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  الخالصة

ة تـــأثیر نســـب لدراســـ2004خـــالل الموســـم الخریفـــي –جامعـــة االنبـــار –ُأجریـــت تجربـــة فـــي كلیـــة العلـــوم 

صـنف –االستنفاذ الرطوبي والمادة العضویة في بعض الخصائص المورفولوجیـة والفسـیولوجیة لنبـات الـذرة البیضـاء 

  -:اشتملت التجربة على المعامالت التالیة. إنقاذ  

  .من الماء الجاهز%75و%50و%25الرطوبي للتربة بثالث نسب وهي ) االستنفاذ(الشد الرطوبي -1

و% )3.125(أصــیص /غــم250و0وبالمســتویات ) نبــات الشــمبالن(دة العضــویة مــن أصــل نبــاتي المــا-2

.% )6.250( أصیص/غم500

.استخدمت تربتین مختلفتي النسجة : نوع التربة-3

. وبواقــع ثالثــة مكــررات للمعاملــة الواحــدة).C.R.D(نفــذت تجربــة عاملیــه وحســب التصــمیم التــام التعشــیة 

تمـت زراعـة الـذرة البیضـاء . وعبئت بالترب التي هیئـت بعـد تجفیفهـا ونخلهـاكغم تربة ،)8( ص بسعة جهزت أص

وأجریت عملیات الري باعتماد الطریقة الوزنیة للمحافظة علـى رطوبـة التربـة لحـدود مـدیات . 2004/ 7/ 2بتاریخ 

.2004/ 12/ 15مـاء الجـاهز ولغایـة مـن ال%75و%50و%25الشدود الرطوبیة التي تمثل نسب االستنفاذ 

حصــد . ثــم حســاب االســتهالك المــائي للــذرة البیضــاء مــن حســاب كمیــات المــاء المضــافة علــى امتــداد موســم النمــو 

، وقــد تــم قیــاس بعــض الصــفات المورفولوجیــة المتمثلــة بارتفــاع النبــات والمســاحة 2004/ 12/ 30المحصــول فــي 

و aجموع الخضـري والجـذري والفسـیولوجیة والمتمثلـة بمحتـوى االوراق مـن كلوروفیـل الورقیة ومعدل الوزن الجاف للم

b والمحتـــوى الكلـــي مـــن الكلوروفیـــل ومحتـــوى الكاربوهیـــدرات والبروتینـــات الـــذائب فـــي االوراق ومحتـــوى البـــذور مـــن

ســب االســتنفاذ الرطـــوبي وقــد اظهـــرت النتــائج بــان التــداخل بـــین ن. النتــروجین والفســفور والبوتاســیوم  للـــذرة البیضــاء 

والمــادة العضــویة تــأثیرا معنویــا فــي غالبیــة الصــفات المورفولوجیــة والفســیولوجیة المــذكورة اعــاله وقــد تفوقــت معاملــة 

فیمـا غم في غالبیة الصفات على بقیـة المعـامالت ،250ومستوى إضافة المادة العضویة %25االستنفاذ الرطوبي 

وكـذلك تمیـزت . وبـدون إضـافة المـادة العضـویة اقـل قـیم فـي تلـك الصـفات %75أعطت معاملـة االسـتنفاذ الرطـوبي 

  .التربة الطینیة المزیجة على التربة الرملیة المزیجة في غالبیة الصفات المورفولوجیة والفسیولوجیة المدروسة
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Abstract
This experiment was condueted in Al-Anbar University coolege of Science. 

during autum season 2004, to study the effects of water stress and organic matter on 
some morphological and physiological properties, of sorghum plant. The experiment 
included the following treatment:
1- Soil water stress (soil moisture tension) with three percentages 25, 50 and 75%  of 

water availability.
2- Organic matter from aquatic plant with levels  0.000 , 250 and 500 gm - vase.

