـل ميـاه    مصادر مياه غير تقليدية تكون بديلة او مكملة للمياه العذبة في االستخدام        

لقـد  . الصرف الصحي والصرف الصناعي والصرف الزراعي والمياه المالحة والمياه العـسرة          
 بـضرورة   ICARDA(1999)استخدمت مياه المبازل في الزراعة منذ فترة طويلة واوصـت           

استغالل مياه الصرف الصحي والمياه المالحة للمبازل مع شروط محددة في الزراعة في مناطق              
 مقابـل   ٣ م ١٠٤٥سيا وشمال افريقيا اذ تبلغ فيها حصة الفرد الواحد من الميـاه العذبـة               غرب ا 
على الرغم من ان استخدامها يؤدي الى       .  في شمال امريكا   ٣م٩٥٢٩ في غرب أوربا و    ٣ م ٣٥٦٨

رفع تدريجي في ملوحة التربة ويؤثر مباشرة على النبات او يساهم في تدهور خصائص التربـة                
  Gupta (1990)تيجيات عديدة للحد من التأثير الملحي لهذه المياه فقد حـدد ولكن وضعت استرا

استـصالح الميـاه او     : التقنيات اآلتية المفروض اتباعها عند استخدام الميـاه رديئـة النوعيـة           
استخدامها بالتكامل مع المياه العذبة او استخدام مصلحات التربة او استخدام اسـاليب زراعيـة                

واقتـرح الزبيـدي    .  انواع واصناف المحاصيل الزراعية المقاومة للملوحـة       مناسبة او استخدام  
بعض االساليب المتبعة للتعايش مع الملوحة كبديل لعملية استصالح التـرب المتـأثرة             ) ١٩٨٩(

بالملوحة ومنها استنباط اصناف مقاومة للملوحة والزراعة على مـروز وزيـادة كميـة البـذار          
رب واختيار طريقة ري مالئمة واستخدام اسلوب التبوير والتـسميد      واستخدام الري الخفيف المتقا   

  . في االراضي الملحية
ان اضافة المخلفات العضوية يعد من األستراتيجيات الفعالة في تقليل ضرر ملوحـة مـاء        
الري وزيادة تحمل النبات فهي تحسن توزيع مسامات التربة التي تزيد بدورها من قابلية مـسك                

 التربة وتقلل   pH وتحسن من افرازات الجذور مثل الحوامض العضوية التي تنظم           الماء والتهوية 
كذلك للمخلفات العـضوية  . (El-Dardiry, 2007)من التأثير الضار لالمالح في محلول التربة 

وخفض نسبة الصودوم المتبادل وااليـصالية الكهربائيـة         دورا في سرعة غسل آيون الصوديوم     
Tejada et al. 2006) و Walker and (Bernal. 2008  وكذلك تعمل على تعديل التـوازن 

الغذائي في التربة التي يختل بوجود زيادة من آيونات معينة علـى حـساب عناصـر غذائيـة                  
وتحسين ظـروف التهويـة   ) Lithourgidis et al. 2007 و Singh et al. 2000(ضرورية 

    وجاهزيـة العناصـر الغذائيـة      وحركة االوكسجين ألحياء التربـة فيـزداد النـشاط الحيـوي          
(Lakhdar et al., 2010).  

بناء على ما تقدم ولغرض زراعة محصول الذرة الصفراء في منـاطق وسـط العـراق                
المشهورة بزراعته وألن هذا المحصول يصنف من المحاصيل الحساسة الى متوسـطة التحمـل              

  :  بيانإلىللملوحة فقد هدفت هذه الدراسة 
في تدرج ملوحـة التربـة عنـد الطبقـات          ) ١-ديسيمنز م ٨,٠(الح  تأثير الري بماء م    ) ١(

 ).١- ديسيمنز م١,٥(المختلفة ومقارنة ذلك بماء جيد النوعية 
دور المخلفات العضوية في تحمل محصول الـذرة الـصفراء للـري بمـاء مـالح                 ) ٢(

 مـن  وتحديد االفضل) ١- ديسيسيمنز م١,٥(ومقارنة ذلك بماء جيد النوعية   ) ١-ديسيسيمنز م ٨,٠(
 .هذه المخلفات

  المواد و طرائق العمل
ناحيـة  / أختير موقع إجراء هذه الدراسة فـي أحد الحقول الخاصة فـي منطقة الدجيلـة            
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 ٢٠١٢ كم جنوب شرق مركــز مدينة الكـوت خالل الموسـم  ٢٩واسط فـي محافظة واسط  
ـ               ات الـذرة   لدراسة دور المخلفات العضوية في امكانية خفض ضرر ملوحة ماء الري علـى نب

يوضح الجدول .  ومقارنة ذلك بالتسميد الكيميائي المتبع فـي المنطقة(.Zea mays L)الصفراء 
اخذت عينات التربة عشوائياً  مـن       . البيانات المناخية لمنطقة الدراسة خالل موسم الزراعة      ) ١(

سـم و  ) ٤٠ – ٢٠(سـم و ) ٢٠–٠(مواقع مختلفة من منطقة الدراسة قبل الزراعة عند الطبقات  
سم لتكوين عينة مركبة لكل عمق ثم جففت هوائياً وطحنت ونخلت من منخل قطـر          ) ٦٠ – ٤٠(

 ملم و أجريت عليها التحليالت الكيميائية و الفيزيائية وحـسب الطـرق المتبعـة فـي                 ٢فتحاته  
Black et al. (1965)و Page et al. (1982) ٢( وادرجت في جدول.(  

  

  ٢٠١٢لسنة )  تموز–اذار (لألشهر المناخية لمدينة الكوت  معدالت قيم العناصر .)١(جدول
 التبخر

 )ملم (
 سرعة الرياح

 ثا/  م
 الرطوبة النسبية 

 (%) 
 األمطار

 )  ملم (
 درجة الحرارة

 ) oم (
 األشهر

 أذار 20.00 2.60 53.00 3.00 228.20
 نيسان 26.70 2.70 48.00 2.70 264.60
 سماي 31.80 3.30 30.00 2.50 424.30
 حزيران 36.70 0.00 25.00 5.60 550.70
 تموز 37.90 0.00 24.00 2.30 695.10

 دائرة االنواء الجوية في محافظة الكوت: المصدر
  

  . الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة الدراسة.)٢(جدول 
 الوحدة ةالصف عمق التربة

  سم٦٠-٤٠  سم٤٠-٢٠  سم٢٠-٠
 ٧,٧٥ ٧,٨٧ ٨,٠٠ - ١:١ق عال) pH(درجة تفاعل التربة 

 ٢,٠٥ ٢,٢١ ٢,٤٠ ECe( dSm-1(التوصيل الكهربائي 
 ٢٦,٢٥ ٢٦,٨٠ ٢٨,٢٠ CEC( Cmole(+)kg-1(السعة التبادلية الكاتيونية
 ٩٠,٩٤ ٩٥,١٢ ١٤٠,٩٠ mg kg-1 البوتاسيوم الجاهز
 ٤,٢٢ ١٤,٠٩ ٢٧,١٢ mg kg-1 الفسفور الجاهز
 ٦٠,٧١ ٧٠,٠٥ ٩٨,٠٧ mg kg-1 النتروجين الجاهز
 ٠,٢٠ ٠,٢٠ ٠,٤٢ gm kg-1 النتروجين الكلي

 ٤,٠٤ ٤,٢٢ ٨,٨٩ O.M( gm kg-1(المادة العضوية 
 ١١,٧١ ١٢,٢٣ ١٢,٢٧ - C/Nنسبة 

 ٤,١٧ ٤,٠٢ ٩,٠٣ Ca++ mmole L-1الكالسيوم 
 ٣,١٨ ٢,٢٣ ٤,١٢ Mg++ mmole L-1المغنسيوم 
HCO3البيكاربونات

-1 mmole L-1 ٦,١٠ ٦,٠٣ ٥,١٥ 
 - - - CO-2 mmole L-1بوناتالكار

 ٦,٢٣ ٨,١٥ ١٠,٣٢ Na+ mmole L-1الصوديوم 
 ١٠,٠٧ ١٢,١٨ ١٢,٣١ Cl- mmole L-1الكلورايد
 ٥,٠٦ ٥,١٢ ١١,١٧ SO= gm kg-1الكبريتات

 ٣٦٥ ٣٧٠ ٣٩٠ gm kg-1 الكاربونات الصلبة الكلية
 ١,٣٩ ١,٤٠ ١,٣٧ Mg m-3 الكثافة الظاهرية

 ٠,٣٣ ٠,٣٦ ٠,٤٥ m day-1 عةااليصالية المائية المشب
 ٠,٢٣ ٠,٢٣ ٠,٢٤ mm معدل القطر الموزون

 مفصوالت التربة
Sand gm kg-1 ١٧٥ ١٧٩ ١٨٦ 
Slit gm kg-1 ٥٩٥ ٥٩٨ ٦١١ 

Clay gm kg-1 ٢٣٠ ٢٢٣ ٢٠٣ 
 مزيجيةغرينية مزيجيةغرينية مزيجيةغرينية - النسجة

  

ة الصفراء مـن معمـل تفـريط    جمعت مخلفات قش االرز من مزارع االرز وكوالح الذر        
ة أما مخلفات األبقار والدواجن فقـد جمعـت مـن الحقـول          من االسواق المحلي  الذرة والبتموس   
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الحيوانية القريبة من منطقة إجراء الدراسة وبكميات كافية وأزيلت منهــا المـواد الغريبـة و                
وام واطئة  ل بشكل أك  ترك األو . دواجن قسمين  وال اراألبقوقسم كل نوع من مخلفات      . خلطت جيداً 

علـى قطعة بالستيك فـي الظل في مكان جيد التهوية أما القسم اآلخر فقد نقـل إلــى حفـرة       
مـن  % ٣ –٢ م مبطنة بطبقة من البالستيك وعومل بسماد اليوريا بنسبة         ٠,٥×م  ٢×م٣أبعادهـا  

على أساس الـوزن وغطيـت الحفـــرة        % ٦٠وزن السماد العضوي ثم رطب بالماء بنسبة        
وكانت تقلب كل أسبوعين و تكمل رطوبتهـا        .  شهر ٣بالستيك و بمستوى سطح األرض لمدة       بال

أستخرجت بعد إنتهاء المدة وخلطت للتجانس وأستخدمت فـي         . في حالة النقص لحين اإلستخدام    
 ٥٠اخذت عينة من كل نوع من االسمدة العضوية وجففت بالفرن على درجـة حـرارة                 .الحقل

  ملم وقدر لها الصفات االولية بالطرق المعتمدة فـي ١ل سعة فتحاته ثم طحنت ونخلت من منخ  ˚م
Page et al. (1982)  ٣(وادرجت في جدول.(  

  

   بعض الصفات األولية للمخلفات العضوية.)٣(جدول 
 نوع المخلفات العضویة

كوالح  الوحدة اتالصف
الذرة 

 الصفراء
 قش االرز بتموس

مخلفات 
أبقار غیر 

 مخمرة

مخلفات 
 أبقار

 مخمرة

مخلفات 
دواجن غیر 

 مخمرة

مخلفات 
دواجن 
 مخمرة

درجة التفاعل 
(pH) ٧,٣٠ ٦,٩٠ ٨,٠٠ ٧,٢٢ ٦,٧٠ ٦,٨٠ ٦,٥٠ - ٥:١ عالق 

التوصیل 
  )EC(الكھربائي

 ٥:١راشح 
dSm-1 ٢٧,٣٠ ٢٢,٠٠ ١٣,٢٠ ١٠,٧٥ ٣,٧٠ ٣,٤٠ ٢,٢٣ 

 ٢٣٠,٠٠ ٢٤٨,٤١ ٢٣٠,٣٧ ٢٤٧,١٩ ٣٣٩,٦٢ ٢٤٠,٧٠ ٢٤٧,١٩ gm kg-1 الكاربون  العضوي
 ٣٩٦,٥٢ ٤٢٨,٣٠ ٣٩٧,٢٠ ٤٢٦,٢٠ ٦٠٢,٨٠ ٤١٥,٠٠ ٤٢٦,٢٠ gm kg-1 المادة العضویة

gm kg-1 ٢٨,٧٠ ٢٥,٢٢ ١٤,٧١ ١٠,٥١ ٥,٣١ ١٦,٠٠ ٤,٤٠ 
kgN ha-1 44 160 53 105 147 252  287 
kgN ha-1 88 320 106 210 294 504 574 

  :النتروجین
  

  ١- طن ھكتار ١٠
  ١- طن ھكتار ٢٠
 kgN ha-1 122 480 159 315 441 756 861 ١- طن ھكتار ٤٠

 ١٧,٣٢ ١٣,٤١ ١٣,٨٠ ٧,١٣ ٢,٩٣ ٥,٦٢ ٢,٨٤ gm kg-1 الفسفور
 ١٣,١٠ ١٧,٠٢ ١٠,٠٠ ١٢,٠٠ ٤,٠٠ ١٠,٠٧ ٩,٠٠ gm kg-1 البوتاسیوم

