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تأثيخ مشاوبة ممؽحة ماء الخي في االيرالية الكيخبائية وثباتية تجسعات التخبة
*

السديجة الخممية السعاممة بسدتؽيات مختمفة مؼ السخمفات العزؽية
كؽثخ عديد حسيج السؽسؽي
قدػ عمؽم التخبة والسؽارد السائية -كمية الدراعة -جامعة البرخة – العخاق

السدتخمص
أجخيت تجخبة حقمية في احجى مدارع مشطقة البخجدية الؽاقعة شسال قزاء الدبيخ التابع لسحافعة البرخة في تخبة ذات ندجة

مديجة رممية  ،Sandy Loamبيجف دراسة تأثيخ مشاوبة ممؽحة ماء الخي خالل مخاحل نسؽ محرؽل الحرة البيزاء ( Sorghum
 )bicolor L.ومدتؽيات السخمفات العزؽية في االيرالية الكيخبائية ( )ECوثباتية تجسعات التخبة( )MWDولمعسقيؼ  30-0سػ ()d1
و 60-30سػ ( ،)d2تزسؼ عامل مشاوبة ممؽحة ماء الخي مدتؽييؼ ،االول مياه عحبة  ECليا  0.7ديديديسشد م

1-

( )FFتػ الخي بيحه

السياه خالل مخحمتي االنبات والتفخعات فقط والسدتؽى الثاني مياه عحبة قيسة  0.7 ECديديديسشد م1-ومياه بئخ مالحة قيسة 12 EC
ديديديسشد م

1-

) )FFSSوتػ الخي بالسياه العحبة خالل مخحمتي االنبات والتفخعات والخي بالسياه السالحة خالل مخحمتي االزىار والشزج.
1-

اماعامل السخمفات العزؽية تزسؼ خسدة مدتؽيات  0و 25و  50و  75و  100طؼ ه ورمد ليا بالخمؽز  O1و O2و O3و O4وO5
عمى التؽالي ،نفح البحث بترسيػ القطاعات العذؽائية الكاممة ( )R.C.B.Dوبثالث مكخرات ،وبعج ثالثة اشيخ مؼ الدراعة تست عسمية
حراد السحرؽل .اظيخت الشتائج ان معاممة السشاوبة ) )FFSSسجمت اعمى قيسة  ECو MWDوبسعجل قيػ مقجارىا 8.695

ديديديسشدم -و 1.082ممػ بالتتابع ،ازدادت قيػ  ECو MWDبديادة السدتؽيات السزافة مؼ السخمفات العزؽية وسجل السدتؽى O5

اعمى قيسة  ECو MWDبيشسا سجل السدتؽى  O1اقل قيسة  ECو  MWDفي حيؼ سجمت السدتؽيات  O2و  O3و O4قيسا وسطية

لمسؤشخات اعاله كسا بيشت الشتائج تفؽق العسق  d1عمى العسق  d2في اعطاءه اقل قيسة  ECواعمى قيسة .MWD
الكمسات الجالة  :مشاوبة ممؽحة ماء الخي ،السخمفات العزؽية.EC ،MWD ،

The Effect of Irrigation Water Salinity Frequency in the Electrical Conductivity and Aggregate Stability of Sandy Loam Soil
Treated with Different Levels of Organic Residual
Kawther Aziz Hameed AL- Mosawi
– Dept. Soil. Sci. and Water Resources – College of Agricultural Engineering Sciences
University of Basrah- Iraq

ABSTRACT
Afield experiment was conducted in Bergessea region, which is located in Zubair district Basra governorate. The soil texture was Sandy Loam. The aims of the experiment is to
study the effect of the irrigation water salinity frequency during the growing stages of sorghum crop (Sorghum bicolor L.), different levels of organic residual levels 0(O1), 25(O2),
50(O3), 75(O4) and 100(O5) tonha-1 and soil depths (0-30) cm (d1) and (30-60) cm (d2) on electrical conductivity(EC), aggregate stability(MWD) of the soil. The water salinity includes two
levels, fresh water of EC 0.7 dsm-1 (FF) and high salinity well water of EC of 12 dsm-1 (FFSS).
FF was used during plant emergency and plant branches stage (up to the middle of the season) whereas FFSS was during flowering and seed stage (mid of the season to the end). The
* تاريخ استالم البحث  .1059/5/51تاريخ القبؽل لمشذخ 1059/4/11
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organic fertilizer factor includes five. The statistical design used was R.C.B.D, with three replicates. After three months the plants were harvested. The results showed that the treatment
FFSS recorded the highest values of EC and MWD. The values are 8.695 dsm-1and 1.082 mm
respectively. The EC and MWD values increased with increasing the organic residual levels.
Level O5 of organic residual recorded the highest values of EC, MWD whereas; level O 1 recorded the lowest values of EC, MWD. The three other levels O 2, O3, O4 gave medium values
for the three parameters. Soil depth d1 supervised depth d2 in giving lower value of EC, higher value of MWD.
Key word: irrigation water salinity frequency, organic residual, MWD, EC