Soil type : tow soils were  used with different textures.
Factorial experiment was used according to completely randomized design  

(C.R.D.) with three replicates for each treatment. Plastic containers were used (capacity 
of 8 kg) with dried. and filled with  sieved soils. Seeds of sorghum were planted on July 
- 2nd - 2004. Irrigation was done according to volumetric method to protect soil 
moisture stresses of the water availability percentage 25, 50 and 75%. The study 
continued up to December - 15th - 2004. The usage of water consumption by sorghum 
was calculated   according  to quantities of water applied for whole the period of growth 
season. Yield was harvested on December - 30th - 2004. Some morphological and 
physiological properties of plant were measured, plant hight, leaf area, yeild of dry 
amaterial and root, Chlorophyll a, b, total contents of chliorophyll, charbohydrat 
content, protein content and contents of N.P.K. in grain. The result can be summarized 
as follows:-
1- The interference between water stress and organic matter  affected significantly most 

properties  of plants. The treatments of water deficit  25% and 250 gm - vase of 
organic matter were the best, while the treatment with the water stress 75%  and 
without organic matter was less than others.

2- Clay loam soil was recognized as compared with the sandy loam soil by increase 
most other studied characters.

  

  المقدمة

، ممــا ان تحقیــق اســتغالل امثــل للمیــاه وزیــادة كفــاءة الوحــدة المائیــة یعــد مســألة جوهریــة فــي بلــد كــالعراق

إذ تشــیر تقــاریر الموازنــة المائیــة . رطوبیــة معلومــة ومناســبة لظــروف التربــة والمحاصــیلیتطلــب االرواء عنــد شــدود 

، إضـافة إلـى ضـعف القابلیـة األنتاجیـة الصادرة عن وزارة الري إلى أن أحد مشكالت الزراعـة فـي العـراق هـي المیـاه

خفـاض محتواهـا مـن المـادة العضـویة تعـاني التـرب العراقیـة مـن ان. للترب بسبب االستغالل المسـتمر واألدارة الردیئـة

، كمـــا أن للمـــادة بســـبب العوامـــل الطبیعیـــة والـــذي یـــنعكس علـــى رداءة بنائهـــا وثباتیتهـــا وانخفـــاض قـــدرتها اإلنتاجیـــة

العضــویة تــأثیرًا كبیــرًا فــي صــفات التربــة ذات العالقــة بنمــو النبــات إضــافة إلــى دورهــا فــي زیــادة قابلیــة التربــة علــى 

  .االحتفاظ بالماء
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وبناًء على ما تقدم فأن من الضروري االرواء وفقًا لمفاهیم حدیثة دون تبذیر واسراف للماء بأعتمـاد الشـدود 

كمـــا ویجـــب اســـتثمار المخلفـــات العضـــویة النباتیـــة . الرطوبیـــة األنســـب فـــي ضـــوء نـــوع التربـــة والمحصـــول المـــزروع

تقلیــل فــرص التلــوث البیئــي بهــذه المخلفــات مــن والحیوانیــة وفضــالت المصــانع فــي التســمید العضــوي للتــرب العراقیــة ل

جهة واالستفادة منها في تعویض النقص الكبیر للترب من المغذیات االساسیة مـن جهـة أخـرى وبـنفس الوقـت التقلیـل 

  .من االستخدام المفرط لالسمدة الكیمیاویة التي ادى استخدامها الى تلوث التربة والمیاه والغذاء على حد سواء

مــن النباتــات المائیــة التــي انتشــرت فــي نهــر .Ceratophyllium demersum Lلشــمبالن یعــد نبــات ا

الفــرات بعــد انشــاء ســد حدیثــة وقــد بــات تواجــده عــامًال ذا تــأثیر ســلبي وتســعى بعــض الجهــات الرســمیة ذات العالقــة 

توائـه علـى المغـذیات ، غیر أن دراسات عدیدة أشارت إلى أهمیته كمادة عضویة الحألزالته من النهر والتخلص منه

  .بنسب متفاوتة

علــى المســتوى العــالمي مــن حیــث مــن المحاصــیل المهمــة.Sorghum bicolor Lتعــد الــذرة البیضــاء 

زراعتهـا تقتصـر علـى وقد انتشرت زراعته في العراق خالل الستینات وبعدها اصبح ) 1(المساحة المزروعة واالنتاج 

مما أدى إلى العزوف عن , راء وبسبب انتاجیة األصناف المحلیة المتدني ألنتشار زراعة الذرة الصفمساحة محدودة

ولكن بدأ حدیثًا االهتمام بهذا المحصول وتبنـت وزارة الزراعـة برنامجـًا وطنیـًا لتطـویر زراعتـه واسـتنباط ) . 2(زراعته 