 ٨,٠١ ٩,٨٤ ١٥,٦٦ ٢٣,٥٤ ٦٥,٨٤ ١٥,٠٤ ٥٦,١٧ - C/Nنسبة 
 ١٣,٢٧ ١٨,٥٢ ١٦,٦٩ ٣٤,٦٦ ١١٩,٣٢ ٤٢,٨٢ ٨٧,٠٣ - C/Pنسبة 

 ٥,٤٣ ٥,٥٣ ٣,٥٣ ٣,٠٢ ٢,٧٥ ٢,١٦ ٣,٠٠ mmoll-1 الكالسیوم الذائب
 ٠,٥٣ ٠,٤١ ٠,٢٩ ٠,٢٥ ٠,٣٩ ٠,٢٦ ٠,٣٠ mmoll-1 المغنسیوم الذائب
 ٠,٤٨ ٠,٤٠ ٠,٣٠ ٠,٢٠ ٠,١٢ ٠,٥٠ ٠,١٣ mmoll-1 الصودیوم الذائب
 ١,٩٦ ١,٩٠ ١,٩١ ١,٨٦ ١,٦١ ١,٣٣ ١,٦١ mmoll-1 الكلوراید الذائب

  

  :نفذت الدراسة بثالثة عوامل وهي
  :نوع المخلفات العضوية ويشمل - أ

 .مخلفات دواجن غير مخمرة-٣. ت أبقار مخمرةامخلف-٢ .رة مخلفت أبقار غير مخم-١
  .بتموس– ٧. كوالح الذرة الصفراء– ٦. االرز قش -٥.  مخلفات دواجن مخمرة-٤
بمـستوى  ) N% ٤٦( سماد يوريا    أضيف النتروجين بهيئة  : معاملة التسميد الكيميائي   – ٨

ـ  وبجرعتين مع الزراعة وبعد الزراع    ) ١-كغم يوريا هكتار  ٢٧٢( ١- هكتار N كغم   ١٢٥  ٤٠ة بـ
ي فور والبوتاسيوم فأستخدم سمادي السوبر فوسفات الثالث      ميد بعنصري الفس  اما بالنسبة للتس  . يوماً

)٤٧ %P2O5 (   وكبريتات البوتاسيوم)٤٥ %(K2O   كغم  ١٢٥ بمستوىP2O5  ١٠٠ و ١-هكتـار 
الكيميائيـة  قد ُأضيفت هذه األسمدة ل.  حيث اضيفا بجرعة واحدة عند الزراعة     ١- هكتار K2Oكغم  

وُأعتبـرت هـذه المعاملـة    . بالكميات و المواعيد حسب التوصيات المتبعة في مزارع المنطقـة       
  ).           ١-صفر طن هكتار( ارنة للتسميد العضوية مقكمعامل



Assiut J. Agric. Sci., (48) No. (5) 2017 (231-254)                                ISSN: 1110-0486 
Website: http://www.aun.edu.eg/faculty_agriculture                         E-mail: ajas@aun.edu.eg  

 235 

 :عضوية ويشملمستوى المخلفات ال  - ب
  .١-طن هكتار ٤٠ –٣ ١- طن هكتار ٢٠ –٢ ١-طن هكتار ١٠ – ١

 : مستوى ملوحة ماء الري ويشمل-ج 
 ويمثل ملوحة ماء النهر ويحفظ فـي احـواض          ١-ديسمنز م ٠,٢±١,٥ماء ذو ملوحة     -١

 . عند موقع التجربةمبطنة بالبالستك
ماء النهر ويحفظ    ويحضر من خلط ماء بزل مع        ١- ديسمنز م  ٠,٥ ±٨ماء ذو ملوحة     -٢

التحاليـل الكيميائيـة   ) ٤( يوضـح الجـدول   .في أحواض مبطنة بالبالستك عند موقع التجربـة  
  .االساسية لنوعي المياه

 
   التحليل الكيميائي لمياه الري.)٤(جدول 

 S1 S2 الصفات
 ١-  ديسيمنز م٨ ١- ديسيمنز م١,٥ )(ECالتوصيل الكهربائي 

pH ٧,٣١ ٧,٦٥ 
  

 )١-ملي مول لتر(بة   االيونات الذائ

Ca++ ٤,٠٢ ٣,٥٢ 
Mg++ ٤,٧١ ٢,٩٥ 
Na+ ٤٨,١٣ ٤,٨٠ 
Cl- ٤٢,٤٥ ٣,٣٤ 

HCO3
- ١٠,٨٢ ٣,١٠ 

CO3
= - - 

SO4
= ١٠,٦٢ ٣,١١ 

SAR ١٦,١٧ ٨,٨٥ 
 USDA   C3S1 C4S2صنف الماء حسب

لتجربة بواسطة اوعية القيم في الجدول معدل ألربع فترات خالل موسم النمو حيث تم اخذ العينات من موقع ا*
 Standard methodsلما جاء في " بالستيكية نظيفة واغلقت بأحكام ونقلت الى المختبر وتم تحليلها مباشرة وفقا

(2005).  

 ثالثة قطاعـات متـساوية      إلىحرثت األرض حراثة متعامدة ثم نعمت وسويت و قسمت          
ء الـري امـا نـوع الـسماد         وكل قطاع قسم الى قطعتين متساويتين لتمثل كل قطعة ملوحة ما          

 ٥وبعدها فتحت المروز في كل قطاع بطـول   . العضوي ومستواه فقد وضعت في القطع الداخلية      
 سـم وبـين وحـدة تجريبيـة     ٧٠ سم والمسافة بين مرز و آخر٣٠ سم و بعمق  ٤٠م وبعرض   

ية اضيفت االسمدة العضوية للتربة بالمستويات المذكورة خلطاً مع الطبقة الـسطح          .  م ١واخرى  
وزعت المعـامالت   . للتربة حسب معامالت التجربة باستثناء معاملة المقارنة ورويت رية التعيير         

 صنف (.Zea mays L)على الوحدات التجريبية بشكل عشوائي ثم زرعت بذور الذرة الصفراء 
 بواقع ثالث بذور في كل جورة في الثلـث االعلـى مـن المـرز                ٢٠/٣/٢٠١٢الربيع بتاريخ   

رويـت النباتـات   . م بين جورة واخرى خففت بعد ذلك الى نبات واحد لكل جورة س ٢٥وبمسافة  
وحددت كميات ميـاه الـري   ) ١- ديسيمنز م ٨ أو   ١,٥( حسب عامل مستوى ملوحـة ماء الري       

 Evap. pan class)المقاسة مباشرة من حوض التبخر االمريكـي   باالعتماد على قيمة التبخر
A)      سة وتحديد كمية المياه لكل رية بواسطة عداد ميكانيكي كمـا            والذي تم نصبه في موقع الدرا

 وعند نهايـة التجربـة تكـون    كمتطلبات غسل مع كل رية %) ٢٠(واضيفت كمية مياه اضافيه    
 ملـم ولجميـع   ٨٢٤,٤ رية خالل الموسم الزراعي وبعمق ماء كلي بلغ          ٢٣النباتات قد استقبلت    

جريت عمليات خدمة المحصول من عزق ادغـال        ا. الوحدات التجريبية بضمنها متطلبات الغسل    
  .٢٠/٧/٢٠١٢ومكافحة آفات بشكل متماثل للمعامالت كافة حتى نهاية موسم النمو في 



  
                               ٢٠١٧، ان خضير الدلفي حسين فنجو محمد عبد اهللا عبد الكريم
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–٤٠(سم و   ) ٤٠-٢٠(سم و ) ٢٠-٠(جمعت عينات التربة في نهاية الموسم من الطبقات         
توضـع فـي    سم من سطح التربة أذ تؤخذ نماذج مركبة من منتصف الوحدة التجريبية ثم              ) ٦٠

 ملم ويقـاس    ٢أكياس بالستيكية ثم تنشر لتجفف هوائياً ثم تطحن و تنخل من منخل قطر فتحاته               
 meter Conductivityمنها االيصالية الكهربائية لمستخلص العجينة المشبعة بواسـطة جهـاز  

أما بالنسبة لعينات األوراق فقد أخذت فـي  . Page et al. (1982)وحسب الطريقة المذكورة في
 وألكبر عدد مـن النباتـات فـي    (ear leaf)أخذ الورقة تحت العرنوص هــاية الموسم أذ تمن

وضعت في أكياس ورقية ثم نقلت للمختبر ومسحت بقطنة مبللة بالماء المقطر            . الوحدة التجريبية 
م لحين الجفاف التام ثم طحنت وهضمت حـسب طريقـة      ˚٧٠ثم جففت في الفرن بدرجة حرارة       

Cresser and Parsons (1979)  ثم قدر في محلول الهضم عنصري البوتاسيوم والـصوديوم 
   . +K+/Naب النسبة اومنها تم حس. Flame photometerباستخدام جهاز 

الموسم ثم جففت بـالفرن علـى درجـة        ُأخذ ثالثة نباتات من كل وحدة تجريبية في نهاية          
الحبوب الكلي لكل وحـدة     حسب حاصل    . لحين ثبات الوزن وسجل وزنها الجاف      ˚ م ٧٠حرارة  

  .اإلنتاجتجريبية  في نهاية موسم 
 Factorial نفذت التجربة باستخدام اسلوب التجارب العامليـة داخـل القطـع المنـشقة     

expermential wthin split plots مكـررات اذ    وبتصميم القطاعات العشوائية الكاملة بثالثة
نوع الـسماد العـضوي     (المعامالت العاملية   وضع مستوى ملوحة ماء الري في القطع الرئيسة و        

في القطع الثانوية ، حللت البيانات باسـتخدام تحليـل التبـاين وبواسـطة البرنـامج                ) ومستواه
وقورنت المتوسطات باستخدام اختبار اقل فرق معنـوي عنـد مـستوى            . GenStat االحصائي

  ).١٩٨٠( حسب الراوي وخلف اهللا ٠,٠٥احتمال 
  النتائج والمناقشة

  :لوحة التربةم
سم ) ٢٠-٠(تأثیر مستوى التسمید العضوي في ملوحة التربة عند الطبقة    ) ٥(یوضح الجدول   

ات العضویة المضافة أذ بلغت            ادة مستوى المخلف  ٥٫٥٥حیث یالحظ انخفاض ملوحة التربة مع زی
افة   ١-منز مسیدیسی ٤٫٩٨ و ٥٫٣٦و د مستوى االض ار  ٤٠ و ٢٠ و ١٠ عن ن ھكت ات  ١- ط ن المخلف م
والي   لعضویة على   ا درة   الت دل ق دره   ١-منز مسیدیسی  ٥٫٢٩وبمع اض ق ة    % ١٧ وبانخف ًا بمعامل قیاس

غ      " المقارنة التي اعطت معدال    ة بل وتتفق هـذه النتيجـة مـع    . ١-منز مسی دیسی  ٦٫٣٧لملوحة الترب
الـذين اشـاروا الـى ان     Mahdy (2011) وLakhdar et al. (2010)ماتوصل اليه كل من 

ت العضوية الى التربة الملحية قد حسن من ظروف غسل االمـالح والـصوديوم              اضافة المخلفا 
بسبب خفض الكثافة الظاهرية للتربة وزيادة المسامية وتحسين البناء وان اضافة هذه المخلفـات              

والتوصـيل  ) ESP( وتقليل نسبة الصوديوم المتبـادل     NaClلها تأثيرات مختلفة مثل غسل ملح       
 على انخفاض في ملوحة التربة Mahdy (2011)حصل . يض الماء وزيادة غ(EC)الكهربائي 

فضالً عن ان اسـتخدام متطلبـات       . عند استخدام مخلفات عضوية   % ٥٠االصلية الى اكثر من     
غسل خالل فترة تنفيذ التجربة يزيد من فرصة غسل االمالح اسفل المنطقة الجذرية وبمـساعدة               

  .ل ذي كفاءة في منطقة الدراسةالنسجة المتوسطة لتربة الحقل ووجود نظام بز
 



Assiut J. Agric. Sci., (48) No. (5) 2017 (231-254)                                ISSN: 1110-0486 
Website: http://www.aun.edu.eg/faculty_agriculture                         E-mail: ajas@aun.edu.eg  

 237 

ة           .)٥(جدول   ة للترب صالیة الكھربائی ي االی ضویة ف ات الع ستوى المخلف وع وم أثیر ن سیمنز م ( ت ) ١-دیسی
  .سم المرویة بمستویین من ملوحة ماء الري) ٢٠ – ٠(للطبقة 