السقجمة
تعدددددج مذدددددكمة شدددددحة السيددددداه العحبدددددة وسدددددؽء
اسددتخجاميا م دؼ السذدداكل الخئيدددة التددي تؽاجددو االنتدداج
الدراعددي ،لددحا فددان الكسيددات الالزمددة لدددج االحتياجددات

نتيجددة انخفدداض محتؽاىددا مددؼ السددادة العزددؽية نتيجددة
ارتفدداع درجدددات الحدددخارة وقمددة سدددقؽط االمطدددار والةطددداء
الشبدددددداتي ،ولتحددددددديؼ خرددددددائص التخبددددددة الفيديائيددددددة

والسحرددؽل يسكددؼ ان يكددؽن مددؼ خددالل اسددتخجام ىددحه
السيدداه فددي مخاحددل محددجدة مددؼ عسددخ السحرددؽل تكددؽن
متحسمدة لمسمؽحددة .بيشدت الجراسددة التددي اجخيدت مددؼ قبددل
 )7( AL-Mosawi and AL-Hadiان السشاوبددة
فدددددي اسدددددتخجام ميددددداه الشيدددددخ والسيددددداه السخمؽطدددددة ذات
االيردددددالية الكيخبائيدددددة  2و 4ديديدددددديسشد م 1-عمدددددى

لثباتيدة التجسعددات وخدالل فتددخة حزدؼ  118يددؽم وبمةددت
 %34بيشسدددددا كاندددددت الةيسدددددة لمتخبدددددة يدددددخ السعاممدددددة
بالسخمفدات  %17كسدا لددػ يالحدظ اي زيددادة فدي الثباتيددة
عشدددج زيدددادة فتدددخة الحزدددؼ الدددى  175يدددؽم ،فدددي دراسدددة
اجخيددت مددؼ قبددل  Epsteinواخددخون ) (15حددؽل تددأثيخ
1السدددتؽيات  0و  40و  80و  160و  240طددؼ ه
مدؼ مخمفددات الرددخف الرددحي الرددمبة والكسبؽسددت فددي
االيردددالية الكيخبائيدددة لمتخبدددة وجدددجوا زيدددادة االيردددالية

والكيسيائيددة اضدداف  (14) Epsteinمخمفددات الرددخف
الرحي الرمبة الى التخبة والحظ زيادة الشدبة السئؽيدة

السائيددة لمسحالدديل الدراميددة مددؼ ىددحه السيدداه لددػ تعدددج
متؽفخة لحا يتطمب االمخ البحث عؼ مرادر اخخى لسيداه
الدددخي لتةطيدددة ىدددحه االحتياجدددات .أن اسدددتخجام السيددداه
السالحدددة فدددي الدددخي دون حردددؽل تدددأثيخات كبيدددخة لمتخبدددة

الكيخبائية بديدادة السددتؽيات السزدافة وبمةدت  0.41و
1 0.84و  2.28و 3.03و 4.15ديديدددددددددددددددددددددديسشد م
لسخمفددات الكسبؽسددت وبمةددت الةدديػ  2.5و 4.67و5.21
و 5.45ديديددددديسشد م 1-لسخمفددددات الرددددخف الرددددحي
الرمبة ولمسدتؽيات السزافة اعاله وعمى التدؽالي .اكدج
 AL-Wabelواخدددددددددخون ) (10زيدددددددددادة االيردددددددددالية
الكيخبائيدددة لمتخبدددة الخمميدددة الكمددددية بديدددادة مددددتؽيات
مخمفات الرخف الرحي الردمبة السزدافة الدى الطبقدة
الددددددطحية ولمعسدددددق  10– 0سدددددػ كسدددددا الحدددددظ زيدددددادة
االيرالية الكيخبائية بديادة عسدق التخبدة وعد اد ذلدغ الدى
حخكة االمالح بقؽة نحدؽ االسدفل بفعدل كسيدة ميداه الدخي

التؽالي في مخحمتي التفخعدات والتدىيدخ ادت الدى خفد
التأثيخ الددمبي فدي ثباتيدة تجسعدات التخبدة فدي حديؼ ان
اسددددتخجام ميدددداه البدددددل ذات االيرددددالية الكيخبائيددددة 8
ديديديسشد م 1-فدي اي مدؼ السدخحمتيؼ اعداله ادت الدى
زيادة تجىؽر تجسعات التخبة وزيادة ندبة انخفاض قديػ
الثباتيددة بدددبب زيددادة تخاكيددد ايؽنددات الرددؽديؽم السستدددة
والستبادلة عمى اسدط الدجقائق التدي تعسدل عمدى تحطدػ
تجسعات التخبة وتقمل مؼ معجل القطدخ السدؽزون نتيجدة
عسمية التذتت الةدخوي التدي تددببيا ايؽندات الردؽديؽم
وفدددي دراسدددة اخدددخى وجدددجا AL-Hadi and AL-
 )5(Mosawiان اسدددتخجام ميددداه الشيدددخ ذات السمؽحدددة