بـة المحصـولیة خاصـة وانـه المالئمة لظـروف العـراق وٕامكانیـة إدخالـه ضـمن التركی. األصناف ذات اإلنتاجیة العالیة

  .محصول متحمل للظروف الزراعیة القاسیة 

دراســة تــأثیر التــداخل بــین مســتویات االســتنفاذ الرطــوبي للتربــة والمــادة العضــویة تهــدف هــذه الدراســة إلــى

.والتداخل بینهما في الصفات المورفولوجیة والفسیولوجیة لنبات الذرة البیضاء

  

  المواد وطرائق العمل

دراســة تــأثیر ثالثــة لفــي كلیــة العلــوم جامعــة االنبــار 2004یــذ تجربــة أصــص خــالل الموســم الخریفــي تــم تنف

مستویات من االستنفاذ الرطوبي وثالثة مستویات من المادة العضویة في بعض الصـفات المورفولوجیـة والفسـیولوجیة 

  .نبات الذرة البیضاء في تربتین مختلفتي النسجةل

والثانیـــة مـــن منطقـــة , )رملیـــة مزیجـــة (قـــة الصـــوفیة وهـــي تربـــة خشـــنة النســـجة إذ كانـــت األولـــى مـــن منط

ثـم عرضـت .ملـم ) 2(نخلـت التـرب مـن منخـل قطـر فتحاتـه . )طینیـة مزیجـة(البوذیاب وهي تربـة ناعمـة النسـجة 

)1( دول ـح الجــویوضـ,ساعة التمام عملیة تجفیفها واسـتقرارها عنـد مسـتوى رطـوبي ثابـت 24ألشعة الشمس لمدة 

. والنیتـروجین والفســفور, pHحموضـة التربــة ,وقــد تـم قیــاس االیصـالیة الكهربائیــة.بعـض صـفات هــاتین التـربتین 

والكلـس core methodة ـة االسطوانــة بطریقــالكـاربون العضـوي والكثافـة الظاهریـ–والمـادة العضـویة, والبوتاسـیوم

  .)4, 3(حسب طرائق 

  

  

  

  

  

  

  

  الصفات الكیمیائیة والفیزیائیة لتربتي الدراسةبعض) 1(جدول 
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  الصفات
  التربة

  التربة ناعمة النسجة  التربة الخشنة النسجة

, االیصــالیة الكهربائیــة لمســتخلص عجینــه التربــة المشــبعة 

  1-م. سینتمتر .دسي
3.2  3.4  

  PH  7.5  7.7حموضة التربة 

  203.0  133.0  تربة1-كغم. ملغم ) جزء بالملیون ( , النیتروجین 

  87.0  30.0  تربة1-كغم. ملغم ) جزء بالملیون ( , الفسفور 

  17  5  تربة1-كغم. غم , والمادة العضویة 

  263  200  تربة1-كغم. غم , الكلس 

  60.0  18.0  )جزء بالملیون ( , البوتاسیوم الذائب 

  246  780  تربة1-كغم. غم , نسبة الرمل 

94446  ةترب1-كغم. غم , نسبة الغرین 

126305  تربة1-كغم. غم , نسبة الطین 

طینیة مزیجةرملیة مزیجة  نسجة التربة

1.401.41  3-م. میكا غم , الكثافة الظاهریة 

  

وتــم تقــدیر المــاء المتیســر فــي التربــة مــن خــالل تحدیــد المحتــوى الرطــوبي الــوزني للتربــة عنــد الســعة الحقلیــة

)Field Capacity ( كیلو باسكال 33ه بحدود أي عند شد قدر)(مـونقطة الذبول الدائ,) بار3/1Permanent 

Wilthing Point( كیلو باسكال 1500أي عند شد قدره بحدود)باستخدام جهاز ) بار15Pressure plate و

Pressure Membrane المتیسـر وقـد تـم تقـدیر المـاء. جامعـة بغـداد –في مختبر فیزیـاء التربـة فـي كلیـة الزراعـة

والمحتوى الرطوبي عنـد نقطـة ) الحد األعلى للرطوبة المتیسرة (من الفرق بین المحتوى الرطوبي عند السعة الحقلیة 

  :)2( وكما ما هو مبین في الجدول ) الحد األدنى للرطوبة المتیسرة (الذبول 

  

