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 ((.Zea mays L الذرة الصفراء مياه مالحة في نمووالري ب قصبالـر رش مستخلص خث تأثي
 التربة خصائصبعض و

 وفاء بشير عباس                 ياس خضير الحديثي             
 جامعة األنبار-كلية الزراعة

 الخالصة

تضتتمن  إذ  2014ريفتتك لعتتام ختت ا المو تتم الخ األنبتتارجامعتتة -فتتك يليتتة الزراعتتة أصتت تجربتتة  أجريت 
وذا   4-م  تتيمنز دي تتك 4هتتك  متتار نمتتر وميتتار ذا  ملو تتة  أنتتوا هتتو ميتتار التترث وبتت     األوا عتتامل:  الدرا تتة 
 ،0، والعامل ال انك هو الم تخل  العضوث )خ  القصب( وبت    م تتويا  هتك  4-م  يمنز دي ك   6ملو ة 

بتتت    فتتتترا  زمنيتتتةا وأجريتتت  الدرا تتتة ب   تتتة ميتتتررا  وبا تتتتخدام تصتتتميم وأضتتتيف  ر تتتا  4-غتتترام لتتتتر 20 ،10
القصتتتب فتتتك بعتتت  نبتتتا  لدرا تتتة تتتتس :ر ا تتتتخدام الميتتتار المال تتتة وختتت   (اRCBDالقطاعتتتا  الع تتتواكية ال)املتتتة )
 -ر  :  أظمر  النتاكج ما :لك  صفا  التربة ونمو الذرة الصفرا

 إذ بلتت  4-م زدي تتك  تتيمن 2.1و 4.0ث بالميتتار المال تتة انخفتتا  ارتفتتا  النبتتا  التتوز  الجتتا  عنتتد التتر 
إذ بلغت   4-م  تيمنز دي تك 1.12 مقارنتة با تتخدام الميتار العذبتةعلت  التتوالك  4- أصتي غتم 9.80 تم و 33.11
 م علت  التتتاب ا زيتادة م تتويا  الم تتخل  العضتوث أد  إلت  زيتادة فتك التوز  الجتا  إذ  33.94غم و 10.27
ويتتذل   4-لتتتر غتتم 21عنتتد م تتتور رل  غتتم 11.21غتتم عنتتد م تتتور عتتدم رل الم تتتخل  ازداد إلتت  .748يتتا  

 تتما أد  زيتتادة ملو تتة  34.55 إلتت  تتم  32.72زيتتادة فتتك ارتفتتا  النبتتا  بزيتتادة إضتتافة الم تتتخل  العضتتوث متت  
 1.31و 63.74بلغت  الجاهز والف تفور الجتاهز فتك التربتة إذ  انخفا  فك تري:ز يل م  النتروج: مار الرث ال  

أمتا البوتا ت:وم فقتد ازداد  ا4-يغتم ملغتم 2.14و 103.71التوالك قيا ًا بمعاملة المقارنتة إذ بلغت  عل   4-يغم ملغما
 مقارنتتة بمعاملتتة التترث بالميتتار 4-م  تيمنز دي تتك 2.1عنتتد الم تتتور  4-يغتتماغتممل 32.37زيتادة غ:تتر معنويتتة ويانتت  

فتتك التربتتة بعتتد الزراعتتةا انخفتتا  تري:تتز النتتتروج:   4-يغتتم غتتممل 21.42 إذ بلغتت  4-م يمنز تت دي تتك 0.92 العذبتتة
 10.56إذ بلغت  ، 4-م  يمنز دي ك 2.1والف فور والبوتا :وم فك الوز  الجا  لنبا  الذرة الصفرار عند الم تور 

العذبتتة إذ  علتت  التتتوالك بزيتتادة م تتتويا  الملو تتة فتتك متتار التترث مقارنتتة با تتتخدام الميتتار 4-يغتتم غتتم 32.3و 1.97و
 عل  التوالكا 4-غمايغم 1.12و 2.22و 11.12بلغ  

زيتتادة تري:تتز النتتتروج:  والف تتفور والبوتا تت:وم عنتتد رل الم تتتخل  العضتتوث )ختت  القصتتب( فتتك التتوز   
 38.8و 2.90و 12.10إذ بلغتت   4-لتتتر غتتم 21د م تتتور رل الجتتا  لنبتتا  التتذرة الصتتفرار ويتتا  اعلتت  تري:تتز عنتت

علتتت   4-يغتتتم غتتتم 52.4و 4.14و 9.45مقارنتتتًا بمعاملتتتة المقارنتتتة والتتتتك بلغتتت  ترا):زهتتتا  علتتت  التتتتوالك 4-يغتتتم غتتتم
التتتوالكا زيتتتادة تري:تتز النتتتتروج:  والف تتفور البوتا تتت:وم بزيتتادة م تتتتويا  الم تتتخل  العضتتتوث )ختت  القصتتتب( فتتتك 

علت  التتوالك  4-ميغتملغتم  55.15و 1.85و 96.39إذ بلغ   4-لتر غم 21بعد انتمار الزراعة عند الم تور التربة 
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علت  التتوالكا انخفتا  قتيم درجتة تفاعتل  4-يغتم غممل 41.91و 1.53و 69.53مقارنة بمعاملة المقارنة والتك تبل  
 7.65ومت   7.56 إلت   7.65  التربة م  زيادة م تويا  المادة العضوية وزيادة ملو ة مار الرث إذ انخفضت  مت 