العاليدددة السزدددافة والتدددي تقدددجر ا  %130مدددؼ الددددعة
الحقمية ،في حيؼ وجج انخفاض في درجة تفاعل التخبة
بديددادة السدددتؽيات السزددافة مددؼ السخمفددات .ان ندددبة
السددادة العزددؽية العاليددة فددي مخمفددات الرددخف الرددحي
الردددمبة سدددببت انخفددداض فدددي قددديػ الكثافدددة العاىخيدددة
وزيددادة فددي ثباتيددة تجسعددات التخبددة ( .)18كسددا وجددجت

السشخفزددددة فددددي مخحمددددة االزىددددار عسمددددت عمددددى دددددل
االمدالح الستخاكسدة نتيجدة اسدتخجام ميداه البددل السالحددة
والسيددداه السخمؽطدددة فدددي مخحمتدددي االنبدددات والتفخعدددات.
تتسيددد مععددػ مشدداطق وسددط وجشددؽا الع دخاق والتددي تقددع
ضدددسؼ السشددداطق الجافدددة وشدددبو الجافدددة ببشددداء ضددد ي
بددبب تددجىؽر الخرددائص الفيديائيدة والكيسيائيددة لمتخبددة
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لمتخبة بديادة السدتؽيات السزافة مؼ مخمفات السجاري

عالقدددة مؽجبدددة عاليدددة السعشؽيدددة بددديؼ ثباتيدددة تجسعدددات
التخبدددة ومحتدددؽى التخبدددة مدددؼ الكددداربؽن العزدددؽي الدددحي

1-

اذ بمةددت الةدديػ  4.13و 4.75و 4.98ديديددديسشد م
لمسدتؽيات  0و 20و 40طؼ ه 1-عمى التؽالي.
تيجف ىحه الجراسة الى معخفة تأثيخ مشاوبة
ممؽحة ماء الخي خالل مخاحل نسؽ محرؽل الحرة
البيزاء ومدتؽيات السخمفات العزؽية في ثباتية
التجسعات وااليرالية الكيخبائية لمتخبة السديجة الخممية
مع تحجيج افزل مدتؽى مؼ السدتؽيات السزافة مؼ
السخمفات العزؽية وبالتجاخل مع اسمؽا السشاوبة
الستبع.

يعسدددل عمدددى ربدددط دقدددائق التخبدددة مدددع بعزددديا لتكدددؽيؼ
تجسعات لةيخة اكثخ ثباتية وتدختبط ىدحه التجسعدات مدع
بعزيا ببقايا الفطخيات والبكتخيا وتكدؽن تجسعدات كبيدخة
ذات ثباتية عالية ( ،)22تؽلل  )4(AL-Azawiالدى
زيدددادة فدددي قيسدددة االيردددالية الكيخبائيدددة وانخفددداض فدددي
قيسدة درجدة تفاعددل التخبدة عشدج خمددط  40طدؼ ه 1-مددؼ
الحسأة مع التخبدة ولمعسدق  30سدػ وبشددب زيدادة بمةدت
 9.47و %1.68عمدى التختيدب ،وجدجا Aboud and
 )2( Zaidزيادة معشؽية في قديػ االيردالية الكيخبائيدة

السؽاد وطخائق العسل

قدددجر معدددجل القطدددخ السدددؽزون ) (MWDكدددجليل
لثباتيددة تجسعددات التخبددة الخطبددة باسددتخجام جيدداز الشخددل
الخطددب نددؽع ) ReTsch AS 200(2009وبددددخعة
اىتداز  60دورة وتردخي مداء خدالل الجيداز  200مدل
دقيقدددة 1-وعبدددخ عدددؼ الشتدددائج بسعدددجل القطدددخ السدددؽزون
) (MWDوذلغ بتطبيق السعادلة التالية:

أجخيت تجخبة حقمية في احجى مدارع مشطقة
البخجدية الؽاقعة شسال قزاء الدبيخ التابع لسحافعة
البرخة لدراعة محرؽل الحرة البيزاء لشف
كافييخ ) ) Sorghum bicolor L.في تخبة مديجة
رممية ) )Sandy Loamمرشفة الى Sandy
mixed,
active,
calcareous,
hyperthermic, Typic Torripasmments
( .)3اخحت نساذج تخبة مؼ العسقيؼ  30-0و 60-30

̅
اذ أن:

سػ جففت ىؽائيا وطحشت ومخرت مؼ مشخل قطخ
الخرائص الفيديائية
فتحاتو  2ممػ لتقجيخ بع
والكيسيائية لمتخبة (ججول.)1
Black
وباالعتساد عمى ماورد في
واخخون ) (13قجرت ندجة التخبة بطخيقة السالة
الحجسية والكثافة الحةيةية بأستعسال طخيقة قشيشة
الكثافة ) (Pycnometer methodوقجرت الكثافة
العاىخية بؽساطة األسطؽانات السعجنية (Core
) samplersوحدبت السدامية الكمية مؼ معخفة قيػ
الكثافة العاىخية والكثافة الحةيةية حدب العالقة
التالية:
) 100

∑

 :MWDمعجل القطخ السؽزون (مدمػ).
 :معددددددجل القطددددددخ ألي مددددددجى حجسددددددي لمتجسعددددددات
السفرؽلة (مدمػ).