 )١- هكتارطن(مستوى االضافة 
 نوع المخلفات

EC 
للمخلفات 
 العضوية

  ملوحة ماء الري
 الملوحة× نوع المخلفات  ٤٠ ٢٠ ١٠ صفر )١-ديسيمنزم (

  ٢,٢٣ كوالح الذرة ٤,٢٤ ٤,٤٠ ٣,٨٤ ٤,١٢ ٤,٦٠ ١,٥
٦,٢٤ ٤,٧٧ ٥,٦١ ٦,٤٤ ٨,١٣ ٨,٠ 
  ٣,٤٠ بتموس ٤,٩٨ ٤,٥٧ ٤,٩٣ ٥,٨٠ ٤,٦٠ ١,٥
٦,٨٨ ٦,٠٠ ٦,٦٩ ٦,٧١ ٨,١٣ ٨,٠ 
  ٣,٧٠ قش االرز ٣,٩٦ ٣,٣٦ ٣,٧١ ٤,١٤ ٤,٦٠ ١,٥
٧,٢٨ ٧,٠٢ ٦,٧٥ ٧,٢٠ ٨,١٣ ٨,٠ 
أبقار غير  ٤,٠٧ ٣,٧٦ ٤,٦٧ ٣,٢٤ ٤,٦٠ ١,٥

  ١٠,٥٧ مخمرة
٦,٣٤ ٤,٧٩ ٥,٨٣ ٦,٦٢ ٨,١٣ ٨,٠ 
  ١٣,٢٠ أبقار مخمرة ٤,٦٨ ٤,٨١ ٤,٥٤ ٤,٧٦ ٤,٦٠ ١,٥
٧,٢٢ ٦,٣٤ ٧,٣٩ ٧,٠٢ ٨,١٣ ٨,٠ 
دواجن غير   ٤,٥٥  ٤,١٤  ٤,٦٠  ٤,٨٨ ٤,٦٠ ١,٥

  ٢٢,٠٠ مخمرة
٥,٧٩  ٤,٩٤  ٥,٠٣  ٥,٠٦ ٨,١٣ ٨,٠  
  ٢٧,٣٠ دواجن مخمرة ٥,١٩ ٥,٤٠ ٥,٤٧ ٥,٢٩ ٤,٦٠ ١,٥
٦,٦١ ٥,٤٩ ٦,١٦ ٦,٦٦ ٨,١٣ ٨,٠ 

 نوع المخلفات  
 ٥,٢٤ ٤,٥٨ ٤,٧٣ ٥,٢٨ ٦,٣٧ الذرة كوالح  ٢,٢٣
 ٥,٩٣ ٥,٢٩ ٥,٨١ ٦,٢٥ ٦,٣٧ بتموس ٣,٤٠
 ٥,٦٢ ٥,١٩ ٥,٢٣ ٥,٦٧ ٦,٣٧ قش االرز  ٣,٧٠
 ٥,٢١ ٤,٢٨ ٥,٢٥ ٤,٩٣ ٦,٣٧ ابقار غير مخمرة  ١٠,٥٧
  ٥,٩٥ ٥,٥٧ ٥,٩٦ ٥,٨٩ ٦,٣٧ ابقار مخمرة  ١٣,٢٠

دواجن غير   ٢٢,٠٠
 ٥,١٨ ٤,٥٤ ٤,٨٢ ٤,٩٧ ٦,٣٧ مخمرة

نوع المخلفات 
 المستوى× 

 ٥,٩٠ ٥,٤٥ ٥,٨١ ٥,٩٨ ٦,٣٧ دواجن مخمرة  ٢٧,٣٠
 الملوحة 

× الملوحة   ٤,٥١  ٤,٣٤  ٤,٥٣  ٤,٦٠ ٤,٦٠ ١-  ديسيمنز م١,٥
  ٦,٦٢  ٥,٦٢  ٦,٢٠  ٦,٥٣ ٨,١٣ ١-  ديسيمنز م٨,٠ المستوى

   ٤,٩٨  ٥,٣٦  ٥,٥٥ ٦,٣٧ المستوى
 ٠,٠٥أقل فرق معنوي عند مستوى أحتمال 

نوع  المستوى
× نوع المخلفات  الملوحة المخلفات

 الملوحة
× نوع المخلفات 

 المستوى
× الملوحة

 المستوى
× نوع المخلفات 

 الملوحة× المستوى 
٠,٥٠٣ ٠,٢٠٠ ٠,٣٥٥ ٠,٢٧٧ * ٠,١٩٥ ٠,١٣٢ 
  معنوي* 
  

سم ) ٢٠-٠(الطبقة   تأثير نوع المخلفات العضوية في ملوحة التربة عند       ) ٥(يبين الجدول   
  ٥,٩٣ و   ٥,٢٤أذ يالحظ اختالف ملوحة التربة باختالف نوع المخلفات فقد بلغ معدل الملوحـة              

 الـذرة والبتمـوس   كوالح لمخلفات ١-منز مسيديسي ٥,٩٠ و ٥,١٨ و ٥,٩٥ و ٥,٢١ و   ٥,٦٢و  
 وقش االرز واالبقار غير المخمرة واالبقار المخمرة والدواجن غير المخمرة والدواجن المخمـرة         

 الـى ان قـدرة   Mahdy (2011) و Tejada et al. (2006)اشـار كـل مـن    . على التوالي
المخلفات العضوية على خفض ملوحة التربة يعتمد على نوع هذه المخلفات واعزى المـصدران              

ه االختالفات الى قابلية المصدر العضوي في تجميع الدقائق وتحسين ظروف الغسل ومايمكن             هذ
واكـد ذلـك   . ان يضيفه المصدر العضوي من امالح قد تقلل من كفاءته في خفض ملوحة التربة 

 من ان تأثير نوع المخلفـات  Tejada et al. (2006) و Bronick and Lal (2005)كل من 
تربة والكثافة الظاهرية يرجع الى تأثيرها في نشاط احياء التربـة المجهريـة          العضوية في بناء ال   

  .والى محتواها من حامض الهيوميك وحامض الفولفيك اللذان يؤثران في تجمعات التربة
تأثير ملوحة ماء الري في ملوحـة التربـة أذ ان المعـامالت    ) ٥(كما يالحظ من الجدول  

فـي   ١-منز م سيديسي٤,٥١للملوحة بلغ   "  اعطت معدال  ١-ز م منسي ديسي ١,٥المروية بماء ملوحته    
للملوحـة بلـغ    "  اعطـت معـدال    ١- ديـسيمنز م   ٨,٠حين المعامالت المروية بمـاء ملوحتـه        

 وبفارق معنوي بين المعدلين وهذا يشير الى ان الري المـستمر بمـاء ذو               ١-منز م سيديسي٦,٦٢
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ئج مماثلـة لمـا حـصل عليـه كـل مـن             ملوحة عالية يؤدي الى زيادة تملح التربة وهذه النتا        
Tedeschi et al. (1996) ٢٠٠٧( والموسوي .(  

 أذ  ٠,٠٥عند مستوى احتمـال     " معنويا" اعطى التداخل بين نوع المخلفات والملوحة تأثيرا      
"  اعطـت معـدال    ١-منز م سي ديسي ٨,٠ان المعامالت التي رويت بماء ملوحته       ) ٥(يبين الجدول   

 وعنـد جميـع     ١-منز م سي ديسي ١,٥عامالت التي رويت بماء ملوحته      لملوحة التربة اعلى من الم    
المخلفات العضوية وهذا يؤكد ان تأثير ملوحة ماء الري لم يختلف بـاختالف نـوع المخلفـات                 
العضوية ومما يؤكد ذلك هو ان الفرق بين ملوحتي ماء الري قد اختلف باحتالف نوع المخلفات                

ـ ١,٤٢ المخمرة اقل فارق في الملوحة مقداره      المضافة فبينما اعطت مخلفات الدواجن     منز سيديسي
 وتراوحت باقي   ١- ديسيمنز م  ٣,٣٢ اعطت مخلفات قش الرز اعلى فارق في الملوحة بمقدار           ١-م

  .المخلفات بين هاتين القيمتين
فقد كـان معنويـاً     اضافة المخلفات   اما بالنسبة لتأثير التداخل بين نوع المخلفات ومستوى         

يات التسميد ولجميع انواع المخلفات معدالً لملوحة التربة أقل قياسـاً بمعاملـة        حيث اعطت مستو  
وبفارق معنوي لكـل المعـامالت       ١-منز م سي ديسي ٦,٣٧المقارنة التي أعطت معدالً للملوحة بلغ       
فقد بلغ معدل مستويات التـسميد الثالثـة        ١- طن هكتار  ١٠باستثناء معاملة البتموس عند مستوى      

ــذرة ١-منز مسيديسيــ  ٥,٧٥ و ٤,٧٨ و ٥,٨١ و ٤,٨٢ و ٥,٣٧ و ٥,٧٩ و ٤,٨٧ لكــوالح ال
والبتموس وقش االرز واالبقار غير المخمرة واالبقار المخمرة والدواجن غير المخمرة والدواجن            

اشير اليه آنفاً ان جميع المخلفات قد ادت الى خفـض      على التوالي وهذه النتيجة تؤكد ما      المخمرة
الدارة التربـة   بمعاملة المقارنة االمر الذي يشجع من اسـتخدامها كاسـلوب       ملوحة التربة قياساً    

  .المتأثرة بالملوحة
) ٥(فيالحظ من الجـدول  اضافة المخلفات اما بالنسبة لتأثير التداخل بين الملوحة ومستوى       

-منز م سي ديسي ٨,٠ان ملوحة التربة انخفضت مع زيادة مستوى االضافة عند الري بماء ملوحته             

 ٨,٠ وقد كانت الفروق معنوية بين مـستوى وآخـر عنـد الملوحـة               ١-منز م سي ديسي ١,٥ او   ١
 ١- طن هكتار ٢٠ و   ١٠ بينما لم تصل الى حدود المعنوية بين المستويات صفر و            ١-منز م سيديسي

 ١- طن هكتار  ٤٠ ولكنها انخفضت بشكل معنوي عند المستوى        ١-منز م سي ديسي ١,٥عند الملوحة   
أثير هذا التداخل ان زيادة مستوى اضافة المخلفات العـضوية يقلـل مـن    و يالحظ كذلك من ت   . 

 فارقاً  ١- طن هكتار  ٤٠ و   ٢٠ و   ١٠الفارق بين مستويي الملوحة فقد اعطت المستويات صفر و          
 ليؤكـد    ١-منز م سيديسي١,٢٨ و   ١,٦٧ و   ١,٩٣ و   ٣,٥٣في ملوحة التربة بين نوعي المياه قدره        

لمخلفات العضوية في خفض ملوحة  التربة من جراء الري بالمـاء            كفاءة المستويات العالية من ا    
  ).١-منز مسي ديسي٨,٠(عالي الملوحة 

ان للمعـامالت   ) ٥(اما بالنسبة للتداخل الثالثي لعوامل التجربة فتوضح نتـائج الجـدول            
  اعطت قيماً اقل لملوحة التربة قياسا بمثيالتهـا عنـد          ١-منز م سي ديسي ٨,٠المروية بماء ملوحته    

يالحظ انخفـاض   .  ولجميع انواع المخلفات   ١-منز م سي ديسي ١,٥المعامالت المروية بماء ملوحته     
ملوحة التربة ايضاً بزيادة مستويات المخلفات المضافة ولجميع انواعها وقد كان هذا االنخفـاض              

وقد تباينت قدرة المخلفات في التـسبب بخفـض الملوحـة           . معنويا في اغلب معامالت التداخل    
الف مستوياتها المضافة مع مالحظة ان كل هذه المخلفات باستثناء قش الرز تزداد كفاءتهـا               باخت

  .في خفض الملوحة بزيادة مستوى اضافتها
تأثير التسميد العضوي وملوحة ماء الري في ملوحة التربة عند الطبقة           ) ٦(يوضح جدول   

وحة التربة عنـد مـستويات      سم فبالنسبة لتأثير مستويات االضافة يالحظ انخفاض مل       ) ٤٠-٢٠(
ـ  ٣,٤٣االضافة بشكل معنوي قياساً بمعاملة المقارنة التي اعطت معدالً للملوحة بلغ             منز سي ديسي

 ١- طن هكتار  ٤٠ و   ٢٠ و   ١٠ للمستويات   ١- ديسيمنز م  ٢,٩٨ و   ٢,٨٥  و    ٢,٩٧ فيما بلغت    ١-م

 طن  ٢٠المستوى  عن   ١- طن هكتار  ٤٠ و ١٠على التوالي وبفارق معنوي بين كل من المستويين         
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سم ولكن مـن دون فـروق       ) ٢٠-٠(لوحظ عند العمق     وقد تماثلت هذه النتيجة مع ما     . ١-هكتار
  .معنوية واضحة بين المستويات التي تضمنت االضافة للمخلفات العضوية

-٢٠( عدم وجود تأثير معنوي لنوع المخلفات في ملوحة التربة عند الطبقة) ٦( يبين الجدول 
  ١-منز مسي ديسي٨,٠ر ملوحة ماء الري فقد سببت تأثيراً معنوياً وتفوق ماء الرياما تأثي. سم)٤٠

 و ٣,٦٠ واعطى المستويان معدالً لملوحة التربة بلغ ١-منز مسي ديسي١,٥معنوياً على ماء الري 
  .  على التوالي١-منز مسي ديسي٢,٥٢

  
) ١-ديـسيمنز م (هربائية للتربـة     تأثير نوع ومستوى المخلفات العضوية في االيصالية الك        .)٦(جدول  