 عل  التوالكا 7.51إل  

فتك  4-م  يمنز دي ك 1.62بزيادة ملو ة مار الرث إذ أصب   ال)مرباكية فك التربة  زيادة قيم اإليصالية
 دي تك 0.92فتك  التة الترث بالميتار العذبتة  4-م  تيمنز دي ك 1.24بعد أ  يان   4-م  يمنز دي ك 2.1الم تور 
 دي تك1.47  انخفضت  مت  إذا انخفتا  قتيم اإليصتالية ال)مرباكيتة عنتد ا تتخدام الم تتخل  العضتوث 4-م  يمنز
 ا           4-لتر غم 21عند الم تور  4-م  يمنز دي ك 1.33لتصبح  4-لتر غم 41فك م تور رل  4-م  يمنز

Effect of Spraying Peat Reeds Extract, Irrigation with Saline Water 

on Growth of Corn (Zea mays L.) and Some Soil Properties 

    
    W. B. AL- Kalifawi                            Y. K. AL – Hadithiy 

College of Agri.-Univ. of Al-Anbar 

Abstract 

Pot experiment was conducted at the Faculty of Agriculture / Anbar 

University during the Fall 2014 season as the study included two factors: the first is 

the irrigation water and three types: water and river water with salinity 4 dS m-1. In 

addition, with salinity 6 dS m-1, and the second factor is the organic extracts (Peat 

reeds) and three levels: 10, 20 g L-1 and it was sprayed three times. The study was 

conducted using three replications and randomized complete design sectors (RCBD). 

2014 to study the effect of salt water and peat reeds use in some recipes the soil and 

the growth of corn, the results showed the following: - 

Plant high and dry weight were decreased when irrigation done with salty 

water 4.0, 6.0 dS m-1 since they were 33.11 cm and 9.80 g pot-1, respectively, 

comparing with river water 0.92 dS m-1, which showed 33.94 cm and 10.27 g pot -1 

respectively. Increasing organic extracts led to increase in dry weight, since it was 

8.74 g in no- spray and increased to 11.21 g in spray level 20 g L-1., plant height 

increase with in organic extract  spray level from 32.72 cm to 34.55 cm. Increasing 

salinity of irrigation water has led to a decrease in the concentration of each of the 

elements nitrogen and phosphorus in  soil, reaching 63.74 and 1.31 mg. kg-1, 

respectively, comparing with control 103.71 and 2.14 mg kg-1. Potassium was non- 

significantly, increase was 32.37 mg kg-1 in the level of 6.0 dS m-1., comparing with 

irrigation with sweet water 0.92 dS m-1. Which was 24.57 mg kg-1 in the soil after 

planting Decrease in concentration of nitrogen, phosphorus and potassium in the dry 

weight of corn in the level of 6.0 dS m-1. It amounted to 10.56 and 1.97 and 32.3 

mg.kg-1, respectively, an increase of salinity levels in irrigation water comparing with 

sweet water 11.12 and 2.76 and 4 0.07 mg kg-1 respectivelyا 

 Increase concentration of nitrogen, phosphorus and potassium when sprayed 

organic extracts (Peat reeds) in the dry weight of the plant maize the highest 

concentration 12.10, 2.90 and 38.8  mg kg-1, respectively, were obtained from 

comparing with control 9.45, 1.95 and 32.5 mg kg-1 respectivelyا Concentration of 
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nitrogen of potassium, phosphorus, Increase in the soil after planting organic levels of 

organic extracts (Peat reeds) of the level 20 g. L-1, they were 96.39, 1.85 and 33.93 

mg kg-1, respectively, comparing with control 69.53, 1.53 and 19.89 mg kg-1 

respectively. Values of soil pH were decreased with increases of organic extract 

levels and irrigation water salinity they decreased from 7.65 to 7.56 and from 7.65 to 

7.51 respectively. Values of electrical conductivity in the soil was increase with 

salinity of irrigation water it become 1.62 dS.m-1.  In the level of (6.0 dS m-1). After it 

was 1.24 dS.m-1. In the irrigation with sweet, water 0.92 dS m-1. Value of electrical 

conductivity was increase when using organic extract, it decreased from decreased 

from 1.47 dS m-1. Spray level of 10 g L-1 of the organic extract to 1.33 dS m-1, at the 

level 20 g L-1. 

 المقدمة

لعربك نظرا لم دودية الموارد الماكية ال ط ية وب بب الموق  الجغرافك للعراق ومعظم أقطار الوط  ا
 مم  نوياً  150والتك  تق  ضم  المناطق الجافة و به الجافة  والتك ال :زيد معدا  قوط األمطار ف:ما ع  

تطلب األمر م  المختص:  والبا  :  فك هذا المجاا   ( لذا 5)م  نويًا م  2400معدا التبخر :زيد ع و 
يار الجوفية وميار البزا وميار الصر  الص ك التفي:ر الجدث فك ا تخدام ميار ذا  نوعية قل:لة الجودة م ل الم

يعد اال تعماا العلمك الزراعك يما  اإلنتاج بعد أجرار بع  المعالجا  عل:ما دو  أ  :ؤ ر ذل  ب يل يب:ر فك
للميار المال ة ا د البداكل لتلبية اال تياجا  الزراعية وتوف:ر جزر ممم م  الميار العذبة ل  تخداما  األخرر 

فقد ت تخدم الميار  الماكك م  األخذ بنظر االعتبار ضرورة الم افظة عل  التربة يمورد طبيعك و د العجز
(ا 45) تخدام بالتناوب م  الميار العذبةالمال ة بعد خلطما بميار نمر لتخف:ف ملو تما فك رث الم اص:ل أو اال 

لم تويا  عالية ن بيا م  الملو ة إ  أ اس ا تخدام الميار المال ة فك الرث مبنك عل  ت مل بع  الم اص:ل 
ومما   الة م  االتزا  ب:  ملو ة مار الرث وملو ة م لوا التربة فك منطقة الجذور  ما ت ققوخصوصا إذا 