 :Wiنددددبة وزن التجسعدددات الستبةيدددة ضدددسؼ السددددجى
الحجسي الؽاحج الى الؽزن الجاف الكمي لشسدؽذج
التخبة.
قددددجرت السددددادة العزددددؽية والكاربؽنددددات الكميددددة
الكمؽريدددج
ا
وااليؽندددات الحائبدددة كالكالدددديؽم والسشةشدددديؽم و
ودرجة تفاعل التخبدة كسدا وردت فدي .)17( Jackson
وقددجرت الدددعة التبادليددة الكاتيؽنيددة وايؽنددات البؽتاسدديؽم
والردددددؽديؽم والكبخيتدددددات الحائبدددددة وقيددددددت االيردددددالية
الكيخبائية في راش تخبة :مداء بشددبة  1:1وحددب مدا
جدددددداء فددددددي  Pageواخددددددخون ( ،)19قددددددجرت ايؽنددددددات
الكاربؽندددات والبيكاربؽندددات الحائبدددة حددددب Richards
(.(20

(
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الخرائص الفيديائية والكيسيائية لمتخبة ولمعسقيؼ  30-0و  60-30سػ

الخرائص

الؽحجات

الخمل
الةخيؼ
الطيؼ
الشدجة
الكثافة الحةيةية
الكثافة العاىخية
السدامية الكمية
معجل القطخ السؽزون (الشخل الخطب )
السادة العزؽية
الكاربؽنات الكمية
CEC
Ca++
Mg++
K+
Na+
 CO3HCO3ClSO4-EC1:1
pH1:1

ػ كةػ
3ميكا خام م
=
%
ممػ
1ػ كةػ
=
1سشتي مؽل( )+كةػ
1ممي مؽل لتخ
=
=
=
=
=
=
=
1ديديديسشد م
دددددددددددددددددددد
1-

عسق التخبة (سػ)
60-30
30-0
705.45
715.45
168.60
148.60
125.95
135.95
مديجو رممية
مديجو رممية
2.74
2.72
1.58
1.54
42.34
43.38
0.83
0.86
0.85
1.20
180.00
150.00
5.20
11.00
3.50
3.00
3.50
2.50
0.35
0.32
9.69
6.94
0.00
0.00
1.43
1.25
15.70
15.00
5.90
5.80
4.2
3.31
7.85
7.92

عؽامل التجخبة:
ويخمدددددد ليدددددا بدددددالخمؽز  O1و O2و O3و O4وO5
بالتتابع.
جمبددت عيشددات السخمفددات العزددؽية مددؼ محطددة
حسددددجان لمرددددخف الرددددحي التابعددددة لسجيخيددددة مجدددداري
محافعدددة البردددخة وىدددي مبدددارة عدددؼ مخمفدددات الردددخف
الردددددحي الردددددمبة وتعدددددج الشددددداتج الشيدددددائي لسعالجدددددة
السخمفددات ،جففددت ىؽائيددا وطحشددت ونخمددت بسشخددل قطددخ
فتحاتدددو  2ممدددػ لتقدددجيخ بعددد الخردددائص الكيسيائيدددة
(جددجول  )2قددجرت السددادة العزددؽية بطخيقددة Walkey-
 blackوالكاربؽنددددات الكميددددة ودرجددددة التفاعددددل حدددددب

تزدددسشت التجخبدددة دراسدددة تدددأثيخ ثدددالث عؽامدددل

ىي-:
 -1عامل مشاوبة ممؽحة مداء الدخي :ويتزدسؼ ندؽعيتيؼ
مياه ري.
 .aمياه عحبة ذات ايرالية كيخبائيدة  0.7ديديدديسشد
م 1-ويخمد ليا بدالخمد ( .)FFتدػ الدخي بيدحه السيداه
خالل مخحمتي االنبات والتفخعات فقط.
 .bمياه عحبة ذات ايرالية كيخبائيدة  0.7ديديدديسشد
م 1-وميددداه بئدددخ مالحدددة ذات ايردددالية كيخبائيدددة 12
ديديدددديسشد م 1-ويخمدددد ليدددا بدددالخمد ) .)FFSSتدددػ
الخي بالسياه العحبة خالل مخحمتي االنبات والتفخعدات
والددددخي بالسيدددداه السالحددددة خددددالل مخحمتددددي االزىددددار

مداورد فدي  (17) Jacksonوقدجرت الددعة التبادليدة
الكاتيؽنيددددة وااليرددددالية الكيخبائيددددة والشتددددخوجيؼ الكمددددي
حدب الطخائق السؽلؽفة في  Pageواخخون (.)19

والشزج.
 -2عامددددل السخمفددددات العزددددؽية :ويتزددددسؼ خسدددددة
1مددددددددددتؽيات  0و 25و 50و 75و 100طدددددددددؼ ه
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ججول  .2بع

الخرائص الكيسيائية لمسخمفات العزؽية

الخرائص

الؽحجة

السادة العزؽية

ػ كةػ

CEC

الةيسة

1-

سشتي مؽل

الكاربؽنات الكمية

261.35

كةػ

)(+

1-

ػ كةػ

22.06

1-

300.00

1-

240.00

1-

16.50

الكاربؽن العزؽي

ػ كةػ

الشتخوجيؼ الكمي

ػ كةػ

ندبة C/N

------------

14.55

pH5:1

------------

7.57

EC5:1

ديديديسشدم

 -3عامل اعساق التخبة :ويتزسؼ مدتؽييؼ30–0 .