  .سم المروية بمستويين من ملوحة ماء الري) ٤٠ – ٢٠(للطبقة 
 للمخلفات EC نوع المخلفات )١-طن هكتار(مستوى االضافة 

 العضوية
  ملوحة ماء الري

 ٤٠ ٢٠ ١٠ صفر )١-ديسيمنزم (
× نوع المخلفات 

 الملوحة
 ٣,٧١ ٣,٤٨ ٣,٤٥ ٣,٦٩ ٤,٢٣ ٨,٠ 2.23 كوالح الذرة ٢,٤٨ ٢,٥٢ ٢,٣٨ ٢,٤٠ ٢,٦٣ ١,٥
 ٣,٦٣ ٣,٤٣ ٣,٢٣ ٣,٦١ ٤,٢٣ ٨,٠ 3.40 بتموس ٢,٤٣ ٢,٣٧ ٢,٣٤ ٢,٣٩ ٢,٦٣ ١,٥
 ٣,٦٤ ٣,٥٩ ٣,٣٢ ٣,٤١ ٤,٢٣ ٨,٠ 3.70 قش االرز ٢,٥٤ ٢,٤٦ ٢,٣٠ ٢,٧٨ ٢,٦٣ ١,٥
أبقار غير  ٢,٥٦ ٢,٤٩ ٢,٤٤ ٢,٦٨ ٢,٦٣ ١,٥

 ٣,٥٤ ٣,٣٨ ٣,٢٦ ٣,٣٠ ٤,٢٣ ٨,٠ 10.57 مخمرة
 ٣,٥٦ ٣,٤٤ ٣,٣٦ ٣,٢١ ٤,٢٣ ٨,٠ 13.20 أبقار مخمرة ٢,٥٣ ٢,٤٦ ٢,٤٣ ٢,٥٩ ٢,٦٣ ١,٥
دواجن غير  ٢,٥٧ ٢,٦٨ ٢,٤١ ٢,٥٥ ٢,٦٣ ١,٥

 ٣,٥٤ ٣,٣٦ ٣,٢٦ ٣,٣٢ ٤,٢٣ ٨,٠ 22.00 مخمرة
 ٣,٥٧ ٣,٤٨ ٣,١٩ ٣,٣٦ ٤,٢٣ ٨,٠ 27.30 دواجن مخمرة ٢,٥١ ٢,٦٢ ٢,٤٨ ٢,٣٢ ٢,٦٣ ١,٥

 نوع المخلفات  
 ٣,١٠ ٣,٠٠ ٢,٩٢ ٣,٠٥ ٣,٤٣ كوالحالذرة 2.23
 ٣,٠٣ ٢,٩٠ ٢,٧٩ ٣,٠٠ ٣,٤٣ بتموس 3.40
 ٣,٠٩ ٣,٠٣ ٢,٨١ ٣,١٠ ٣,٤٣ قش االرز 3.70

10.57 
ابقار غير 

 ٣,٠٥ ٢,٩٤ ٢,٨٥ ٢,٩٩ ٣,٤٣ مخمرة

 ٣,٠٥ ٢,٩٥ ٢,٩٠ ٢,٩٠ ٣,٤٣ ابقار مخمرة 13.20

22.00 
دواجن غير 

 ٣,٠٦ ٣,٠٢ ٢,٨٣ ٢,٩٤ ٣,٤٣ مخمرة

نوع المخلفات 
 المستوى× 

 ٣,٠٤ ٣,٠٥ ٢,٨٤ ٢,٨٤ ٣,٤٣ دواجن مخمرة 27.30
 الملوحة 

× الملوحة  ٢,٥٢ ٢,٥١ ٢,٤٠ ٢,٥٣ ٢,٦٣ ١-  ديسيمنز م١,٥
 ٣,٦٠ ٣,٤٥ ٣,٣٠ ٣,٤١ ٤,٢٣ ١-  ديسيمنز م٨,٠ المستوى

  ٢,٩٨ ٢,٨٥ ٢,٩٧ ٣,٤٣ المستوى
 ٠,٠٥ مستوى أحتمال أقل فرق معنوي عند

نوع  المستوى
× نوع المخلفات  الملوحة المخلفات

 الملوحة
× نوع المخلفات 

 المستوى
× الملوحة

 المستوى
× نوع المخلفات 

 الملوحة× المستوى 
 م.غ ٠,٣٧٩ م.غ ٠,٣٧٧ * م.غ ٠,٠٨٠

  م  غير معنوي. معنوي             غ 
  

ان المعـامالت  ) ٦(لوحة فيالحظ من الجـدول      اما بالنسبة للتداخل بين نوع المخلفات والم      
لملوحة التربة اعلى معنويـة مـن       "  اعطت معدال  ١-منز م سي ديسي ٨,٠التي رويت بماء ملوحته     

وهذه النتيجة جاءت متماثلة مع النتـائج       . ١-منزمسي ديسي ١,٥المعامالت التي رويت بماء ملوحتة      
  . سم) ٢٠-٠(التي اشير اليها عند العمق 
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فلم يكن معنويـاً    المخلفات العضوية    لتأثير التداخل بين نوع المخلفات ومستوى        اما بالنسبة 
فبينما اعطى تداخل الملوحة والمستوى تأثيراً معنوياً حيث انخفضت ملوحة التربة عند المعاملـة              
بالمخلفات العضوية بمستوياتها جميعاً قياساً بمعاملة عدم اضافة المخلفات ولمستويي ملوحة مـاء          

وغيـر   ١-منز مسي ديسي٨,٠لكن هذا االنخفاض كان معنوياً عند مستوى ملوحة ماء الري          الري و 
متماثلة بذلك مع النتائج التـي حـصل    ١-منز مسي ديسي١,٥معنوي عند مستوى ملوحة ماء الري      

لم يعط التداخل الثالثي لعوامل التجربة تأثيراً معنوياً في صـفة           . سم) ٢٠-٠(عليها عند الطبقة    
  .تربةملوحة ال

سـم  ) ٦٠-٤٠(بالنسبة لتأثير مستوى المخلفات العضوية المضافة فـي ملوحـة الطبقـة        
 عن معاملـة المقارنـة      ١- طن هكتار  ٤٠ و ١٠عدم اختالف المستويين    ) ٧(فيالحظ من الجدول    

 معنوياً عن معاملة المقارنة واعطى      ١- طن هكتار  ٢٠بينما تخلّف المستوى    ) ١-صفر طن هكتار  (
ربما يرجع التقارب في القيم بين المستويات       . ١-منز م سي ديسي ٢,٨٩حة التربة بلغت    اقل القيم لملو  

 المخلفات العضوية الى عدم تواجد المخلفات عند هذه الطبقـة           إلضافة االربعة وعدم وجود تأثير   
  .مما قلل من تأثيرها

  

سـم  ) ٦٠-٤٠(الطبقـة    اما بالنسبة لتأثير نوع المخلفات العضوية في ملوحة التربة عند         
) رغم معنويتهـا  (عدم وجود تباين كبير بين انواع المخلفات        ) ٧(فيالحظ من النتائج في الجدول      
اعطتها معاملة االبقار المخمرة و تخلفـت       ) ١-منز م سي ديسي ٢,٩٤(ولكن أقل قيمة لملوحة التربة      

هـا فـي    ان هذه النتيجة جاءت معززة للنتائج المستحصل علي       . معنوياً عن جميع انواع المخلفات    
  .سم) ٤٠-٢٠(و ) ٢٠-٠(الطبقتين 

قـد ادى الـى     ) ١-منز م سي ديسي ٨,٠(ان الري بالمياه المالحة     ) ٧(كما يالحظ من الجدول     
ـ  ١,٥(زيادة معنوية بملوحة التربة قياساً بالري بالمياه قليلة الملوحة           وبمعـدل  ) ١-منز م سي ديسي

الملوحـة يبقـى     ان تأثير   ليؤكد بذلك  .على التوالي  ١-  ديسيمنز م   ٢,٥١ و   ٣,٥١للمعاملتين بلغ   
واضحاً عند جميع اعماق التربة بينما يقتصر تأثير مستويات و نوع المخلفـات عنـد االعمـاق                 

وقد يكون هذا دلـيالً علـى حـصول    . السطحية من التربة وهي عمق وجود المخلفات العضوية   
  . غسل لالمالح الى الطبقات السفلية من التربة

تفوق ) ٧( التداخل بين نوع المخلفات والملوحة فيالحظ من الجدول اما بالنسبة لتأثير
 بشكل معنوي على ملوحة ١-منز مسي ديسي٨,٠ملوحة التربة المروية بماء الري ذو ملوحة 

 وعند جميع انواع المخلفات وهو ١-منز مسي ديسي١,٥التربة المروية بماء الري ذي ملوحة 
اما بالنسبة لتأثير التداخل بين .سم ) ٤٠-٢٠(و) ٢٠-٠(مشابه لما حصل عليه عند الطبقتين 

 ان النتائج كانت متماثلة ظعلى ملوحة التربة فيالحالمخلفات العضوية نوع المخلفات ومستوى 
سم إذ اعطت جميع مستويات المخلفات انخفاضاً في ملوحة ) ٢٠-٠(مع النتائج عند الطبقة 

باستثناء معامالت الدواجن المخمرة و قش ) خلفاتعدم اضافة م(التربة مقارنة بمعاملة المقارنة 
وقد كانت الفروق معنوية عند  ١- طن هكتار٤٠والدواجن غير المخمرة عند المستوى االرز 

  .اغلب معامالت التداخل
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للطبقـة  ) ١-ديـسيمنز م ( تأثير نوع ومستوى المخلفات العضوية في االيصالية الكهربائية   .)٧(جدول  
  .بمستويين من ملوحة ماء الريسم المروية ) ٦٠-٤٠(

 )١-طن هكتار(مستوى االضافة 
 نوع المخلفات

EC 
للمخلفات 
 العضوية

ملوحة ماء 
  الري

 ٤٠ ٢٠ ١٠ صفر )١-ديسيمنزم(
× نوع المخلفات 

 الملوحة
  ٢,٢٣ كوالح الذرة ٢,٤٥ ٢,٦٥ ٢,٥١ ٢,٥٢ ٢,١١ ١,٥
٣,٦٣ ٣,٤٨ ٣,٤٥ ٣,٥٨ ٤,٠٠ ٨,٠ 
  ٣,٤٠ بتموس ٢,٤٩ ٢,٦٣ ٢,٥٩ ٢,٦١ ٢,١١ ١,٥
٣,٥٤ ٣,٤٧ ٣,٤٢ ٣,٢٧ ٤,٠٠ ٨,٠ 
  ٣,٧٠ قش االرز ٢,٥١ ٢,٦٠ ٢,٤٦ ٢,٨٧ ٢,١١ ١,٥
٣,٦٠ ٣,٧٣ ٣,٠٠ ٣,٦٧ ٤,٠٠ ٨,٠ 
  ١٠,٥٧ أبقار غير مخمرة ٢,٥٣ ٢,٦٣ ٢,٥٨ ٢,٧٩ ٢,١١ ١,٥
٣,٤٦ ٣,٤٦ ٣,٢٥ ٣,١٣ ٤,٠٠ ٨,٠ 
  ١٣,٢٠ أبقار مخمرة ٢,٥٢ ٢,٥٤ ٢,٦٧ ٢,٧٥ ٢,١١ ١,٥
٣,٣٥ ٣,٣٩ ٣,٠٠ ٣,٠٠ ٤,٠٠ ٨,٠ 
دواجن غير  ٢,٥٥ ٢,٧٨ ٢,٥٨ ٢,٧٢ ٢,١١ ١,٥

  ٢٢,٠٠ مخمرة
٣,٤٥ ٣,٣٨ ٣,٢٠ ٣,٢٢ ٤,٠٠ ٨,٠ 
  ٢٧,٣٠ دواجن مخمرة ٢,٥٣ ٢,٧٨ ٢,٦٧ ٢,٥٥ ٢,١١ ١,٥
٣,٥٠ ٣,٥١ ٣,٠٠ ٣,٤٩ ٤,٠٠ ٨,٠ 

 نوع المخلفات  
 ٣,٠٤ ٣,٠٦ ٢,٩٨ ٣,٠٥ ٣,٠٦ كوالحالذرة  ٢,٢٣
 ٣,٠٢ ٣,٠٥ ٣,٠١ ٢,٩٤ ٣,٠٦ بتموس  ٣,٤٠
 ٣,٠٦ ٣,١٧ ٢,٧٣ ٣,٢٧ ٣,٠٦ قش االرز  ٣,٧٠