ة والميار وتوف:ر المبازا الفعالة وخصاك  التربة الم جعة يالن جة د فك ذل  هو اإلدارة الج:دة للتربي اع
  ا(9و 42) الخفيفة والنفاذية العالية

المادة العضوية ال  التربة لما تس :ر فك خوا  التربة الف:زياكية وال)يمياكية وال :وية  إضافةيما ا  
والتك تعد مخزنا هاما ل) :ر م  العناصر الغذاكية وتعد مصدرا هاما للطاقة التك ي تمد الجزر ال :وث فك التربة 

وقد أ ار  بع   (5) الطرق لمعالجة الميار المال ة د يما وتعتبر المادة العضوية ا (22)ن اطه وفعال:ته
الدرا ا  فك الفترة األخ:رة ال  أهمية ا تخدام بع  هذر الم تخلصا  فك ت  :  النمو واإلنتاج لل) :ر م  

(، وزاد 24م اص:ل الخضر ع  طريق أضافتما للتربة أو م  ميار الرث أور ا عل  المجمو  الخضرث للنباتا  )
وذل  لتجم:زها بالعناصر المغذية لإل را  بالنمو يمغذيا  ورقية للنباتا  أيضًا  األم:نية  ا تخدام األ ما

 وزيادة اإلنتاج يمًا ونوعًاا

الم تخل  العضوث لخ  نبا  القصب فك نمو نبا  الذرة  إضافة تس :ردرا ة تمد  الدرا ة ال   
خل ب:  الم تخل  العضوث والميار المال ة فك درا ة التدا، و N، P، Kالصفرار وم توار م  العناصر الغذاكية 

ا تخدام الميار المال ة فك نمو الذرة الصفرار وامتصا   تس :ردرا ة  يذل  الملو ة فك نمو النبا ا تس :رتقل:ل 
ذل   وأ رفك التربة  األم حا تخدام متطلبا  الغ ل فك تقل:ل ترا)م  فضً  ع  درا ة بع  العناصر الغذاكيةا

 نبا افك نمو ال
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 المواد وطرائق العمل

با تخدام  2014خ ا المو م الخريفك لعام  األنبارجامعة -الدرا ة فك يلية الزراعة أجري      
 Zea الذرة الصفرار ميار مال ة فك نمووالرث ب قصبالتر رل م تخل  خ  تس : أص  ب  تييية لدرا ة

mays L.))  أ دم   ( م 30-0م  الطبقة ال ط ية ) فك الدرا ة تربة ا تخدم ، التربة خصاك بع  و 
الم اص:ل الزراعية والتربة  ةوم تغلة فك زراع Loamة ك منطقة الخالدية وذا  ن جة مزيجال قوا الزراعية ف

  ب التصن:ف  typic Torrifluventsالعظم   المجموعةوت      Entisolsالترب  ضم  رتبةمصنفة 
وقدر ف:ما بع   مم 2منخل قطر فت اته  مبا تخدام ط ن  ونخل  ا جفف  التربة هواكيا  ال د:  األمرييك

ا تعمل  ميار  أما الميار الم تخدمة فك الرث فقدا 1الخصاك  الف:زياكية وال)يمياكية والموض ة فك جدوا 
م  ميار  4-م  يمنز دي ك 8.6المبازا الركي ية فك منطقة الخالدية ملو ته  أ دمخلوطة تم ل ميار مال ة م  

  يمنز دي ك 2.1و   4.0  :  تم ال صوا عل  ميار ملو تما 4-م  يمنز دي ك 0.92الفرا  ذا  ملو ة  نمر
 :وضح بع  الصفا  ال)يمياكية لميار الرثا 2والجدوا رقم  ا(42) و  ب المعادلة المتبعة م  قبل 4-م

 بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية لتربة الدراسة 1جدول 
 و دة القياس القيمة الصفة القياس و دة القيمة الصفة

 األ:ونا  الذاكبة  pH 7.8 تفاعل التربة  
اكيةاإليصالية ال)مرب  4-موا لتر ملك 9.24 ال)ال :وم 4-م دي ك  يم:نز 3.7 

 4-موا لتر ملك 5.32 المغن :وم 5-مييا غرام م 1.34 ال) افة الظاهرية
 4-موا لتر ملك 3.84 الصود:وم 4-غم يغم O.M. 9.2العضوية المادة 

 4-موا لتر ملك 1.69 البوتا :وم 4-غم يغم 14.6 الجبس
 4-موا لتر ملك 13.55 ال)بريتا  4-غم يغم 322 معاد  ال)اربونا  

 4-موا لتر ملك      7.97 ال)لوريد مفصوال  التربة
 4-موا لتر ملك 3.24 البيياربونا  4-غم يغم 284 الرمل
ربونا ال)ا 4-غم يغم 477 الغري   Nil Nil 

 4-ملغم يغم 0.33 الن:تروج:  ال)لك 4-غم يغم 239 الط: 
 4-ملغم يغم      4.8 الف فور الجاهز مزيجة الن جة 

الن بة المكوية 
 للرطوبة

 % 27 ي:لو با ياا 33عند  د  % 19 اإل با عند 

    % 42 ي:لو با ياا 1500عند  د 

لمخلفا  القصب م   لعضوث ال صوا عل  الم تخل  اتم أما بالن بة للم تخل  العضوث فقد 
 اعة وتم تر ي ه با تخدام ورق التر يح  8 مار مقطر  :  تر  الم تخل  لمدة5 مادة جافة  1 م تخل 
 ECعمليا  اال تخ   لعدة مرا  والتر يح با تخدام ورق التر يح ال  ا  وصل  قيمة  ت)راروبا تمرار 