1-

5.93

( )P2O5 %54واضدددي البؽتاسددديؽم بييئدددة سدددساد
كبخيتدات البؽتاسديؽم ( )K2O %52بسددتؽى  80كةدػ
ه 1-لكل مشيسا قبدل الدراعدة ( .)16تسدت زراعدة بدحور

و 60–30سػ.

نفددددح البحددددث بترددددسيػ القطاعددددات العذددددؽائية
الكاممة ( )R.C.B.Dبثالث مكخرات .بعج حخاثدة التخبدة
وتش يسيدددددا وتددددددؽيتيا قددددددست الدددددى ثدددددالث قطاعدددددات
متجاندددة ومتددداوية االبعدداد وقدددػ القطدداع الؽاحددج الددى
خسذ وحجات تجخيبية ،مداحة الؽحجة التجخيبيدة 4م،2
خمطت السخمفات العزؽية مع الطبقدة الددطحية لمعسدق
 30-0سدددػ ،وحددددب السعدددامالت قبدددل الدراعدددة وتدددػ ري
الحقددل اسددبؽميا وذلددغ لتحمددل السخمفددات السزددافة ،بعددج

الحرة البيزاء لشف (كافييخ) بتاريخ  2016/4/1تسدت
عسميددة ال دخي بطخيقددة الددخي الددديحي مددؼ خددالل قيدداس
التبخددخ مددؼ حددؽض التبخددخ السشرددؽا فددي الحقددل يؽميددا
خدددالل مؽسدددػ الشسدددؽ لةدددخض تحجيدددج كسيدددة ميددداه الدددخي
الؽاجددب اضددافتيا لكددل وحددجة تجخيبيددة إذ تددػ الددخي عمددى
اسددداس تعدددؽي الدددشقص الحالدددل بدددالسحتؽى الخطدددؽبي
نتيجدددة التبخدددخ والشدددت عدددؼ طخيدددق اضدددافة كسيدددة ميددداه
تعدادل  %100مدؼ الكسيدة السقاسدة بؽاسدطة حدؽض

ثالثددة اشدديخ مددؼ حزددؼ السخمفددات العزددؽية اضدديفت
االسددسجة السعجنيددة اذ اضددي الشتددخوجيؼ بييئددة سددساد
اليؽريددا ( )N%46بسدددتؽى  160كةددػ ه 1-وبددجفعتيؼ
االولددى عشددج الدراعددة والجفعددة الثانيددة بعددج 30يددؽم مددؼ
الدراعة ،اضي الفدفؽر بييئة سساد الدؽبخ فؽسدفات

التبخددخ االمخيكددي ( )Class Aمددع اضددافة  %20مددؼ
ميدداه الددخي كستطمبددات دددل وحدددبت كسيددة ميدداه الددخي
الؽاجب اضافتيا الى الؽحدجات التجخيبيدة وفدق السعادلدة
االتية:

الكسية الستبخخة
كسية مياه الخي (م 3وحجة تجخيبية) =  × ---------------مداحة الؽحجة التجخيبية (م)1
5000

مداحة الؽحجة التجخيبية (م = )2الطؽل (م) × العخض (م)
الخرائص االولية لمتخبدة .تدػ تحميدل البياندات إحردائيا
باسددتعسال البخنددامج االحرددائي  SPSSلتحميددل التبددايؼ
أما السقارنة بيؼ الستؽسطات أستعسل اختبدار اقدل فدخق
معشددددؽي معددددجل ( )R.L.S.Dعشددددج مدددددتؽى احتساليددددة
.)8( 0.05

وبعدددج مخحمتدددي االنبدددات والتفخعدددات التدددي رويدددت
فييا الشباتات بسياه عحبة فقط ،وفي نياية مؽسػ الشسدؽ
وبعج ري الشباتات بسياه بئخ مالحة فدي مخحمتدي االزىدار
والشزددج ولجسيددع السدددتؽيات السزددافة مددؼ السخمفددات
العزدددؽية ولكدددال العسقددديؼ قدددجرت االيردددالية الكيخبائيدددة
وثباتية تجسعات التخبة (الشخل الخطدب) وكسدا ذكدخت فدي
4:
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السجمج ( -)11العجد (2011 -)1