ابقار غير   ١٠,٥٧
 ٣,٠٠ ٣,٠٤ ٢,٩٢ ٢,٩٦ ٣,٠٦ مخمرة

 ٢,٩٤ ٢,٩٦ ٢,٨٤ ٢,٨٨ ٣,٠٦ ابقار مخمرة  ١٣,٢٠

دواجن غير   ٢٢,٠٠
 ٣,٠٠ ٣,٠٨ ٢,٨٩ ٢,٩٧ ٣,٠٦ مخمرة

× لفات نوع المخ
 المستوى

 ٣,٠٢ ٣,١٥ ٢,٨٤ ٣,٠٢ ٣,٠٦ دواجن مخمرة  ٢٧,٣٠
 الملوحة 

× الملوحة  ٢,٥١ ٢,٦٦ ٢,٥٨ ٢,٦٩ ٢,١١ ١-  ديسيمنز م١,٥
 ٣,٥١ ٣,٤٩ ٣,١٩ ٣,٣٤ ٤,٠٠ ١-  ديسيمنز م٨,٠ المستوى

  ٣,٠٨ ٢,٨٩ ٣,٠٢ ٣,٠٦ المستوى
 ٠,٠٥أقل فرق معنوي عند مستوى أحتمال 

نوع  المستوى
× نوع المخلفات  الملوحة المخلفات

 الملوحة
نوع المخلفات 

 المستوى× 
× الملوحة

 المستوى
× نوع المخلفات 

 الملوحة× المستوى 
٠,١٩٣ ٠,١٢٠ ٠,١٢٧ ٠,١٢٤ * ٠,٠٦٠ ٠,٠٤٩ 

  معنوي* 
  

كان له تأثيراً معنوياً فـي      المخلفات العضوية   وبنفس االتجاه فان تداخل الملوحة ومستوى       
ادى الى زيـادة   ١-منز م سي ديسي ٨,٠الري بماء ذو ملوحة     ان  إذ يالحظ   ) ٧جدول  (تربة  ملوحة ال 

 عند جميع مـستويات اضـافة       ١-منز م سي ديسي ١,٥الري بماء ذي ملوحة     ملوحة التربة مقارنة ب   
 فان استخدام المخلفات بجميـع  ١-منز مسي ديسي١,٥المخلفات مع مالحظة عند استخدام ماء الري  

 الى زيادة معنوية واضحة في ملوحة التربة مقارنة بمعاملة عدم اضافة المخلفـات  مستوياتها ادى 
 ٢,٦٦ و   ٢,٥٨ و   ٢,٦٩ عند عدم االضافة الـى       ١-منز م سي ديسي ٢,١١فقد ازدادت الملوحة من     

على التـوالي ووصـلت اقـصى    ١- طن هكتار ٤٠ و ٢٠ و ١٠ عند المستويات    ١-منز م سيديسي
 ٨,٠بينما عند استخدام ماء الري      ) ٢جدول  (لوحة التربة االصلية    ملوحة عند مستويات مقاربة لم    

فقد انخفضت ملوحة التربة بشكل معنوي من جراء اضـافة المخلفـات بجميـع               ١-منز م سيديسي
ولبكنها لم تنخفض الى حـدود ملوحـة التربـة االصـلية     مستوياتها قياساً بمعاملة عدم االضافة   

 على نتائج مماثلة عنـد اسـتخدامه   Rahmatullah and Gill (2005)لقد حصل . )٢جدول (
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لمخلفات الطين ومخلفات الدواجن والسماد الحيواني كمصلحات للتربـة المرويـة بمـاء عـالى            
المحتوى من الصوديوم واشار الى تقارب قيم الملوحة للمعامالت المتضمنة اضافة المـصلحات             

ثيراً عند االعماق العليا مشيرةً الى تفـوق  مع معاملة المقارنة عند االعماق السفلى بينما اختلفت ك     
  .معاملة المقارنة وقد اعزى ذلك الى ظروف الغسل

كذلك اظهر تداخل عوامل نوع المخلفات ومستوى االضافة وملوحة مـاء الـري تـأثير               
سم أذ ان اعلى القيم للملوحة قـد ترافقـت مـع           ) ٦٠-٤٠(معنوياً في ملوحة التربة عند الطبقة       

ولجميع انواع المخلفات ومستويات االضافة كذلك يالحـظ         ١-منز م سي ديسي ٨,٠ ملوحة ماء الري  
ان استخدام المخلفات العضوية قد زاد من ملوحة التربة قياساً بمعاملة المقارنـة             ) ٧(من الجدول   

 بينما استخدام المخلفات العضوية قد خفض ملوحـة التربـة           ١-منز م سي ديسي ١,٥عند الري بماء    
 ولجميع انواع المخلفات ليؤكد ما أشـير        ١- ديسيمنز م  ٨,٠المقارنة عند الري بماء     قياساً بمعاملة   

اليه سابقاً من وجود تجمع لالمالح نتيجة ظروف الغسل وليؤكد ان نـوع المخلفـات العـضوية              
ايضاً لم يغير من هذه النتيجة وذلك تاكيداً لدورها جميعاً في خفض الكثافة الظاهرية و تحـسين                 

  .ظروف الغسل
مقارنة قيم االيصالية الكهربائية للتربة عند االعماق الثالثة اذ يالحـظ           ) ١(يوضح الشكل   

) ٢٠-٠(سم مقارنة بالطبقـة     ) ٤٠-٢٠(حصول انخفاض معنوي في ملوحة التربة عند الطبقة         
 للطبقتين على التوالى ولكن لـم تختلـف       ١-منز م سي ديسي ٥,٥٧ و   ٣,٠٦سم وبلغ معدل الملوحة     

سم التي اعطت معدالً قـدره      ) ٦٠-٤٠(سم معنوياً عن ملوحة الطبقة      ) ٤٠-٢٠(ملوحة الطبقة   
 الـذين  Rahmatullah and Gill (2005)لقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج . ١- ديسيمنز م٣,٠١

لجميع المعـامالت التـي     )  سم ١٠٠من صفر الى    (اشارا الى انخفاض ملوحة التربة مع العمق        
ان هذا االنخفاض بزيادة عمق التربة ربمـا   . او معاملة المقارنة  تضمنت اضافة مخلفات عضوية     

يرجع الى ان غسل االمالح العماق ابعد من االعماق المدروسة خصوصاً وان نـسجة التربـة                
فـي منطقـة الدراسـة وتطبيـق        عالية  تشجع على حصول الغسل ووجود نظام بزل ذي كفاءة          

ه الري خالل فتـرة التجربـة بـضمنها       حيث بلغت كميات ميا    متطلبات غسل خاصة بالمحصول   
 ٠(من ناحية اخرى يمكن تفسير زيادة ملوحة الطبقة السطحية          .  ملم عمق    ٨٢٤متطلبات الغسل   

قياسا بالطبقتين االخريتين بحصول تراكم لالمالح عند هذه الطبقـة بـسبب قربهـا              )  سم ٢٠ –
خـصوصا  ) ١جدول (اعة للسطح وارتفاع درجات الحرارة وقلة هطول االمطار خالل فترة الزر    

 ). ٢جدول (وان ملوحة هذه الطبقة قد تفوقت على ملوحة التربة االصلية 

  
  

  .االيصالية الكهربائية عند اعماق التربة المختلفة في نهاية موسم زراعة محصول الذرة الصفراء ): ١ (شكل
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  : في االوراق+K+/Naنسبة 
وديوم في خاليا النبات مما يغيـر مـن         ان احد اهم تأثيرات الملوحة هو زيادة تركيز الص        

التوازن الغذائي في النبات ومنها عرقلة امتصاص البوتاسيوم ومن ثم انخفاض النمـو واالنتـاج               
تأثيراً تنافسياً وعليه فأن وجود كمية كافية من البوتاسيوم تحت الظـروف             وقد اعتبر هذا التأثير   

 ان وجود نسبة عاليـة  Khorshidi et al. (2009)الملحية امر مهم جداً لبقاء النبات فقد اوضح 
 تعـد   +K+/Naمن البوتاسيوم في انسجة النبات يدل على مقاومته للملوحة ومن ثم فـأن نـسبة                

 ان احـدى ميكانيكيـات تـأقلم النبـات     Marschner (1986)اشار . مقياساً لمدى هذه المقاومة
سيوم والصوديوم والتـي تـتحكم      لضرر االمالح هو اختيارية االمتصاص والنقل آليونات البوتا       

  . في الغشاء البالزمي لخاليا الجذرH+-ATPaseبنشاط 
ان زيادة مستويات اضافة المخلفات العضوية ادى الـى زيـادة نـسبة             ) ٢(يوضح الشكل   

K+/Na+    ٤٠ و   ٢٠ و   ١٠ لمستويات صفر و     ١,٠٧ و   ٠,٩٦ و   ٠,٦٥ و   ٠,٤٠ وبلغت كمعدل 
 و  ١,٣٤ و   ١,٢٥ وبلغت   ١- ديسيسيمنز م  ٨,٠ على التوالي عند الري بماء ملوحته        ١-طن هكتار 

. ١- ديسيـسيمنز م ١,٥ للمستويات اعاله على التوالي عند الري بمـاء ملوحتـه           ١,٧٧ و   ١,٧١
 فـي  +K+/Na الذي حصل على زيادة في نـسبة  Liang et al. (2003)وتتفق هذه النتيجة مع 

لط المخلفات العضوية المختلفة االنواع مع التربة قياسـاً بمعاملـة       كل من الرز والشعير نتيجة خ     
وقد اعزى هذه الزيادة الى زيادة البوتاسيوم وانخفاض الـصوديوم          ) سماد كيميائي فقط  (المقارنة  

المنقول من الجذر الى الجزء الخضري واستنتج ان ذلك دليل على تحسن مقاومة النبات لالمالح               
  . بوجود هذه المخلفات

  

  

  
 في اوراق الذرة الصفراء عند نهاية +K+/Naتأثير نوع ومستوى اضافة المخلفات العضوية قي نسبة         ): ٢(شكل  

 .الموسم والمروية بمياه مختلفة الملوحة
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ان زيادة ملوحة ماء الري ادت      ) ٢(وعند دراسة تأثير ملوحة ماء الري يالحظ من الشكل          
ستويات االضافة ولجميع المخلفات وهذا يعود الى        وعند جميع م   +K+/Na انخفاض في نسبة     إلى

وتتماثل هذه النتيجة   . زيادة تركيز الصوديوم وانخفاض تركيز البوتاسيوم بزيادة ملوحة ماء الري         
الـذين   Rajpar et al. (2011)وTuran et al. (2009) وRagab et al. (2008)مع كل من 

نطة والذرة الصفراء بإرتفاع ملوحة ماء       في نباتات الح   +K+/Naحصلوا على انخفاض في نسبة      
الري او التربة معللين ذلك بأن زيادة الملوحة تؤدي الى ارتفاع تركيز الصوديوم فـي النـسيج                 

أو يؤدي فقـد    /النباتي مما يؤدي الى منافسة البوتاسيوم في الوظائف الحيوية في الخلية النباتية و            
أو أن امتصاص الـصوديوم غيـر       /ء البالزمي و  البوتاسيوم من الخلية بسبب تغيير قطبية الغشا      

  . فعال مقارنةً  بامتصاص البوتاسيوم الفعال
 طـن  ٤٠ان المعاملة المتـضمنة اضـافة   ) ٢(كما يمكن ان يالحظ من النتائج في الشكل      

 في مخلفات دواجن مخمرة او بتمـوس او ابقـار مخمـرة             +K+/Na  قد تقاربت بنسبة   ١-هكتار
لمعاملة المروية بماء عذب من دون اضافة مخلفات وعند ربـط هـذه             والمروية بماء مالح مع ا    

يالحظ عـدم وجـود فـارق       ) ٨جدول(وانتاج الحبوب   ) ٧جدول(النتائج مع صفة الوزن الجاف      
 كانت مالئمة فـي زيـادة       ١,٣١-١,٢٣ بحدود   +K+/Naمعنوي بينها وهذا دليل على ان نسبة        

 ٢٠ولعل المستوى   . لعالية تحت ظروف الدراسة   مقاومة نبات الذرة الصفراء لملوحة ماء الري ا       
 +K+/Na مخلفات ابقار مخمرة يمكن ان ينطبق عليه هذا االستنتاج اذ اعطى نـسبة  ١-طن هكتار 
ان . اما باقي المخلفات فلم يكن لها هذا الدور وفي جميـع مـستويات االضـافة          . ١,٣٣مقدارها  

ر المخمرة مع البتموس يعطي دليالً آخر        لمخلفات الدواجن المخمرة واالبقا    +K+/Naتقارب قيمة   
  .المكانية استخدامها بدالً من البتموس المستورد

  :الوزن الجاف للجزء الخضري
تأثير مستوى المخلفات العـضوية فـي الـوزن الجـاف للجـزء           ) ٨(تبين نتائج الجدول    

 و  ١٢,٩٠ و ١٠,٧١الخضري لنبات الذرة الصفراء أذ ازداد معنوياً بزيادة مستوى االضافة وبلغ            
. على التـوالي ١- طن هكتار٤٠ و ٢٠ و  ١٠ للمستويات صفر و   ١- طن هكتار  ١٨,٣٢ و   ١٦,٢٣

وعند مقارنة مستويات التسميد العضوي مع معاملة المقارنة يالحظ ان المستويات قـد اعطـت               
لقد اتفقت هذه النتيجة مـع   %. ٤٨وبزيادة قدرها ١-طن هكتار ١٥,٨١معدال للوزن الجاف قدره   