 أوانكللمار المقطرا بعدها جم  الم تخل  وتم وضعه فك  ECلقيمة  ا تقريباويلم تخل  المادة العضوية م ا
 الدرا ةاب  تييية وجفف هواكيا  :  جمع  المادة الجافة بعد ذل  لتم ل خ  النبا  وتم تم:كته ل  تخدام فك 
ض ة فك يما تم اخذ يمية لدرا ة بع  الخصاك  ال)يمياكية للم تخلصا  الماكية لخ  نبا  القصب والمو 

 ا3جدوا 
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 بعض الصفات الكيميائية لمياه الري  2جدول رقم 

 بعض خواص المستخلصات المائية لخث نبات القصب 3جدول

EC 
1-mdS  

 
PH 

  4 -غتتتتتتتتم يتتغتتم
 ومالبوتا : الف فور ال)اربو  العضوث   النتروج: C/Nن بة

2.9 6.8 36 323 18 3.8 9.2 

بدو  عوامل هك ب   ة  الم تخل  العضوث لعامل األوا ، اأجري  تجربة عاملية لدرا ة عامل: 
نوعية الميار  فمو العامل ال انك(، أما O.M2)4-لتر غم 21( وO.M1) 4-لتر غم 10( و.Mo O) إضافة
وأجري  الدرا ة ب   ة ا (2W ،3W، (W1 4-م  يمنز دي ك 6.0 ،4.0 ،0.92 ترا):ز مل ية هكب   ة 

( وزع  الو دا  التجريبية ع واكيا ال     ة RCBDميررا  وبإتبا  تصميم القطاعا  الع واكية ال)املة )
ال ماد  إضافةبالتربة بعد   األصي تربةا ملك يغم  5  عةا تخدم  فك التجربة أص  ب  تييية   قطاعا

وال ماد البوتا ك  4-ته 5O2P يغم 211وبم تور ( 5O2P% 46ة  وبر فو فا  المريز )الفو فاتك عل  ه:ك
م  التربة قبل  األ مدةوتم خلط  4-ته O2Kيغم 200  بمعدا  O%41.5)2(Kعل  ه:كة يبريتا  البوتا :وم

 2014/7/15بتاريخ  D.K.C6022م  بذور الذرة الصفرار صنف  أصي ( بذور فك يل 10زرع  ) الزراعةا
 % (46ال ماد النتروج:نك عل   يل  ماد :وريا  أض:فا أصي نباتا  فك يل  5خف  ال   اإلنبا بعد و 

(N يغم  320 بمعداN وم  40دفعت:  الدفعة األول  بعد خف النباتا  مبا رة والدفعة ال انية بعد  عل  4-ته:
  (ا41  ب التوصية ال مادية) األ مدة أضيف وقد  األول ،م  الدفعة 

:وميا   األصيال قلية إذ :تم وز   وب  ب ال عةعملية الرث اعتمادا عل  الطريقة الوزينة  رارإجتم 
م تخل   التجربةا ما وب  ب معام   %20متطلبا  غ ل  إضافةوتعوي  الفقد الناتج بالرطوبة :ومياا م  

  ر ا  المدة ب:  ر ة التجربة وب   وب  ب معام  ر ا عل  النباتا   أضافتماخ  نباتا  القصب فقد تم 
وفك نماية التجربة تم قط  النباتا  م  نقطة التقار النبا  بالتربة وتم  ( :وم وابتدار م  خف النباتا 15وأخرر )

(، 44غ لما بالمار المقطر وتجفيفما و  اب وزنما الجا  وتم ط نما وهضمما وفق الطريقة المتبعة م  قبل )

4 ميار مخلوطة النمر و دة القياس الصفة 2 ميار مخلوطة   

 6.00 4.00 0.92 4- يمنز م دي ك ECال)مرباكك  اإليصالية

 pH __________ 7.8 7.7 7.6درجة تفاعل التربة 

كبة
الذا

  
ونا
اال:

 

 13.6 10.4 1.55 ملموا لتر-Ca 4+2ال)ال :وم 

 10.8 6.25 1.90 4-لتر ملموا Mg+2المغن :وم 

+الصود:وم 
Na 15.3 9.2 1.62 4-لتر ملموا 

+البوتا :وم 
K 0.44 0.32 0.03 4-لتر ملموا 

 -2ال)بريتا  
4SO 12.3 8.7 62 .1 4-لتر ملموا 

 21.7 18.6 2.32 4-لتر ملموا Cl-1ال)لوريدا  

 تتتتتت تتتتتتتتت تتتتتتتتت 4-لتر ملموا 3CO -2 ال)اربونا
 10.8 5.70 2.85 ملموا لتر-HCO3 4البيياربونا  

 SAR  0.87 2.25 3.70 
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قدر الف فور فك م ال:ل المضم  (، يما21)   تخدام طريقة يلداا الواردة فكقدر النتروج:  فك م ال:ل المضم با
( عل  طوا موجك Spectrophotometerبطريقة مولب:دا  األمون:وم وتم القياس بجماز المطيا  الضوكك )

 Flameقدر البوتا :وم با تخدام جماز مطيا  اللمب)(، ب:نما 22نانوم:تر يما جار فك ) 820

photometerتم إجرار الت ل:ل اإل صاكك للنتاكج با تعماا برنامج و  (اGenestate   ل  اب اقل فرق معنوث
LSD ا 0.05عند م تور معنوية 

 النتائج والمناقشة

   بعض مؤشرات النمو للذرة الصفراء

 ارتفاع النبات والوزن الجاف

ارتفا   العضوث فكتس :ر التداخل ب:  ملو ة مار الرث وم تويا  الم تخل   5و 4 : الجدول:ب:  
معنوث  انخفا  غ:رإذ ن  ظ  الصفرارا للذرة (4-اصي  لألجزار الخضرية )غم النبا  ) م( والوز  الجا 