الشتائج والسشاقذة
العحبدة خدالل مخحمتدي االنبدات والتفخعدات ( )FFوبمةدت
نددددبة الديدددادة ( %196.25شدددكل  (1ان سدددبب تدددخاكػ
االمدددالح فدددي نيايدددة فتدددخة الشسدددؽ يعدددؽد الدددى زيدددادة EC
لمسيدددداه السدددددتعسمة فددددي عسميددددة الددددخي خددددالل مخحمتددددي
االزىار والشزدج والبالةدة  12ديديدديسشد م 1-كسدا وان
استعسال  % 20مؼ مياه الخي كستطمبات دل ربسا لػ
تكؼ كافية لةدل االمالح الستخاكسة نتيجة استعسال ىحه
السياه (.(6

يالحظ مؼ نتائج التحميل االحردائي والسؽضدحة
فددي جددجول  3وجددؽد تددأثيخات عاليددة السعشؽيددة لسعددامالت
مشاوبة ممؽحة ميداه الدخي فدي قديػ االيردالية الكيخبائيدة
لمتخبدددة ( .)ECاذ ان الدددخي بسيددداه البئدددخ السالحدددة فدددي
مخحمتددي االزىددار والشزددج ( )FFSSبعددج الددخي بالسيدداه
العحبة في مخحمتي االنبات والتفخعات ادى الدى ارتفداع
في قيسة االيرالية الكيخبائية لمتخبة في نياية السؽسدػ
قياسا بةيستيا فدي مشتردف السؽسدػ وبعدج الدخي بالسيداه

ججول  .3التحميل االحرائي الختبار ( )Fلةيػ االيرالية الكيخبائية( )ECومعجل القطخ السؽزون (.)MWD
MWD
*4.596
**10.392
*5.358
0.110ns
0.001ns
0.078ns
0.092ns

EC
**174905.589
**125.235
**34.592
**9.286
0.718ns
1.007ns
0.715ns

 =Wمعامالت مشاوبة ممؽحة ماء الخي

Source
W
O
D
W*O
W*d
O*d
W*O*d

Df
1
4
1
4
1
4
4

**= وجؽد فخوق معشؽية عشج السدتؽى0.01
*= وجؽد فخوق معشؽية عشج السدتؽى 0.05

 =Oمعامالت مدتؽيات السخمفات العزؽية

 = nsعجم وجؽد فخوق معشؽية

 = dمعامالت اعساق التخبة

8
6
4
2
0

االيصالية الكهربائية (ديسيسيمنزم)1-

10

FF
FFSS
RLSD 0.05

مناوبة ملوحة ماء الري

شكل  .1تأثيخ مشاوبة ممؽحة ماء الخي في قيػ االيرالية الكيخبائية لمتخبة ( ديديديسشد م)1-

العزدددؽية وبمةدددت نددددب الديدددادة لمسعدددامالت  O2وO3
و O4و O5مقارندددددددددددة بالسعاممدددددددددددة  3.27 O1و4.60
و 6.05و %8.26عمددى الت دؽالي وقددج يعدددى سددبب ىددحه

لسدددتؽيات السخمفددات العزددؽية تددأثيخات عاليددة
السعشؽية في قيػ  ECلمتخبة (ججول  )3ويبديؼ شدكل 2
زيددادة  ECبديددادة السدددتؽيات السزددافة مددؼ السخمفددات
;4
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انخفدددداض قيسددددة  pHالتخبددددة وبديددددادة تخكيددددد ايؽنددددات
الييددجروجيؼ فددي محمدددؽل التددؽازن يسكدددؼ ان يددؤثخ فدددي

الديادة الى ماتحتؽيو مدتؽيات السخمفات العزدؽية مدؼ

ندبة عالية مؼ االمالح اذ كانت قيسة  ECليدا 5.93
ديديددديسشد م 1-كسددا ان تسعددجن السددادة العزددؽية يشددتج
عشددددو زيددددادة فددددي تحددددخر بعدددد االيؽنددددات فزددددال عددددؼ

زيادة االيرالية الكيخبائية لمتخبة (.(21

7

5
4
3
2
1

االيصالية الكهربائية ( ديسيسيمنز م1-

6

0
RLSD0.5

o5

o3

o4

o1

o2

مستويات المخلفات العضوية

شكل  .2تأثيخ مدتؽيات السخمفات العزؽية في قيػ االيرالية الكيخبائية لمتخبة ( ديديديسشد م)1-

ديديديسشد م 1-لمعسق  d1وقج يعؽد الددبب الدى كسيدة
مياه الخي السزافة زائجا متطمبات الةددل وفعاليتيدا فدي
اذابة ونقدل االمدالح الدى خدارج السشطقدة الجحريدة فزدال
عؼ ماتترف بو التخبة مدؼ ايردالية مائيدة عاليدة مسدا

ولمسقارنددة بدديؼ عسقددي التخبددة  30–0و60–30
سددػ ومددجى تأثيخىسددا فددي قدديػ  ECيعيددخ مددؼ البيانددات
السؽضحة في ججول التحميل االحرائي ان ىشداك زيدادة
عالية السعشؽية في الةيػ لمعسق تحدت الددطحي مقارندة

ساعج عمى حخكة السداء واالمدالح السحابدة الدى االسدفل
(.)11

بددالعسق الدددطحي وشددكل  3يؽض د ىددحه الديددادة والتددي
بمةدددددت  5.856ديديدددددديسشد م 1-لمعسدددددق  d2و5.775