الـذين   Mubarak et al. (2009) و Balyan et al. (2006)و ) ٢٠٠٦( بريـسم  كل مـن 
حصلوا على زيادة في الوزن الجاف لنبات الذرة الصفراء بزيـادة كميـة المخلفـات العـضوية       

 األسـمدة ان التأثير االيجـابي لتواجـد       . المضافة للتربة لوحدها او متداخلة مع السماد الكيميائي       
 دة جاهزية العناصر الغذائية في التربة وامتصاصها من قبل النبات ومـا           العضوية يرجع الى زيا   

يمكن ان تساهم به من دور في تصنيع الغذاء داخل النبات كالكربوهيدرات والبروتينـات وبنـاء                
خاليا جديدة وتركيب االغشية الخلوية مما يؤدي الى زيادة النمو الخضري والمـساحة الورقيـة               

 ان الـسماد  John et al.(2004)واشـار  ). ٢٠١٣. محمد(ف للنبات ومن ثم زيادة الوزن الجا
العضوي له تأثير على نمو وانتاج النبات نظراً الحتوائه على عناصر غذائية اساسية تساهم فـي              

فيمـا علـل    . زيادة التركيب الضوئي والتي تؤدي الى زيادة نمو الجذور والمجموع الخـضري           
Liang et al. (2003)جاف للنبات المسمد عضوياً الى تحسين خصوبة التربـة   زيادة الوزن ال

نشاط انزيمات التربة والفعالية البايلوجية ويعود ذلك على امتصاص العناصر الغذائية           وزيــادة  
فقد علل دور االسمدة العضوية المتحللة فـي زيـادة          ) ٢٠١١(وزيادة الوزن الجاف اما الفضلي      

شر ويتمثل التأثير المباشر بتجهيـز التربـة بالمغـذيات          النبات الى تأثيرين مباشر وغير مبا     نمو  
الكبرى وبعض المغذيات الصغرى الى جانب المواد المنشطة للنمو مما يساعد على بناء مجموع              

احتياجات النبات من هذه المغذيات تساعد في القيـام بالفعاليـات            جذري ذي كفاءة يستطيع تلبية    
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أثير غير المباشر فهو تأثير المركبات الدباليـة وبعـض     اما الت . الحيوية ثم بناء نمو خضري جيد     
المواد الوسطية في خواص التربة الفيزيائية والكيميائية والحيوية التي تؤثر في نمو النبـات مـن     

فعالية االحياء المجهرية التي لها القدرة علـى افـراز بعـض         خالل احتفاظ التربة بالماء وزيادة    
واالنـدول اسـيتك اسـيد ومركبـات         وكاينينـات  لـسايت وا محفزات النمو مثل الجبرلينـات    

siderophere . اماEl-Sowfy and Osman (2009)   فقد اعزيا الدور االيجـابي لمخلفـات 
الدواجن في الوزن الجاف للنبات الى احتفاظ التربة بمدى واسع من الرطوبة والعناصر الغذائيـة         

  .الجاهزة للنبات
  

للجزء الخـضري  ) ١-طن هكتار(فات العضوية في الوزن الجاف  تأثير نوع ومستوى المخل  .)٨(جدول  
  .لنبات الذرة الصفراء المروي بمستويين من ملوحة ماء الري 

 )١-طن هكتار(مستوى االضافة 
 نوع المخلفات

EC 
للمخلفات 
 العضوية

ملوحة ماء 
  الري

 ٤٠ ٢٠ ١٠ صفر )١-ديسيمنزم(
× نوع المخلفات 

 الملوحة

 ٩,٢٥ ١٢,٣٧ ٨,٧٨ ٨,١٢ ٧,٧٢ ٨,٠ 2.23 كوالح الذرة ١٤,٩٦ ١٥,٩٦ ١٥,٢١ ١٤,٩٣ ١٣,٧١ ١,٥
 ١٢,٥٨ ١٧,١٦ ١٦,٣١ ٩,١٢ ٧,٧٢ ٨,٠ 3.40 بتموس ١٨,٩٠ ٢٢,٤٤ ٢١,٩٨ ١٧,٤٨ ١٣,٧١ ١,٥
 ٩,٣٦ ١٢,٣٧ ٩,١٥ ٨,١٨ ٧,٧٢ ٨,٠ 3.70 قش االرز ١٥,٢٦ ١٧,٢٤ ١٥,٢٨ ١٤,٨١ ١٣,٧١ ١,٥
أبقار غير  ١٧,٤٤ ٢٠,٨٧ ٢٠,٠٩ ١٥,٠٩ ١٣,٧١ ١,٥

 ١٢,٤١ ١٦,٧٥ ١٣,٤٦ ١١,٧١ ٧,٧٢ ٨,٠ 10.57 مخمرة
 ١٣,٢٢ ١٨,١٢ ١٦,٠٣ ١١,٠٣ ٧,٧٢ ٨,٠ 13.20 أبقار مخمرة ١٨,٥٦ ٢١,٩٦ ٢١,٧٧ ١٦,٧٧ ١٣,٧١ ١,٥
دواجن غير  ١٧,٥٩ ٢٠,٩٣ ١٩,٦٨ ١٦,٠٦ ١٣,٧١ ١,٥

 ١٢,١٨ ١٧,٤٩ ١٢,٥٩ ١٠,٩٠ ٧,٧٢ ٨,٠ 22.00 مخمرة
 ١٢,٦٨ ١٩,٢١ ١٥,٠٩ ٨,٧٢ ٧,٧٢ ٨,٠ 27.30 مخمرةدواجن  ١٩,٢٠ ٢٣,٥٥ ٢١,٨٤ ١٧,٦٨ ١٣,٧١ ١,٥

 نوع المخلفات  
 ١٢,١٠ ١٤,١٧ ١٢,٠٠ ١١,٥٣ ١٠,٧١ كوالحالذرة 2.23
 ١٥,٧٤ ١٩,٨٠ ١٩,١٤ ١٣,٢٠ ١٠,٧١ بتموس 3.40
 ١٢,٣١ ١٤,٨١ ١٢,٢١ ١١,٥٠ ١٠,٧١ قش االرز 3.70

10.57 
ابقار غير 

 ١٤,٩٣ ١٨,٩١ ١٦,٧٧ ١٣,٤٠ ١٠,٧١ مخمرة

 ١٥,٨٩ ٢٠,٠٤ ١٨,٩٠ ١٣,٩٠ ١٠,٧١ ابقار مخمرة 13.20

22.00 
دواجن غير 

 ١٤,٨٨ ١٩,٢١ ١٦,١٣ ١٣,٤٨ ١٠,٧١ مخمرة

نوع المخلفات 
 المستوى× 

 ١٥,٩٤ ٢١,٣٨ ١٨,٤٦ ١٣,٢٠ ١٠,٧١ دواجن مخمرة 27.30
 الملوحة 

× الملوحة  ١٧,٤١ ٢٠,٤٢ ١٩,٤١ ١٦,١٢ ١٣,٧١ ١-  ديسيمنز م١,٥
 ١١,٦٧ ١٦,٢١ ١٣,٠٦ ٩,٦٨ ٧,٧٢ ١-  ديسيمنز م٨,٠ المستوى

  ١٨,٣٢ ١٦,٢٣ ١٢,٩٠ ١٠,٧١ المستوى
 ٠,٠٥أقل فرق معنوي عند مستوى أحتمال 

نوع  المستوى
× نوع المخلفات  الملوحة المخلفات

 الملوحة
× نوع المخلفات 

 المستوى
× الملوحة

 المستوى
× نوع المخلفات 

 الملوحة× توى المس
 م.غ ٠,٨٦٥ ١,٣٥٠ م.غ * ٠,٧٥٠ ٠,٥٠٠

  م غير معنوي. معنوي               غ * 
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 +K+/Naونـسبة   ) ٦ و   ٥ و   ٤جـداول   (وعند مقارنة هذه النتائج مع نتائج ملوحة التربة         
 +K+/Naمع نـسبة    " مع ملوحة التربة ومتماثال   " يالحظ ان الوزن الجاف جاء متعاكسا     ) ٢شكل  (

لذي يدل بوضوح على التاثير الضار لملوحة التربة في نمو النبات وبالتالي وزنه الجـاف               ا االمر
بينما زيادة امتصاص البوتاسيوم على حساب الـصوديوم يـؤدي الـى تحـسين نمـو النبـات                  

فـي تكـوين    " وامتصاصه للعناصر الغذائية ثم زيادة وزنه الجاف حيث يلعب البوتاسـيوم دورا           
 للبيدات وتثبيت النتـروجين ومعادلـة االحمـاض العـضوية والـسيطره           السكر والنشأ وتمثيل ا   

  .(Barker and Bryson, 2007) االزموزية
تأثير نوع المخلفات العضوية في الوزن الجـاف لنبـات الـذرة    ) ٨(توضح نتائج الجدول   

الصفراء عند مرحلة نهاية الموسم فقد اعطت المخلفات العضوية معـدالً للـوزن الجـاف بلـغ              
لمخلفات  ١- طن هكتار  ١٥,٩٤ و   ١٤,٨٨ و   ١٥,٨٩ و   ١٤,٩٣ و   ١٢,٣١ و   ١٥,٧٤ و   ١٢,١٠

كوالح الذرة والبتموس وقش االرز واالبقار غير المخمرة واالبقار المخمـرة والـدواجن غيـر               
المخمرة والدواجن المخمرة على التوالي ولم تختلف مخلفـات الـدواجن المخمـرة والبتمـوس               

عنوياً ولكنها تفوقت معنوياً على باقي انواع المخلفـات وسـجلت           واالبقار المخمرة عن بعضها م    
مخلفات قش الرز وكوالح الذرة ادنى وزناً جافاً للنبات ولم تختلفا عن بعضهما معنوياً ويالحـظ                

شكل (في النبات    +K+/Naان هذه النتائج جاءت متالزمة الى حد كبير مع النتائج الخاصة بنسبة             
تتفـق  . المعامل بمخلفات الدواجن المخمرة والبتموس واالبقار المخمرةمن ناحية تفوق النبات     ) ٢

الذين توصلوا الى ان الوزن ) ٢٠١١( و الفضلي Liang et al. (2003)هذه النتائج مع كل من 
الجاف للنبات يختلف باختالف نوع المخلفات العضوية المضافة وعلل المـصدر االخيـر هـذه               

  .ة تحلل المخلفات والى محتواها االصلي من العناصر الغذائيةاالختالفات الى االختالف في درج
اما بالنسبة لتأثير مستوى ملوحة ماء الري في الوزن الجاف لنبات الذرة الصفراء يالحـظ          

 ١٧,٤١ اعطت معدالً للوزن الجاف بلـغ        ١- ديسيمنز م  ١,٥ان المعامالت المروية بماء ملوحته      
 معـدالً للـوزن   ١- ديسيمنز م٨,٠مروية بماء ملوحته  في حين اعطت المعامالت ال    ١-طن هكتار 
وتتفق هذه النتائج مع كل من الدراسـات  .  وبفارق معنوي بينهما١- طن هكتار١١,٦٧الجاف بلغ  

اآلتية التي اشارت الى انخفاض الوزن الجاف للذرة الصفراء بزيادة ملوحة ماء الري او ملوحـة        
لقـد   ).Rajpar et al.2011وTuran et al.2009  و (Emdad and Fardad, 2000التربـة 
ـ   تأثير Greenway and Munns (1980)لخص  ) ١:(ـ ات الشد الملحي في نمـو النبـات ب

سمية اآليون الخاص بسبب زيـادة تركيـز        ) ٢( االزموزي تحديد امتصاص الماء بسبب التأثير    
 والكلورايد الـذي    عدم التوازن الغذائي بسبب زيادة مستوى الصوديوم      ) ٣( الصوديوم والكلورايد 

زيـادة انتـاج   ) ٤(يقلل من امتصاص البوتاسيوم والنتروجين والفسفور وغيرها من العناصـر و     
O2و  H2O2(Hydrogen peroxide)بعض الجذور االوكـسجينية مثـل   

-(Superoxide)  و
•OH(hydroxyl radical) 1 وO2(singlet oxygen)  التي تسبب تأثيرات سمية للنبات مثـل 

 وتحطم البـروتين والتغيـر فـي الـصفات      (lipid peroxidation)بيروكسيديلليبيداتالتحلل ال
فقد لخص التـأثير الـضار لالمـالح     Mengel and Kirkby (1982) اماDNAالوراثية لـ 

والبالستيدات الخضراء مشيراً الـى دور    بالنشاط االنزيمي وتكوين البروتين ونشاط المايتوكندريا     
بالستيدات الخضراء اذ يعمل على استبدال البوتاسيوم ممـا يغيـر مـن             الصوديوم السلبي في ال   

تركيبها الدقيق واستنتج ان معيار مقاومة النبات للملوحة هو ثبوت تركيب البالستيدات الخضراء             
عند امتصاص االمالح من قبـل    Munns (2005)واشار .تحت التراكيز العالية من الصوديوم