فك ارتفا  النبا  بزيادة ملو ة مار الرث ب:  الم تور األوا وال انك وانخفا  معنوث ب:  الم تور األوا 
 % 2.44و % 0.64ك ويان  ن بة االنخفا   م عل  التوال 55.44و 55.22و 33.94وال ال  إذ يا  

فك ارتفا  النبا  عند رل الم تخل  العضوث إذ ازداد ارتفا   زيادة معنويةيما :ب:  الجدوا  التوالكاعل  
 و   م فك المعامل:   34.55 م و 33.50 إل   م فك معاملة  32.72النبا  م   
 ب:  عل  التوالكا يما ويب:  الجدوا التداخل ال ناكك %5.59و %3.13ويان  ن بة الزيادة  عل  التوالك

بسعل  القيم و العضوث وملو ة مار الرث إذ ن  ظ تم:ز الم تور  م تويا  الم تخل 
إذ لو ظ  ،(4-اصي  )غمر الخضرية لوز  الجا  لألجزاأما بالن بة ل ا م  34.66و   35.33والتك بلغ  

وانخف   4-اصي  غم 10.27 صوا انخفا  غ:ر معنوث للوز  الجا  عند الرث بالميار المال ة إذ يان  
  ا% 4.57مقدارر  وبانخفا عل  التوالك  و عند م تور  4-اصي  غم 9.80ال  

الم تخل  العضوث إذ يان  القيم  إضافةيما :ب:  الجدوا زيادة معنوية فك الوز  الجا  بزيادة 
عل  التوالك ويان  ن بة  و و م  ل)ل 4-اصي  غم 11.21و 10.26و 8.74

يما :ب:  الجدوا التداخل ب:  ملو ة مار الرث والم تخل   عل  التوالكا %28.26و % 9.84الزيادة 
  الجا  عند زيادة م تويا  الملو ة ويان  اعل  قيمة للوز  فك معاملة العضوث إذ ي  ظ زيادة فك الوز 

واقل قيمة له يان   4-اصي  غم 11.65والتك تبل   عند الم تور  المقارنة م  الم تخلصا   
 ا ( فك  الة الرث بالميار العذبة والم تور ال ال  م  الم تخل  العضوث 4- أصي  )غم 8.58

ا تخدام  عند( للذرة الصفرار رية )الوز  الجا  وارتفا  النبا انخفا  الصفا  المظميعزر  بب 
المترا)مة فك ميار الرث وبالتالك تس :رها عل  نمو النبا  اذ  األم حال  تس :ر تري:ز ونوعية  الميار المال ة

والم ا ة ال ط ية وعدد  الطرية والجافة أوزانماور ا الجذ:تم ل هذا التس :ر فك اختزاا ارتفا  النبا  وطو 
الم تخل  العضوث يعود  إضافةو بب زيادة ارتفا  النبا  والوز  الجا  للذرة الصفرار عند  ا(24)األوراق 

وذل   ،هرث وال اصل للعد:د م  النباتا الم تخل  العضوث فك ت جي  صفا  النمو الخضرث والز  تس :رال  
الدبالية والف:نوال   باأل ما   عل  عدد م  المريبا  ال)يمياكية والتك تتم ل ال توار الم تخلصا
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فض  ع  بع  المرمونا  الم فزة التك تؤ ر فك تن يط   األم:نية واأل ما وال) ييو :دا  والقلويدا  
باتا  والظرو  واألجزار النباتية ومرا ل نمو الن األنوا وت بيط نمو النبا  والتك تختلف يما ونوعا باخت   

 ا(2( ويتفق م  )4) الب:كية التك تتعر  لما

الذث تلعبه  اإل:جابك دورالم  الم تخل  العضوث ال   مؤ را  النمووقد يعزر  بب الزيادة فك 
هذر الم تخلصا  فك مختلف العمليا  ال :وية للنبا  م ل التنفس والتري:ب الضوكك وتصني  البروت:نا  مما 

لنبا  وهذا :تفق ل المادة الجافة والذث :نعيس بدورر عل  نمو و اصلالنموا  الخضرية، :نتج عنه زيادة فك 
متطلبا  الغ ل يان  زيادة معنوية الرتفا  النبا  وغ:ر  إضافةعند مؤ را  النمو ا وازدياد (41و 2م  )

زيادة جاهزية معنوية لصفة الوز  الجا  ويعود  بب الزيادة ال  دور المتطلبا  فك خف  ملو ة التربة و 
 ا(1م  )العناصر الغذاكية فك التربة وهذا :تفق 

 (1-نبات )سمارتفاع النبات التداخل بين ملوحة ماء الري ومستويات المستخلص العضوي في  تأثير 4 جدول

 معدا الم تخل  العضوث  1W 2W W3 م تويا  الم تخل  العضوث 
0O. M 32.66 32.83 32.66 32.72 

1O. M 33.83 33.66 32.99 33.50 

2O. M 35.33 69.33 33.66 34.55 

  1W 2W W3 معدا ميار الرث 
33.94 33.72 33.11 

     0.05L.S.D     W= 0.49               OM= 0.49             OM=1.20*W    اقل فرق معنوث 
 0O. M 1O. M 2O. M 0.05L.S.D 

 

OM*W=0.85 
1W 32.66 32.83 32.66 

2W 33.85 33.66 33.00 

3W 35.33 34.66 33.66 

)غــم فــي الــوزن الجــاف النبــات التــداخل بــين ملوحــة مــاء الــري ومســتويات المســتخلص العضــوي  تــأثير 5جــدول 
 (1-أصيص

 معدا الم تخل  العضوث  1W 2W W3 م تويا  الم تخل  العضوث 
0O. M 8.80 8.85 8.58 8.74 