  راسةالرطوبة الوزنیة عند نقطة الذبول والسعة الحقلیة لتربتي الد) 2(جدول 

التربة

  المحتوى الرطوبي الوزني عند

3/1السعة الحقلیة   الماء المتیسر

  بار
  بار15نقطة الذبول 

  %11  %11  %22رملیة مزیجة

  %14  %18  %32  طینیة مزیجة

  

العامـــل االول هـــو مســـتویات االســـتنفاذ الرطـــوبي وقـــد تجربـــة اصـــص اســـتخدمت فیهـــا ثالثـــة عوامـــل نفـــذت

وشــد رطــوبي قلیــل )رطوبــة وفیــرة(, مــن المــاء الجــاهز% 25لــري عنــد اســتنزاف االول اتاســتعملت ثالثــة مســتویا

رطوبـة متوسـطة وشـد رطـوبي متوسـط  ویرمـز , مـن المـاء الجـاهز%50الـري عنـد اسـتنزاف والثـاني T1ویرمز لها

تــم      T3هــا تعطــیش وشــد رطــوبي عــالي ویرمــز ل, مــن المــاء الجــاهز%75الــري عنــد اســتنزاف والثالــث T2لهــا 

بعـد .Ceratophyllium demersum Lاستخدام مادة عضویة من اصـل نبـاتي باسـتخدام نبـات الشـمبالن المـائي 

  :معاملته وتخمیره وتهیئته كمادة عضویة وحسب المستویات االتیة 
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  .1-كغم.غم)O0(بدون إضافة مادة عضویة –1

  .كغم/غم)O1(%3.125غم بما یعادل 250إضافة –2

  .1-كغم.غم )O2(% 6.250غم بما یعادل 500إضافة -3

  ) :العامل الثالث ( نسجة التربة : ثالثا 

  :استخدمت تربتین مختلفتي النسجة وهما 

  ) .S1(تربة رملیة مزیجة –1

  ) .S2(تربة طینیة مزیجة –2

وبـذلك اصـبحت عـدد ت وبواقـع ثالثـة مكـررا).C.R.D(نفذت تجربة عاملیة وحسب التصمیم التام التعشیة 

وتـم ,سـم مثقبـة مـن األسـفل 30سـم وقطـر 45جهـزت أصـص بارتفـاع . بضـمنها معاملـة المقارنـة)54( تجریبیة ال

وضـعت فـوق طبقـة الحصـى أوراق ترشـیح ثـم ملئـت األصـص بتربتـي الدراسـة .تغطیـة قاعـدتها مـن الحصـى المـدرج 

  .كغم لكل أصیص )8( وبمقدار 

جففـت 2004لشمبالن المائي من نهر الفرات عند مدینة الرمادي في شـهر نیسـان جمعت كمیة من نبات ا

تم . ملم)2( ه ـر فتحاتـثم طحنت ومررت من منخل قط,ساعة 72ْم لمدة 60النباتات في مجفف حراري بدرجة 

مــادة الجــبس بنســبة مــن وزنهــا واضــیفت لهــا 1: 1تخمیــر كمیــة مــن المــادة النباتیــة المنخولــة بخلطهــا بالمــاء وبنســبة 

وعرضت للشـمس ,ثم وضعت في اكیاس بولي اثلین شفاف ,وذلك لزیادة النفاذیة والتهویة أثناء عملیة التخمیر % 2

وتـم تقـدیر بعـض ,أخـذت عینـات مـن المـادة النباتیـة المخمـرة .أسـابیع مـع عملیـة التقلیـب والخلـط )6( المباشرة لمدة 

إذ تـــم تقـــدیر النیتـــروجین والفســـفور والبوتاســـیوم والكالســـیوم والمـــادة .)3( ل الكیمیائیـــة كمـــا مبـــین فـــي جـــدو هاصـــفات

  .)4, 3(التربة حسب طرائق pHو Ecالعضویة و االیصالیة الكهربائیة 

  

  )نبات الشمبالن المائي ( بعض الخصائص الكیمیائیة للمادة العضویة ) 3(جدول 

  القیمة  الصفة

  1.8  %النیتروجین

  0.2  %الفسفور

1.4  %البوتاسیوم

1.8  %الكالسیوم

30.1  %المادة العضویة

3.4  1-م. دسي سیمنز. االیصالیة الكهربائیة 

pH7.7الحموضة 

  