ق القديمة وتستمر باالنتقال الى االوراق لفترة طويلة مـن الـزمن            النبات فانها تتركز في االورا    
ينتج عنه تركيز عالي لكل من الصوديوم والكلورايد ويؤدي الى موت االوراق ومن المحتمل ان               
ينتج عن هذا زيادة في تركيز االمالح اكثر من قدرة الخاليا على توزيع االمالح في الفجوات ثم                 
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ايتوبالزم الخلية ويؤدي هذا الى تثبيط فعالية االنزيمات وانخفـاض          تتجمع االمالح بسرعة في س    
 Nawaz et al. (2010)امـا  . التمثيل الغذائي للنبات مما ينتج عنه انخفاضاً في النمو واالنتاج

فقد اشار الى ان زيادة الصوديوم في داخل الخاليا نتيجة لزيادة ملوحة الوسط تغير من الفعاليـة                 
لذي يغير من الفعاليات االيضية فيؤثر سلباً في امتـصاص البوتاسـيوم داخـل              االنزيمية األمر ا  

وعنـد اسـتعراض     .الخاليا فيؤثر ذلك بدوره في فتح الثغور مما يعود بالضرر على نمو النبات            
 في النسيج النباتي للـذرة الـصفراء بارتفـاع    +K+/Naنتائج الدراسة الحالية فإن انخفاض نسبة    

  .أشير اليه من اسباب لخفض الوزن الجاف للنبات ماملوحة ماء الري يبرر 
عدم ظهور تأثير معنوي للتداخل الثنائي بـين نـوع المخلفـات         ) ٨(توضح نتائج الجدول    

اما التداخل الثنائي بين نوع المخلفات ومستوى       .والملوحة في الوزن الجاف لنبات الذرة الصفراء      
ان جميـع المخلفـات     ) ٨(بين نتـائج الجـدول      المخلفات العضوية فقد اعطى تأثيرأ معنوياً اذ ت       

العضوية وبمستوياتها كافة اعطت وزناً جافاً اعلى مما هو لمعاملة المقارنة التـي بلـغ عنـدها                 
 مع مالحظة تفوق جميع القيم معنوياً على معاملـة المقارنـة   ١- طن هكتار١٠,٧١الوزن الجاف  

 و ١٠وكوالح الذرة عند المـستويين     ١- طن هكتار  ١٠بإستثناء معامالت قش الرز عند المستوى       
كذلك يالحظ زيادة المادة الجافة للنبات بزيـادة مـستويات االضـافة وعنـد              . ١- طن هكتار  ٢٠

اعلى قيم للمادة الجافة اعطتها معامالت الدواجن المخمرة والبتموس         . المخلفات العضوية جميعها  
 قيمة عند معاملة التربـة بمـستوى   واالبقار المخمرة وعند جميع مستويات االضافة وبلغت اعلى   

وتفوقت معنويـاً علـى جميـع       ) ١-طن هكتار ٢١,٣٨( مخلفات دواجن مخمرة     ١- طن هكتار  ٤٠
 وقـد  ١- طن هكتـار ٤٠ واغلب معامالت المستوى  ١- طن هكتار  ٢٠ و   ١٠معامالت المستويين   

   %.٨٦ و ٧تراوحت الزيادة لهذه المعاملة بين 
تداخل الثنائي بين الملوحة ومستوى المخلفات العـضوية        تأثير ال ) ٨(توضح نتائج الجدول    

 معنوياً على ما يقابلها من معـامالت        ١- ديسيسيمنز م  ١,٥تفوق المعامالت المروية بماء ملوحته      
 ٨,٠ كما يالحظ ان النباتات المروية بمـاء ذي ملوحـة   ١- ديسيسيمنز م٨,٠مروية بماء ملوحته  

قد تقارب او تفوق وزنها     ١- طن هكتار  ٤٠ و   ٢٠ العضوية   عند معاملتها بالمخلفات  ١-ديسيسيمنز م 
 ١- ديسيسيمنز م  ١,٥المروية بماء ذو ملوحة     ) معاملة المقارنة (الجاف من الوزن الجاف للنباتات      

وقد جاءت هذه النتائج كحصيلة لدور اضافة المخلفات العضوية عند المستويات العالية في زيادة              
ماء الري وتحسين امتصاص العناصر الغذائية وخفـض تركيـز          تحمل النباتات للملوحة العالية ل    

-Elالصوديوم والكلورايد مما عاد بالنتيجة على الوزن الجاف للنبات وقد توافقت هذه النتائج مع               
Sowfy and Osman (2009) الذين اشاروا الى ان اضافة مخلفات الدواجن الى التربة ورش 

 عدد االوراق مما زاد من المواد المصنعة وتركيز         حامض االسكوربيك على نبات البصل قد زاد      
العناصر في االوراق وعاد بالنتيجة على رفع مقدرة النبات في تحمل ظروف الترب المستصلحة              

عدم ظهور فرق معنوي للتداخل الثالثي لعوامل التجربـة فـي           ) ٨(توضح نتائج الجدول     .حديثاً
  .الوزن الجاف لنبات الذرة الصفراء

  :ي للحبوبالحاصل الكل
تأثير مستوى المخلفات العضوية في حاصل الحبوب  لنبات الذرة ) ٩(تبين نتائج الجدول 

 عند مستوى االضافة صفر و ١- طن هكتار٥,٠٤ و ٤,٨٩ و ٤,٢١ و ٣,٢٥الصفراء اذ بلغ 
لمعدل % ٤٥وبزيادة بلغت  مع فوارق معنوية بين المستويات ١- طن هكتار٤٠ و ٢٠ و ١٠

) ٢٠٠٦(اتفقت هذه النتيجة مع كل من بريسم .د الثالثة قياسا بمعاملة المقارنة مستويات التسمي
الذين حصلوا على زيادة  Mtambanengwe and Mapfumo (2006) وWanas (2006)و

ان انتاج الحبوب هو . في حاصل نبات الذرة الصفراء بزيادة مستويات اضافة االسمدة العضوية
ت وزيادة محتواه من العناصر الغذائية نتيجة زيادة مقدرتة على نتيجة نهائية لتحسين نمو النبا

االمتصاص بسبب زيادة حجم الجذر وتفرعاته اذ يالحظ ان التغيرات في الحاصل الكلي جاءت 
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تحت تأثير مستويات االضافة وهذا ما  +K+/Naمتماثلة مع التغيرات في الوزن الجاف ونسبة 
ان التسميد العضوي بمخلفات الدواجن قد زاد من  من El-Sowfy and Osman (2009)اكده 

عدد االوراق والوزن الطري والوزن الجاف ومحتوى الكلوروفيل والحالة الغذائية لالوراق مما 
فأشار الى ان ) ٢٠١٣(اما محمد  .انعكس في تعظيم المحصول الكلي للبصل وتحسين نوعيته

جع الى زيادة النمو الخضري وربما يرجع زيادة الحاصل الكلي للخيار بفعل التسميد العضوي ير
 CO2الى زيادة تركيز البوتاسيوم باالوراق الذي يؤدي دوراً كبيراً في تنشيط عملية تمثيل 

  . الثمارويؤثر في تصنيع الكربوهيدرات وانتقالها الى الثمار فيزيد عدد
  

لنبـات الـذرة    ) ١-رطن هكتا ( تأثير نوع ومستوى المخلفات العضوية في حاصل الحبوب          ).٩(جدول  
  .الصفراء المروي بمستويين من ملوحة ماء الري 

 )١-طن هكتار(مستوى االضافة 
 نوع المخلفات

EC 
للمخلفات 
 العضوية

  ملوحة ماء الري
 ٤٠ ٢٠ ١٠ صفر )١-ديسيمنزم (

× نوع المخلفات 
 الملوحة

  ٢,٢٣ كوالح الذرة ٤,٥٧ ٤,٦٦ ٤,٦١ ٤,٤٩ ٤,٥٠ ١,٥
٢,١٧ ٢,٣٢ ٢,٣١ ٢,٠٢ ٢,٠١ ٨,٠ 
 ٣,٤٠ بتموس ٥,٧٥ ٦,٧٥ ٦,٤٥ ٥,٢٨ ٤,٥٠ ١,٥
٤,٠٣ ٥,١٩ ٤,٩٠ ٤,٠٣ ٢,٠١ ٨,٠ 
 ٣,٧٠ قش االرز ٤,٦٢ ٤,٧٤ ٤,٦٣ ٤,٦٠ ٤,٥٠ ١,٥
٢,٢١ ٢,٤٣ ٢,٤١ ٢,٠٠ ٢,٠١ ٨,٠ 
  ١٠,٥٧ أبقار غير مخمرة ٥,٢٨ ٥,٦١ ٥,٦٧ ٥,٣٢ ٤,٥٠ ١,٥
٣,٤٩ ٤,٣٢ ٤,١٧ ٣,٤٧ ٢,٠١ ٨,٠ 
  ١٣,٢٠ مرةأبقار مخ ٥,٨٩ ٦,٨٧ ٦,٧٣ ٥,٤٧ ٤,٥٠ ١,٥
٣,٩٨ ٤,٩٧ ٤,٨٧ ٤,٠٦ ٢,٠١ ٨,٠ 
دواجن غير  ٥,٢٤ ٥,٦٧ ٥,٥٨ ٥,٢٠ ٤,٥٠ ١,٥

  ٢٢,٠٠ مخمرة
٣,٥٧ ٤,٥١ ٤,٤٣ ٣,٣٤ ٢,٠١ ٨,٠ 
  ٢٧,٣٠ دواجن مخمرة ٥,٨٩ ٦,٩٤ ٦,٦٨ ٥,٤٥ ٤,٥٠ ١,٥
٤,٢١ ٥,٦٤ ٥,٠٧ ٤,١٥ ٢,٠١ ٨,٠ 

 نوع المخلفات  
 ٣,٣٧ ٣,٤٩ ٣,٤٦ ٣,٢٦ ٣,٢٥ كوالحالذرة  ٢,٢٣
 ٤,٨٩ ٥,٩٧ ٥,٦٧ ٤,٦٥ ٣,٢٥ بتموس  ٣,٤٠
 ٣,٤٢ ٣,٥٩ ٣,٥٢ ٣,٣٠ ٣,٢٥ قش االرز  ٣,٧٠

ابقار غير   ١٠,٥٧
 ٤,٣٨ ٤,٩٧ ٤,٩٢ ٤,٣٩ ٣,٢٥ مخمرة

 ٤,٩٤ ٥,٩٢ ٥,٨٠ ٤,٧٧ ٣,٢٥ ابقار مخمرة  ١٣,٢٠

دواجن غير   ٢٢,٠٠
 ٤,٤٠ ٥,٠٩ ٥,٠١ ٤,٢٧ ٣,٢٥ مخمرة

المخلفات نوع 
 المستوى× 

 ٥,٠٥ ٦,٢٩ ٥,٨٧ ٤,٨٠ ٣,٢٥ دواجن مخمرة  ٢٧,٣٠
 الملوحة 

× الملوحة  ٥,٣٢ ٥,٨٩ ٥,٧٦ ٥,١٢ ٤,٥٠ ١-  ديسيمنز م١,٥
 ٣,٣٨ ٤,٢٠ ٤,٠٢ ٣,٣٠ ٢,٠١ ١-  ديسيمنز م٨,٠ المستوى

  ٥,٠٤ ٤,٨٩ ٤,٢١ ٣,٢٥ المستوى
 ٠,٠٥أقل فرق معنوي عند مستوى أحتمال 

نوع  توىالمس
× نوع المخلفات  الملوحة المخلفات

 الملوحة
× نوع المخلفات 

 المستوى
× الملوحة

 المستوى
× نوع المخلفات 

 الملوحة× المستوى 
٠,٥٣٩ ٠,٦٦٢ ٠,١٦٧ ٠,٦٣١ * ٠,٠٨٥ ٠,٠٦٤ 

  معنوي  *
  

وجود تأثير معنوي لنوع المخلفات العضوية في الحاصل الكلـي     ) ٩(توضح نتائج الجدول    
 طـن  ٥,٠٥مخلفات الدواجن المخمرة اعلى حاصل كلي بلغ النباتات المعاملة ب اعطت للحبوب اذ 

 وتفوق معنوياً على باقي االنواع فيما جاءت مخلفات االبقار المخمرة بالدرجـة الثانيـة               ١-هكتار
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ـ    ثم جاء  ١- طن هكتار  ٤,٩٤بالتأثير وبلغ عندها الحاصل الكلي       البتموس بالدرجـة   ت المعاملة ب
 ولكنه لم يختلف معنويـاً عـن        ١- طن هكتار  ٤,٨٩حاصالً كلياً بلغ    النبات عندها   طى  الثالثة واع 

 حاصـل كلـي فبلـغ    اقلاما . مخلفات االبقار المخمرة وتفوق على باقي المخلفات بشكل معنوي      
لقد جاءت هـذه النتـائج متالزمـة        .  للمعاملة المتضمنة اضافة كوالح الذرة     ١- طن هكتار  ٣,٣٧