1O. M 10.38 10.33 10.06 10.26 

2O. M 11.64 11.23 10.74 11.21 

  1W 2W W3 معدا ميار الرث 
10.27 10.13 9.80 

     0.05L.S.D     W= 0.49               OM= 0.49             OM=1.20*W     اقل فرق معنوث 
 0O. M 1O. M 2O. M 0.05L.S.D 

 

OM*W=0.85 

 

1W 8.80 8.85 8.58 

2W 10.38 10.33 10.06 

3W 11.65 11.23 10.75 
ــذرة  األجــزاءفــي  النتــروجينتــأثير ملوحــة مــاء الــري ومســتويات المســتخلص العضــوي فــي تركيــز         الخضــرية لل

 الصفراء

ل  العضوث فك تري:ز تس :ر التداخل ب:  ملو ة مار الرث وم تويا  الم تخ 6:ب:  الجدوا 
   معنوث فك تري:ز النتروج:  عندانخفالو ظ  إذالخضرية للذرة الصفرارا  األجزارفك  4-يغم النتروج:  غم

 غم 10.56و 10.93( ال  فك الم تور األوا ) 4-يغم غم 11.12الرث بالميار المال ة إذ انخف  م  
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        عل  التوالك % 5.03و % 1.69ويان  ن بة االنخفا   ،عل  التوالك و عل  الم توي:  4-يغم
 غم 9.45العضوث إذ يان   الم تخل  إضافةزيادة معنوية فك تري:ز النتروج:  عند  أيضار الجدوا ويظم
عل  وي: الم تو  عند4-يغم غما 12.10و 11.07وازداد  ال  فك الم تور  4-يغم

ب:  الجدوا التداخل ال ناكك ب:  يما : عل  التوالكا % 28.04و % 9.30التوالك وبلغ  ن بة الزيادة 
م   إذ ي  ظ تبا:  معنوث ب:  قيم المعا إذم تويا  الم تخل  العضوث وميار الرث الم تخدمة

اقل  أما 4-يغم غم 12.58 وبل  ابسعل  قيمة لتري:ز النتروج:  عند الم تور تم:ز  المعاملة 
ا  انخفا   اوعند الم تور فك  الة ا تخدام الميار العذبة  4-يغم غم 9.21  قيمة لتري:زر يان

( الذث توصل ال  انخفا  فك جاهزية النتروج:  للبنا  49العناصر الغذاكية بزيادة ملو ة التربة :تفق م  )
ترا  إذ تؤ ر الملو ة فك ن اط فك الترب المتس رة باألم ح ب ب تس :رها ال لبك عل  تجم  أ:ونك األمون:وم والن

 Pو N(  :  وجد انخفا  فك تري:ز 42إنزيم ال:وريز م   م ت بيط ت لل المادة العضوية، ويتفق م  )
إل  المادة العضوية  إضافةالنبا  م  زيادة ملو ة مار الرثا  ويعود ال بب فك جاهزية النتروج:  م   فكKو

  المار فك زيادة جاهزية العناصر المغذية وخصوصا الن:تروج: الدور الممم للمريبا  العضوية الذاكبة فك
 ا)21) النبا دورها فك زيادة يفارة االمتصا  للعناصر المغذية األ ا ية لنمو 

 فيالنتروجين التداخل بين ملوحة ماء الري ومستويات المستخلص العضوي في تركيز  تأثير 6جدول 
 1-كغم غم األجزاء الخضرية
 معدا الم تخل  العضوث  1W 2W W3 ل  العضوث م تويا  الم تخ

0O. M 9.59 9.55 9.21 9.45 

1O. M 11.19 11.14 10.86 11.07 

2O. M 12.58 12.11 11.59 12.10 
  1W 2W W3 معدا ميار الرث 

11.12 10.93 10.56 
   0.05L.S.D OM=0.80*W    Water= 0.32                      OM= 0.32   اقل فرق معنوث 
 0O. M 1O. M 2O. M 0.05L.S.D 

 

OM*W=0.56 

 

1W 9.60 9.55 9.21 

2W 11.20 11.15 10.86 

3W 12.58 12.11 11.60 

 
 الخضرية للذرة الصفراء األجزاءفي  الفسفورتأثير ملوحة ماء الري ومستويات المستخلص العضوي في تركيز 

الف فور عند الرث بالميار المال ة  :    صوا انخفا  معنوث فك تري:ز 7ي  ظ م  الجدوا   
 فك  الة الرث بالميار العذبة   4-يغم غم  2.76بعد ا  يا  فك الم تور  4-يغم غم 1.97التري:ز  أصبح

يما ن  ظ م  الجدوا  صوا زيادة معنوية فك تري:ز الف فور فك  ا%29.71ويان  ن بة االنخفا   
عند معاملة المقارنة 4-يغم غم1.95يا   إذالم تخل  العضوث  إضافةرية عند الخض األجزار

ويان  ن بة  ،عل  التوالكو عند الم تور  4-يغمغم  2.90و  2.55التري:ز وأصبح 
خل  العضوث عل  التوالكا يما يظمر الجدوا التداخل ب:  م تويا  الم ت%48.71و %19.48 الزيادة

فك  4-يغم غم 3.40معدا  بسعل  تتم:ز المعاملة إذوميار الرث الم تخدمة تبا:  فك تري:ز الف فور 
فك  الة الرث  4-يغم غم60.1مقارنة بسقل معدا للتري:ز عند الم تور  الة الرث بالميار المال ة
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 فور نت:جة لزيادة ملو ة مار الرث يعزر ذل  ال  ا  الف فور بطكر ال رية فك ا  انخفا  الف ابالميار العذبة
التربة وا  امتصاصه م  قبل النبا  يعتمد عل  الم ا ه ال ط ية للجذور وا  ضعف الجذور ب بب الملو ة 