صـنف .Sorghum bicolor Lواسـتخدمت بـذور الـذرة البیضـاء , 2004/ 7/ 2تمـت الزراعـة بتـاریخ 

بـذور فـي الجـورة الواحـدة وبواقـع ثـالث جـور )5–4( وضـعت .انقاذ المسجل في الهیئة العامة للبحـوث الزراعیـة 

سـم أجریـت عملیـة الخـف الـى ثالثـة نباتـات فـي األصـیص 15في األصیص الواحد وعند وصول النبات إلـى ارتفـاع 

وذلـك بـرش Seamia criticaذرة ـاق الــار ســرة حفــتم مكافحة حشـ) .5(الواحد حسب الكثافة النباتیة الموصى بها 

یومـًا 20مـل لكـل لتـر مـاء بـدفعتین االولـى بعـد 1.250مـادة فعالـة وبمقـدار % 60بیـد الـدیازنیون السـائل النباتات بم

.كغــم ) 320(اســتخدم ســماد الیوریــا مصــدرا للســماد النیتروجینــي بمقــدار . مــن اإلنبــات والثانیــة فــي مرحلــة التزهیــر 
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دفعـة واحـدة 1-هكتـار.كغـم ) 200(مقـدار      وأضـیف سـماد السـوبر فوسـفات الثالثـي ب. وبثالث دفعـات 1-هكتار

  .2004/ 12/ 30وقد تم حصاد المحصول عند النضج بتاریخ ) 6(قبل الزراعة 

تــم ارواء الــذرة البیضــاء عنــد الزراعــة بریــات ثقیلــة حتــى الوصــول إلــى حالــة اإلشــباع ولفتــرة قــدرها اســبوعین 

اذ تمـت المحافظـة علـى رطوبـة ,اعتمـادا علـى الطریقـة الوزنیـة بینما تمت عملیة الري لما تبقى من الموسم الزراعـي 

مـن المـاء المتیسـر فـي التربـة لكـل % 75، % 50، % 25التربة لحدود مـدیات الشـدود الرطوبیـة التـي تمثـل اسـتنفاذ 

اذ تـــم تحدیـــد ) . 2004/ 12/ 15ة ـولغایـــ2004/ 7/ 2ن ـالفتـــرة مـــ(معاملــة طیلـــة موســـم نمـــو الـــذرة البیضــاء 

موعــد إضــافة المــاء لألصــص عــن طریــق وزنهــا یومیــا وتعــویض نســبة الفقــد وزنــا الیصــال رطوبــة التربــة الــى حــدود 

بـوزن االصـص مـع طبقـة الحصـى والتربـة المضـافة وكمیـة المـاء التـي ) كیلـو باسـكال 33شـد قـدره (سـعتها الحقلیـة 

و% 50و% 25رطوبة كل تربة عنـد اسـتنفاد وجرى فیما بعد تحدید ,توصل رطوبة التربة الى حدود سعتها الحقلیة 

  . وقد تم تعویض هذا الفقد بالماء , من الماء المتیسر % 75

والـــوزن . )7(وتـــم قیـــاس الصـــفات المورفولوجیـــة المتمثلـــة ارتفـــاع النبـــات والمســـاحة الورقیـــة حســـب طرائـــق 

الفســیولوجیة المتمثلــة بتقــدیر الجــاف للمجمــوع الخضــري والــوزن الجــاف للمجمــوع الجــذري وكــذلك تــم قیــاس الصــفات 

  .)8(والمحتوى الكلي للكلوروفیل حسب طریقة bو aمحتوى الكلوروفیل 

وتقــدیر محتــوى البروتینــات الذائبــة فــي ) 9(وتقــدیر محتــوى الكاربوهیــدرات الذائبــة فــي االوراق حســب طریقــة 

  .)11(ة ـفي البذور حسب طریقوتقدیر محتوى النیتروجین والفسفور والبوتاسیوم ) 10(األوراق حسب طریقة 

  

  النتائج والمناقشة

والمــادة العضــویة فــي ارتفــاع النبــات فــي التربــة تــاثیر التــداخل بــین االســتنفاذ الرطــوبي ) 4(یبــین الجــدول 