6
4
3
2
1
0
d1
d2
RLSD0.05

االيصالية الكهربائية ( ديسيسيمنز م)1-

5

اعماق التربة

شكل  .3تأثيخ اعساق التخبة في قيػ االيرالية الكيخبائية لمتخبة ( ديديديسشد م)1-

السعشؽيدددة فدددي قددديػ ( ECجدددجول  )3وشدددكل  4يؽضددد
زيددادة الةدديػ بديددادة السدددتؽيات السزددافة مددؼ السخمفددات

لمتددجاخل الثشددائي بدديؼ معددامالت مشاوبددة ممؽحددة
ماء الخي ومدتؽيات السخمفات العزدؽية تدأثيخات عاليدة
53
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السعاممة  FFO1اقل قيسة وكاندت  2.717ديديدديسشد
م 1-بيشسددددا سددددجمت معددددامالت التددددجاخل االخددددخى قيسددددا

ولكددال معدداممتي السشاوبددة وتفؽقددت السعاممددة FFSSO5

عمى بةية السعامالت بتدجيميا اعمى قيسة  ECوكانت
 8.862ديديددديسشد م 1-وىشددا يعيددخ التددأثيخ الستددجاخل
لسياه البئخ العالية السمؽحة والسددتخجمة خدالل مخحمتدي
االزىددار والشزددج والتددي سدببت فددي زيددادة ممؽحددة التخبددة
لمسعاممة بسدتؽى  100طؼ ه 1-مؼ مخمفدات الردخف
الرحي الرمبة ذات السمؽحدة العاليدة فدي حديؼ سدجمت

وسددطية وكانددت  8.850و 8.737و 8.607و 8.420
لمسعدددددددددددددددددامالت  FFSSO4و FFSSO3وFFSSO2
و FFSSO1بالتتدددددددددددددددابع و 3.195و 2.960و2.912
و 2.893لمسعدددددددددددددددددددددامالت  FFO5و FFO4وFFO3
و FFO2بالتتابع.

FF
FFSS

8
6
4
2
0

RLSD0.05

O4

O5

O2

O3

االيصالية الكهربائية ( ديسيسيمنز م1-

10

O1

مستويات المخلفات العضوية

شكل  .4تأثيخ تجاخل مشاوبة ممؽحة ماء الخي ومدتؽيات السخمفات العزؽية في قيػ االيرالية الكيخبائية لمتخبة
(ديديديسشد م)1-

ماء الخي ومدتؽيات السخمفات العزؽية واعساق التخبدة
مددؼ جيددة اخددخى لددػ تعيددخ اي تددأثيخات معشؽيددة فددي قدديػ
 ECوكسا مؽضحة في ججول .4

ان التدددجاخالت الثشائيدددة بددديؼ معدددامالت مشاوبدددة
ممؽحدة مداء الدخي واعسداق التخبدة مدؼ جيدة والتددجاخالت
الثشائيدددة بددديؼ مددددتؽيات السخمفدددات العزدددؽية واعسددداق
التخبددة والتددجاخل الثالثددي بدديؼ معددامالت مشاوبددة ممؽحددة

ججول  .4تأثيخ تجاخل مشاوبة ممؽحة ماء الخي ومدتؽيات السخمفات العزؽية واعساق التخبة في قيػ االيرالية الكيخبائية
مشاوبة ممؽحة ماء الخي
اعساق التخبة
مدتؽيات السخمفات
العزؽية
O1
O2
O3
O4
O5
متؽسط اعساق التخبة
متؽسط مشاوبة ممؽحة ماء الخي
RLSD0.05

لمتخبة ( ديديديسشد م)1-
FF

FFSS

d1

d2

d1

d2

2.67
2.86
2.88
2.93
3.16
2.90

2.76
2.93
2.94
2.99
3.23
2.97

8.33
8.57
8.67
8.83
8.84
8.65

8.51
8.64
8.80
8.87
8.88
8.74

2.94
لسعامالت
السشاوبة
0.028

8.70
لمسخمفات العزؽية
0.040

53

العساق التخبة
0.028

متؽسط مدتؽيات
السخمفات العزؽية
5.57
5.75
5.82
5.91
6.03
5.82
لمتجاخل بيؼ معامالت
السشاوبة والسخمفات
العزؽية
0.058
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ثباتية تجسعات التخبة
السؽسدددػ الدددى زيدددادة نسدددؽ السجسؽعدددة الجحريدددة بذدددكل
كثي وزيادة اف اخزاتيا التدي حفددت االحيداء الجقيقدة فدي
تحميددل السخمفددات العزددؽية السزددافة الددى التخبددة والتددي
تعسدل عمدى الترداق دقدائق التخبدة السشفدخدة مدع بعزدديا
وتكؽيؼ تجسعات تخبة كبيخة ثابتة في الساء تحافظ عمدى
بشاء التخبة ومؼ ثػ تحدؼ خرائريا الفيديائية (.)12