ا يما وتعد المخلفا  العضوية مصدر (ا 4يمي  ا  يقلل م  قابل:تما عل  امتصا  هذا العنصر :تفق م  )
ممما ل) :ر م  العناصر الغذاكية والتك يستك فك مقدمتما النتروج:  والف فور وال)بري  والبوتا :وم والعناصر 

األخرر ال  أ  للمادة العضوية دورًا فك زيادة جاهزية الف فور والعناصر  أ ار ( إذ29ذل  م  ) األخرر ويتفق
 األ:ونا ية عل  ال د م  التس :ر ال لبك لبع  مواق  االمتزاز ويذل  تعمل المادة العضو  والتنافس عل 

 اال امة

األجزاء في  فسفورالتداخل بين ملوحة ماء الري ومستويات المستخلص العضوي في تركيز ال تأثير 7 جدول
 1-كغمغم  الخضرية

 معدا الم تخل  العضوث  1W 2W W3 م تويا  الم تخل  العضوث 
0O. M 2.23 2.01 1.60 1.95 

1O. M 2.66 2.48 1.84 2.33 

2O. M 3.40 2.81 2.48 2.90 

  1W 2W W3 معدا ميار الرث 
 2.76 2.43 1.97 

     اقل فرق معنوث 
0.05L.S.D 

OM=0.46*                W= 0.18               OM= 0.18           W  

 0O. M 1O. M 2O. M 0.05L.S.D 

 

OM*W=0.32 

 

1W 2.23 2.01 1.60 

2W 2.66 2.48 1.85 

3W 3.40 2.81 2.48 

 الخضرية للذرة األجزاءفي  البوتاسيومتأثير ملوحة ماء الري ومستويات المستخلص العضوي في تركيز 
 الصفراء

فك تري:ز  تس :ر التداخل ب:  ملو ة مار الرث وم تويا  الم تخل  العضوث  8:ب:  الجدوا 
ي  ظ م  الجدوا انخفا  معنوث فك تري:ز  إذ صفراراالخضرية للذرة ال األجزارفك  4-يغم البوتا :وم غم

مقارنة م  معاملة ر عند الم تو  4-يغم غم.233 التري:ز أصبحالمال ة  :   البوتا :وم عند الرث بالميار
فك  ا وأظمر الجدوا زيادة معنوية% 20.63ويان  ن بة االنخفا   4-يغم غم 4.07 الرث بالميار العذبة

 إل عند معاملة المقارنة  4-غمايغم 3.25تري:ز البوتا :وم عند إضافة الم تخل  العضوث  :  ازداد م  
ا يذل  يظمر الجدوا التداخل ال ناكك % 19.38ويان  ن بة الزيادة فك  الة الم تور  4-يغم غم 5.99

تم:ز معامله المقارنة للم تخلصا  العضوية  لو ظ إذب:  ميار الرث الم تخدمة وم تويا  المادة العضوية 
أما اقل قيمة يان  فك  الة  وللم توي:   4-يغم غم 4.33و 4.21بسعل  معدا لتري:ز البوتا :وم 

 اوذل  عند الم تور  4-يغم غم 2.90الرث بالميار العذبة 

( فك درا تمما لتس :ر نوعية ميار الرث عل  25) ة :تفق م الملو انخفا  تري:ز البوتا :وم بزيادة 
وقد يعزر  بب االنخفا  ال  ال نطةا خصاك  التربة وامتصا  بع  العناصر الغذاكية م  قبل نبا  

التس :ر التناف ك ب:  البوتا :وم والصود:وم عل  مواق  االمتصا  لجذور النباتا  وهذر النت:جة تتفق م  ما 
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ا  الم تخلصا  الماكية عند ر ما عل   ال  مالبوتا :و زيادة تري:ز ويعزر  بب ويعود (ا 42و 4) إليهتوصل 
فضً  ع   النبا ،تري:زر فك  وبالتالك زيادةللبوتا :وم  المجمو  الخضرث لما القدرة عل  زيادة امتصا  النبا 

( 21م )ويتفق هذا  (ا41)  ذل  م ق، ويتفللنبا دورر فك بنار المريبا  المختلفة داخل المجمو  الخضرث 
ويذل  دورها فك زيادة يفارة االمتصا   العناصر،ال  دور المريبا  العضوية فك زيادة جاهزية  أ ارااللذا  

  اوال)مية الممتصة م  هذا العنصر

األجزاء  البوتاسيوم فيالتداخل بين ملوحة ماء الري ومستويات المستخلص العضوي في تركيز  تأثير 8 جدول
 1-كغم غم ريةالخض

 
 معدا الم تخل  العضوث  1W 2W W3 م تويا  الم تخل  العضوث 

0O. M 36.6 31.9 28.9 32.5 

1O. M 42.1 34.1 34.3 38.5 

2O. M 43.3 39.4 33.8 38.8 

  1W 2W W3 معدا ميار الرث 
 40.7 36.8 32.3 

 *0.05L.S.D W= 2. 0               O.M= 2. 0         W*OM=4. 9   اقل فرق معنوث 
 0O. M 1O. M 2O. M 0.05L.S.D 

 

OM*W=3. 4 

 

1W 36.6 32.0 29.0 

2W 42.1 39.1 34.3 

3W 43.3 39.5 33.8 
 
 الزراعةبعد  تأثير ملوحة ماء الري ومستويات المستخلص العضوي في بعض الصفات الكيميائية في التربة 
 (Ecالتوصيل الكهربائي ) 

التداخل ب:  ملو ة مار الرث وم تويا  الم تخل  العضوث فك قيمة  تس :ر 9:ب:  الجدوا 
قيم  ال)مرباكية فك التربة بزيادة اإليصاليةزيادة قيم ( للتربة بعد الزراعة ومنه ن  ظ (ECال)مرباكية  اإليصالية