اسـتنفاذ رطـوبي ویتضح من هذه النتائج هنالك زیادة عالیة المعنویة عند معاملة , الرملیة المزیجیة والطینیة المزیجیة 

و 100.19فقـــد بلـــغ اعلـــى ارتفـــاع للنبـــات , غـــم 250مـــن المـــاء الجـــاهز ومســـتوى اضـــافة المـــادة العضـــویة % 25

وقــد بلــغ معــدل ارتفــاع النبــات فــي معاملــة .ســم للتــربتین الرملیــة المزیجیــة والطینیــة المزیجیــة وعلــى التــوالي 100.29

فـي حـین . سـم للتـربتین 95.36و 96.62غـم هـو 250مـن المـاء الجـاهز ومسـتوى اضـافة % 50استنفاذ رطوبي 

ومسـتویات اضـافة % 75حدث انخفاض معنوي كبیر في جمیع المعامالت االخـرى وحاصـة معاملـة اسـتنفاذ رطـوبي 

.سـم للتـربتین 65.55و 70.50فقد بلغ معدل ارتفاع النبـات فـي معاملـة عـدم االضـافة فیهـا , فیها المادة العضویة 

تاثیر التداخل بین االستنفاذ الرطوبي والمادة العضویة في المساحة الورقیـة والـوزن 7و6و 5ویالحظ من الجداول 

الجاف للمجمـوع الخضـري والجـذري لنبـات الـذرة البیضـاء للتـربتین الرملیـة المزیجیـة والطینیـة المزیجیـة ومـن معطیـات 

مسـتوى اضـافة المـادة العضـویة و مـن المـاء الجـاهز % 50و % 25نتائج تلك الجداول تفوق معاملة اسـتنفاذ رطـوبي 

ولجمیــع مســتویات االضــافة مــن % 75غــم معنویــًا مقارنــة مــع بقیــة المعاملــة وخاصــة معاملــة اســتنفاذ رطــوبي 250

  .المادة العضویة فیها 

أن زیــادة االســتنفاذ الرطــوبي یــؤدي إلــى أن یكــون المحتــوى الرطــوبي للتربــة عنــد مســتویات قریبــة مــن نقطــة 

، ولربمــا ال تســتطیع یعــرض النبــات لبـذل جهــد أعلــى فـي الحصــول علــى المـاء المتیســر فــي التربـةالـذبول الــدائم ممـا

أن أي خلـل فــي عملیـة أمتصــاص المـاء مــن قبــل . الحصـول علــى كامـل حاجتــه مـن المــاء  التمـام العملیــات الحیویــة

قـود إلـى التـأثیر علـى مجمـل ، وهـذا یالنبات ینعكس على أمتصاص وحركة العناصر الغذائیـة مـن التربـة إلـى النبـات

الصفات المورفولوجیة والتي تتضمن الخصائص المدروسة ارتفاع النبات و المساحة الورقیة والـوزن الجـاف للمجمـوع 

فأنهـــا تـــؤدي إلـــى ) وفـــرة المـــاء(ویالحـــظ العكـــس عنـــد نســـب األســـتنفاذ القلیلـــة . الخضـــري والجـــذري و مـــدة التزهیـــر
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، یبــة مــن حــدود الســعة الحقلیــة التــي تمثــل الحــد األعلــى للمــاء المتیســر للنبــاتالمحافظــة علــى مســتویات رطوبیــة قر 

12(وتحت شد واطئ یمكن النبات من أمتصاصه بیسر وسهولة وتأمین أحتیاجاته للعملیات الحیویة، حیـث أكـد كـل 

، والـذي یـؤثر النباتـاتأن تغیر الجهد المائي في التربة یـؤدي زیـادة سـالبیة الجهـد المـائي فـي أوراق . )14و13و 

  .نها على الخصائص المورفولوجیة على جمیع الفعالیات الحیویة للنباتات وم

  

. تأثیر االستنفاذ الرطوبي والمادة العضویة في ارتفاع نبات الذرة البیضاء في مرحلة التزهیر للتربتین ) 4(جدول 