اظيخت نتائج التحميل االحرائي وجدؽد فخوقدات
معشؽية في قيػ معجل القطخ السدؽزون ( )MWDالدحي
اسدتخجم كدجليل لثباتيدة تجسعدات التخبدة نتيجدة معدامالت
مشاوبددة ممؽحددة مي داه الددخي خددالل مخاحددل نسددؽ محرددؽل
الدددحرة البيزددداء ( جدددجول  (3وشدددكل  5يؽضددد زيدددادة
 MWDلمسعاممدددددددة  FFSSمقارندددددددة بالسعاممدددددددة FF
وبشدددبة  %8.42ويعددؽد سددبب ىددحه الديددادة فددي نيايددة

1
0.8
0.6
0.4
0.2

معدل القطر الموزون (ملم)

1.2

0
FF
FFSS
RLSD0.05

مناوبة ملوحة ماء الري

شكل  .5تأثيخ مشاوبة ممؽحة ماء الخي في قيػ معجل القطخ السؽزون(ممػ)

الفعالدددة التدددي تعسدددل عمدددى ربدددط دقدددائق التخبدددة وتكدددؽيؼ
تجسعددددات تخبددددة ثابتددددة فددددي السدددداء( )9كسددددا ان السددددؽاد

ادت اضددافة مدددتؽيات السخمفددات العزددؽية الددى
ظيددؽر تددأثيخات عاليددة السعشؽيددة فددي قدديػ معددجل القطددخ
السؽزون (ججول  )3اذ ازدادت الةيػ بديادة السددتؽيات

الردددددسلية الشاتجدددددة مدددددؼ تحمدددددل السخمفدددددات العزدددددؽية
السزدافة الدى التخبدة تديدج مدؼ ربدط دقدائق التخبدة فزددال
عؼ زيادة نذاط االحياء السجيخية وانتذار الجحور وما
تحجثدددو مدددؼ فعدددل ميكدددانيكي فدددي تقدددارا دقدددائق التخبدددة
وارتباطيا مع بعزيا (. )1

السزدددافة وبمةدددت نددددبة الديدددادة لمسعدددامالت  O2وO3
و O4و  O5قياسددددددا بالسعاممددددددة  11.33 O1و14.87
و 26.43و %42.33بالتتدددددابع (شدددددكل  )6وقدددددج يعدددددؽد
الدبب الدى احتدؽاء السخمفدات العزدؽية عمدى السجداميع

معدل القطر الموزون(ملم

1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

مستويات المخلفات العضوية

شكل  .6تأثيخ مدتؽيات السخمفات العزؽية في قيػ معجل القطخ السؽزون (ممػ)
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لعسدددق التخبدددة تدددأثيخ معشدددؽي فدددي معدددجل القطدددخ
السددؽزون (جددجول  )3لقددج حرددل انخفدداض فددي قيسددة

لجددحور السحرددؽل التددي تعسددل عمددى ربددط دقددائق التخبددة

مدع بعزديا مددع تدؽفخ العدخوف السالئسددة الحيداء التخبددة
السجيخيدددددة لمةيدددددام بفعالياتيدددددا الحيؽيدددددة فدددددي الطبقدددددة
الدطحية (.(15
اثخت جسيع التجاخالت الثشائية والتجاخل الثالثدي
تأثيخ يخ معشؽيا في قديػ معدجل القطدخ
ا
بيؼ السعامالت
السؽزون ونتائجيا مؽضحة في ججول .5

 MWDعشدددج العسدددق  d2مقارندددة بدددالعسق  d1وبشددددبة
( %8.29شكل  (7يخجع سبب ىدحا االنخفداض الدى ان
العسق  d2ال يكدؽن واقدع تحدت تدأثيخ اضدافة السخمفدات
العزددؽية اذ ان اضددافة ىددحه السخمفددات كانددت فددي تخبددة
العسددددق ( )30-0سددددػ فزددددال عددددؼ االنتذددددار الكثيدددد

1.5
معدل القطر الموزون (ملم)

1

0.5
0
d1
d2
RLSD0.05
اعماق التربة

شكل  .7تأثيخ اعساق التخبة في قيػ معجل القطخ السؽزون (ممػ)
ججول  .5تأثيخ تجاخل مشاوبة ممؽحة ماء الخي ومدتؽيات السخمفات العزؽية واعساق التخبة في قيػ معجل القطخ
السؽزون (ممػ)

مشاوبة ممؽحة ماء الخي
اعساق التخبة
مدتؽيات
السخمفات العزؽية

d1

d2

d1

d2

O1
O2
O3
O4
O5
متؽسط اعساق التخبة

0.87
0.97
1.02
1.14
1.22
1.04

0.84
0.88
0.90
1.00
1.15
0.95

0.93
1.07
1.10
1.17
1.36
1.13

0.86
0.97
1.00
1.11
1.24
1.04

متؽسط مشاوبة ممؽحة ماء الخي
RLSD0.05

FFSS

FF

متؽسط مدتؽيات
السخمفات العزؽية
0.87
0.97
1.00
1.11
1.24
1.04

1.00
لسعامالت لمسخمفات
العزؽية
السشاوبة
0.116
0.078
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