ومؤكـدة امكانيـة اعتمـاد مخلفـات        ) ٢شكل   (+K+/Naونسبة  ) ٨جدول(فة  ونتائج المادة الجا  
الدواجن المخمرة واالبقار المخمرة كبديل عن البتموس في تسميد نباتات الذرة الـصفراء تحـت               

لقـد علـل الفـضلي      . ظروف الدراسة وبذلك يمكن تقليل كلفة انتاج المحصول لوحدة المساحة         
 المخلفات إلختالف محتوى االسـمدة مـن المغـذيات          اختالف الحاصل بإختالف نوع   ) ٢٠١١(

  . لها ودرجة تأثيرها في خصائص التربة المختلفةC/Nوتركيبها ونسبة 
انخفاض معنـوي فـي الحاصـل    ) ٩(نسبة لتأثير ملوحة ماء الري فيوضح الجدول    ل با أما

 ٨,٠ و   ١,٥الكلي بزيادة ملوحة ماء الري المستخدمة في سقي النباتات اذ اعطـت الملوحتـان               
على التوالي وبانخفـاض قـدره    ١- طن هكتار٣,٣٨ و ٥,٣٢ معدالً للحاصل بلغ  ١-منز م سيديسي
 و Patil et al. (1996)وتماثلت هذه النتائج مع كل مـن  . عند ارتفاع ملوحة ماء الري% ٣٦

Akhtar et al. (2003)  و) ٢٠١٠(والمياحيRajpar et al. (2011)   الذين حـصلوا علـى 
 Rajpar et al. (2011)لقد اشار . اصل الذرة الصفراء بإرتفاع ملوحة ماء الريانخفاض في ح

 في اوراقه يعـد     +K+/Naالى ان زيادة محتوى النبات من الصوديوم والكلورايد وانخفاض نسبة           
 الى وجود عالقة ارتباط سالبة بين Mahdy (2011)واشار . السبب االساس ألنخفاض انتاجيته

 الـى ان  Ayers and Wistcott (1985)لقد اشـار  .  للتربةSAR و ECانتاج النبات وقيمة 
 بينمـا   ١- ديسيمنز م  ٣,٩عند استخدام ماء ري ملوحته      % ٥٠انتاج الذرة الصفراء ينخفض الى      

 نبات الذرة الصفراء بأنه متوسط الحـساسية ويتحمـل   Maas (1990)وHillel(2000) صنف 
 واوضـح  ١-منز مسي ديسي١,٧لملوحة المؤثرة هي  وعتبة ا١- ديسيمنز م٣ -١,٥ملوحة ماء ري  

Gupta and Yadav (1986)    ٥ ان الذرة الصفراء شبه مقاومة وتتحمـل ملوحـة مـاء ري 
  . ١-منز مسيديسي

تأثير التداخل بين نوع المخلفات والملوحة في حاصـل الحبـوب فقـد             ) ٩(يبين الجدول   
معدالً لحاصل الحبوب اعلى مما هـو        ١- ديسيمنز م  ١,٥اعطت المعامالت المروية بماء ملوحته      

كما يالحظ ان اعلـى  . وعند المخلفات جميعها ١- ديسيمنز م٨,٠للمعامالت المروية بماء ملوحته   
القيم ظهر عند معاملة الدواجن المخمرة لكال ملوحتي ماء الري وبالمقابل ان اقل القـيم ظهـرت       

توضح ان ملوحة ماء الري لم تغير مـن         عند كوالح الذرة ولكال ملوحتي ماء الري وهذه النتائج          
تأثير نوع المخلفات في الحاصل الكلي وكذلك فأن نوع المخلفات لم يغير مـن التـأثير الـسلبي                  

  . هذا بغض النظر عن تأثير مستوى االضافة. إلرتفاع ملوحة ماء الري
) ٩(فتبين نتـائج الجـدول      المخلفات العضوية   اما بالنسبة لتداخل نوع المخلفات ومستوى       

زيادة الحاصل الكلي عند جميع مستويات االضافة قياساً بمعاملة عدم اضـافة المخلفـات التـي                
 ٤٠ و   ٢٠ و   ١٠حيث بلغ الحاصل كمعدل لمـستويات       ١- طن هكتار  ٣,٢٥قدره  اعطت حاصالً   

لمخلفات  ١- طن هكتار٥,٦٥ و   ٤,٧٩ و   ٥,٤٩ و   ٤,٧٦ و   ٣,٤٧ و   ٥,٤٣ و   ١٣,٤٠-طن هكتار 
وس وقش االرز واالبقار غير المخمرة واالبقار المخمـرة والـدواجن غيـر             كوالح الذرة والبتم  

قد ازداد الحاصل بزيادة مستويات االضافة عند جميع        ل. على التوالي المخمرة والدواجن المخمرة    
انواع المخلفات مع تفوق مخلفات الدواجن المخمرة على باقي انـواع المخلفـات عنـد جميـع                 

بينما تظهر  . عن مخلفات االبقار المخمرة والبتموس بشكل معنوي      مستويات االضافة ولم تختلف     
  .النتائج تخلف كوالح الذرة عن باقي انواع المخلفات عند جميع مستويات االضافة



  
                               ٢٠١٧، ان خضير الدلفي حسين فنجو محمد عبد اهللا عبد الكريم
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على المخلفات العضوية تأثير التداخل الثنائي بين الملوحة ومستوى ) ٩(توضح نتائج الجدول 
ياً بزيادة ملوحة ماء الري المستخدم وعند حاصل الحبوب حيث يالحظ انخفاض الحاصل معنو

جميع مستويات اضافة المخلفات العضوية وهذا يؤكد الدور السلبي لزيادة ملوحة ماء الري في 
 ٤٠ و٢٠حاصل الذرة الصفراء ولكن يمكن مالحظة ان اضافة المخلفات العضوية بالمستويين 

الحاصل الكلي للذرة الصفراء الى  قد زاد ١- ديسيمنز م٨,٠ والري بماء ملوحته ١-طن هكتار
لم تختلف معنوياً عما هو عليه الحاصل في المعاملة ) ١- طن هكتار٤,٢٠ و٤,٠٢(حدود قريبة 

وبانخفاض ) ١- طن هكتار٤,٥٠( بدون اضافة مخلفات ١-منز مسي ديسي١,٥المروية بماء ملوحته 
اً لسد الخلل الحاصل في على التوالي ويعد هذا االنخفاض مقبوالً ومناسب% ٧ و ١١مقداره 

لقد اتفقت هذه النتائج مع ). ١-منز مسي ديسي٨,٠(خفض االنتاج بسبب استخدام ماء عالي الملوحة 
 الذين اشاروا الى تحسن حاصل Cha-um and Kindmanee (2011)و ) ٢٠٠٦(بريسم 

   .النبات المروي بماء عالي الملوحة عند معاملة التربة بالمخلفات العضوية
معنوية التداخل بين العوامل الثالثة للتجربة ويتضح ان النباتـات  ) ٩(نتائج الجدول   توضح  

 طـن   ٤٠ او   ٢٠المعاملة بمخلفات الدواجن المخمرة او البتموس او االبقار المخمرة بمـستوى            
 والمرويـة  ١- طن هكتار ٤٠ والنباتات المعاملة بمخلفات الدواجن غير المخمرة بمستوى         ١-هكتار

قد اعطت حاصالً كلياً اعلى مما هو للنباتـات غيـر المعاملـة     ) ١-منز م سي ديسي ٨,٠(بماء مالح   
 ٤,٥٠والتي بلغ عندها الحاصل     ) ١-منز م سي ديسي ١,٥(بالمخلفات العضوية والمروية بماء عذب      

امـا بـاقي    . على التوالي % ٢ و   ١٠ و   ٨ و   ١٥ و   ٩ و   ٢٥ و   ١٣ وبزيادة قدرها    ١-طن هكتار 
وهذه النتائج توضـح فعاليـة هـذه        .  المختلفة فلم تسجل أي تفوق واضح      المخلفات وبالمستويات 

منز سي ديسي ٨,٠المخلفات في زيادة تحمل النباتات تحت ظروف الدراسة للري بالماء ذي ملوحة             
  .١-م

  االستنتاجات والتوصيات
من خالل النتائج المتحصل عليها نستنتج قدرة نبات الذرة الصفراء علـى تحمـل الـري                

عند معاملة التربة بمخلفات الدواجن المخمرة او البتموس او         ١- ديسيمنز م  ٨,٠اء قدرها   بملوحة م 
مـن البتمـوس    " االبقار المخمرة مع السماد الكيميائي مع مالحظة استغالل المخلفين اعاله بـال           

عن سهولة الحـصول    " وانهما متوفرين بكميات عالية فضال    " المستورد عالي التكاليف خصوصا   
  .يرهما عليهما وتحض

  المصادر
  المصادر العربية

تأثير مستويات مـن الحمأة ونوعية مياه اري في سلوكيـة بعــض           ). ٢٠٠٦(بـريسم، تـرف هاشم    
اطروحة دكتوراه ، كلية الزراعة ، جامعـة        . العناصر فـي التربة وحاصـل الـذرة الصفـراء     

  .بغداد
.  تصميم وتحليـل التجـارب الزراعيـة    ).١٩٨٠(الراوي، خاشع محمود و عبد العزيز محمد خلف اهللا          

  .مطبعة دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، العراق
 األسس النظرية والتطبيقية، كلية الزراعة، جامعة بغـداد،  -ملوحة التربة ). ١٩٨٩(الزبيدي، احمد حيدر    

  .   دار الحكمة
ـ ). ٢٠١١(الفضلي، جواد طه محمود   ي نمـو وحاصـل البطاطـا    تأثير التسميد العضوي والمعدني ف

(Solanumtuberosum L.)اطروحة دكتوراه، جامعة بغداد .  
تأثير التسميد العضوي على بعض صفات التربة ونمـو وانتـاج خيـار             ). ٢٠١٣( محمد، ابتسام جاسم  

  .رسالة ماجستير، كلية الزراعة، جامعة بغداد. القثاء
 مياه الري ومستوى رطوبة التربة في بعـض  تأثير مناوبة نوعية). ٢٠٠٧(الموسوي، كوثر عزيز حميد    

. الخصائص الفيزيائية والكيميائية لتربة هور الحمار واالستهالك المائي لمحصول الذرة البيـضاء           
  .أطروحة دكتوراه، كلية الزراعة، جامعة البصرة
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تأثير تصريف المنقطات ومناوبة نوعية مياه الـري فـي بعـض            ). ٢٠١٠(المياحي، حسين عبد النبي     
رسالة ماجستير، كلية الزراعـة، جامعـة   ). .Zea mays L(ائص التربة ونمو نبات الذره خص

  .البصرة
  المصادراالجنبية
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Role of Organic Residues in Reduce The Effect of Water Salinity on 
Corn (Zea mays L.) Growth 

Mohamed A. Abdulkareem and Hussain F.K. Al-Delfi 
Dept. Soil Sci. Water Res., Coll. Agric., Univ. Basrah. IRAQ 

Abstract 
A field experiment was conducted at Al-Dujaila region. 29 km east south of 

Al-kut province during the growing season of 2012 to evaluate the effect of 
irrigation water salinity (1.5 dSm-1 of river water and 8 dSm-1 of drainage water) 
in combination with seven organic residues (composted poultry. peat. corn cob. 
rice straw. Uncomposted poultry. composted cattle and uncomposted cattle) on 
soil salinity and some growth parameters of corn (Zea mays L.) Al-Rabee 
variety. Field was plowing. disking then reciving 0. 10. 20 or 40 ton ha-1 of 
organic residues incorporated to soil surface. Corn seeds were sown and irrigated 
with mentioned water salinity. The normal agricultural treatments of corn were 
practiced as usually followed in the commercial production of corn in Al-kut 
region. At the end of growing season soil salinity was obtioned at three soil 
layers (0-20. 20-40 and 40-60 cm). So some of plant growth parameters were 
obtioned which include K+/Na+ ratio of leaf ; dry weight of shoot and total grains 
yield. 

Results showed that increasing residues rate decreased soil salinity 
espicially in (0-20) and (20-40) cm layers. This tend to increase K+/Na+ ratio in 
leaves and enhanced dry weight and grain yield of corn plant. As compared with 
other residues, composed poultry, peat and composed cattle gave the best results 
of soil salinity at all tested layers which result in high growth and grain yield of 
corn plant. Using of saline water (8 dSm-1) caused an increase in soil salinity at 
all layers ascompared with using water of 1.5 dS m-1 salinity. This tend to reduse 
K+/Na+ ratio, dry weight and grain yield of corn plant. The obtained shoot dry 
weight were 11.67 and 17.41 ton ha-1 and grain yield were 3.38 and 5.32 ton ha-1 
at 8 and 1.5 dSm-1 water salinity. respectively. 

Data also indicated that application of organic residues (especially 
composed poultry, peat and composted cattle) at level of 20 or 40 ton ha-1can  
reduce the negative impact of high water salinity and improved soil properties 
and plant and yield and may be considered as a good strategy for using saline 
water in irrigation.   
Keywords: Organic residues, EC, K+ / Na+, Zea mays. 