وبفروق عل  التوالك  4-م ز يمن دي ك 1.62و 1.32و 1.24( ECملو ة مار الرث الم تعملة  :  يان  الت )
 % 51.21و % 2.14مقدارها وبن بة زيادة  ()ال ال  ( والم تور ) األوامعنوية ب:  الم تور 

  األواامقارنة بالم تور 

 إضافةال)مرباكية بصورة معنوية بزيادة م تويا   اإليصاليةانخفا  قيمة  أيضاون  ظ م  الجدوا 
عل  التوالك  4-مدي ك  يمنز  4.55و1.38و .471ال)مرباكية  اإليصاليةيم الم تخل  العضوث  :  يان  ق

عل  التوالكا لقد ب:ن  النتاكج ا  ملو ة التربة عند ا تخدام  %1.42و % 6.12مقدارر وبانخفا  معنوث 
لمال ة فقد عند الرث بالميار ا ألزراعة، أماالميار العذبة لم تتغ:ر ي :را خ ا مر لة النمو عما يان  عليه قبل 

زيادة معنوية فك ملو ة التربة ويعزر ال بب فك ذل  لزيادة قيمة االيصالية ال)مرباكية لميار الرث  إل  أدر
 لبا  أ ر التدريجك فك التربة والتك بدورها  األم حترا)م  إل  أدرا  ت)رار الرث بالميار المال ة  الم تخدمة

ال)مرباكية بزيادة  اإليصاليةويعزر  بب انخفا   (ا24و 42)م  ويتفق ذل  النبا  وفعال:ته ال :وية  نمو فك



 ISSN: 1992-7479                                                      2142، 2العدد  41لد مجلة األنبار للعلوم الزراعية مج

441 

 

إضافة الم تخل  العضوث ال  دور الم تخل  العضوث فك ت)وي  مجمو  جذرث قوث ومت عب م تويا  
فك التربة مما ي اعد عل  امتصا  العناصر الغذاكية وامتصا  يميا  أ)بر م  الميار وهذا بدور يقلل م  

 (ا22) لتربة وبالتالك انخفا  قيم اإليصالية ال)مرباكيةتري:ز األم ح فك ا

 في اإليصالية الكهربائيةالتداخل بين ملوحة ماء الري ومستويات المستخلص العضوي  تأثير 9 جدول
 

 معدا الم تخل  العضوث  1W 2W W3 م تويا  الم تخل  العضوث 
0O. M 1.29 1.36 1.75 1.47 

1O. M 1.23 1.31 1.61 1.38 

2O. M 1.19 1.28 1.51 1.33 

  1W 2W W3 معدا ميار الرث 
1.24 1.32 1.62 

       0.05L.S.D W= 0.14               OM= 0.14       W*OM=0.36     اقل فرق معنوث 
 0O. M 1O. M 2O. M 0.05L.S.D 

 

OM*W=0.25 

 

1W 1.30 1.36 1.75 
2W 1.23 1.31 1.61 

3W 1.20 1.28 1.51 

 (pH) تفاعل التربةدرجة 

 pHالتداخل ب:  ملو ة مار الرث وم تويا  الم تخل  العضوث فك قيم  تس :ر 10:ب:  الجدوا 
عند زيادة م تويا  ملو ة مار الرث  :   pHالتربة بعد الزراعة ومنه ن  ظ  صوا انخفا  معنوث فك قيم 

لم يظمر تس :ر  التوالكا عل  % 95ا4و % 0.39التوالك وبانخفا  مقدارر  عل  2.44و 7.62و 7.65يان  
يما  التوالكا عل  2.42و 7.61و 7.65يان   إذالم تخل  العضوث  إضافةبزيادة م تويا   pHمعنوث لت 

:ب:  الجدوا التداخل ال ناكك ب:  م تويا  الم تخل  العضوث والميار المال ة  :  ن  ظ انخفا  معنوث 
المادة العضوية والميار المال ة  :   جل  اعل  قيمة عند معاملة فك تفاعل التربة م  زيادة الم تويا  م  

 :   فك  الة الرث بالميار العذبة مقارنة م  اقل عند الم تور  7.60والتك بلغ  المقارنة
 ويمي  ا  يعزر  بب انخفا  درجة تفاعل التربة بزيادة ملو ة مار عند الرث بالميار العذبةا 7.45يان  تبل  

( ويعزر  بب 9)باتجار التعادا  pHمتعادلة التفاعل فك التربة والتك  بب انخفا   األم حالرث ال  ترا)م 
الدبالية والغ:ر دبالية  األ ما الم تخل  العضوث ال  ت)وي   إضافة بزيادة م تويا التربة  pHانخفا  

  (ا22و 44)ويتفق هذا م   pHخ ا ت لل المادة العضوية وهذر تؤدث ال  خف  
 في درجة تفاعل التربةالتداخل بين ملوحة ماء الري ومستويات المستخلص العضوي  تأثير 10 جدول

 معدا الم تخل  العضوية 1W 2W W3 م تويا  الم تخل  العضوث 
0O. M 7.70 7.67 7.59 7.65 

1O. M 7.64 7.63 7.57 7.61 

2O. M 7.62 7.57 7.50 7.56 

  1W 2W W3 معدا ميار الرث 
 7.65 7.62 7.51 

    0.05L.S.D W= 0.12               OM= 0.12                       OM=0.38*W     اقل فرق معنوث 
 0O 1O 2O 0.05L.S.D 

 1W 7.60 7.58 7.45 
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2W 7.58 7.57 7.52 OM*W=0.34 

 3W 7.55 7.52 7.48 
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