  سم 

  
  نسجة التربة

  
  طینیة مزیجیة  رملیة مزیجیة

االستنفاذ 

  %الرطوبي

  المادة العضویة
X-

  
X-  

0250  500  0  250  500  

25  85.12  100.19  95.31  93.53  82.83  100.29  93.27  92.13  
50  80.53  96.62  86.55  87.90  79.33  95.36  84.31  85.33  
75  70.50  79.35  77.60  75.81  65.55  78.41  71.41  71.79  

X-  78.71  92.05  86.46    74.90  91.35  82.99    

L.S.D 0.05  T = 0.99    O = 0.99   T.O = 1.72        T = 1.68       O = 1.68      T.O = 2.91

  

تأثیر االستنفاذ الرطوبي والمادة العضویة في المساحة الورقیة لنبات الذرة البیضاء في مرحلة التزهیر ) 5(جدول 

  2دسم. للتربتین 

  
  نسجة التربة

  
  یةطینیة مزیج  رملیة مزیجیة

االستنفاذ 

  %الرطوبي

  المادة العضویة
X-

  
X-

0250  500  0  250  500  

25  22.90  44.87  26.82  31.53  16.33  38.34  27.81  27.49  
50  18.69  40.10  14.77  26.16  16.34  32.87  21.85  23.69  
75  11.37  29.97  16.67  19.34  9.21  16.57  10.50  12.09  

X-  17.65  38.31  21.10    13.96  29.26  20.05    

L.S.D 0.05   T = 1.34     O = 13.36    T.O = 2.31        T = 1.36       O = 1.36       T.O = 2.35

  

    

  

تأثیر االستنفاذ الرطوبي والمادة العضویة في الوزن الجاف للمجموع الخضري لنبات الذرة البیضاء في ) 8(جدول 

  نبات. غم . مرحلة الحصاد للتربتین 

  
  ة التربةنسج

  
  طینیة مزیجیة  رملیة مزیجیة

االستنفاذ 

  %الرطوبي

  المادة العضویة
X-

  
X-  

0250  500  0  250  500  

25  22.45  24.73  23.23  23.47  22.64  26.01  23.84  24.16  
50  23.55  26.59  25.49  25.21  24.16  28.61  26.76  26.51  
75  17.02  19.07  18.55  18.21  17.79  19.75  14.01  18.85  
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X-  21.01  23.46  22.42    21.53  24.79  23.20    

L.S.D 0.05   T = 0.20     O =0.20    T.O = 0.35        T = 0.31       O = 0.31       T.O = 0.69

  

تأثیر االستنفاذ الرطوبي والمادة العضویة في الوزن الجاف للمجموع الجذري الذرة البیضاء  للتربتین ) 7(جدول 

  نبات .غم . 

  
  نسجة التربة

  
  طینیة مزیجیة  رملیة مزیجیة

االستنفاذ 

  %الرطوبي

  المادة العضویة
X-

  
X-  

0250  500  0  250  500  

25  33.16  35.43  34.33  34.27  28.66  30.50  29.80  29.65  
50  26.46  29.76  29.16  28.44  20.63  23.23  21.66  21.84  

75  20.46  24.16  23.36  22.68  14.36  18.40  17.13  16.63  

X-26.70  29.75  28.95    21.22  24.04  22.86    

L.S.D 0.05   T = 0.17     O =0.17    T.O = 1        T = 2.78       O = 1.78       T.O = 3.10

  

، إذ تفوقـت كما بینت النتائج الواردة في الجداول تأثیر المادة العضویة فـي خصـائص النبـات المورفولوجیـة

) معاملـة السـیطرة(غم مادة عضـویة علـى معاملـة عـدم إضـافة المـادة العضـویة 250املة التي تمثلت بإضافة المع

فمــن المعــروف أن المــادة العضــویة تــوفر مصــدرًا مهمــًا فــي زیــادة . غــم500وعلــى مســتوى إضــافة المــادة العضــویة 

المـادة العضـویة وأنطــالق العناصـر الغذائیـة التـي ، والتي تسهم في تحلیل فعالیة ونشاط االحیاء المجهریة في التربة

أن نبــات الشــمبالن الــذي كــان مصــدر المــادة العضــویة یحتــوي علــى ) 3(یحتاجهــا النبات،حیــث یتضــح مــن الجــدول 

علـــى زیـــادة نســـب االنبـــات لـــبعض بـــذور نباتـــات ) 15(فقـــد أكـــد . نســـب جیـــدة مـــن بعـــض العناصـــر الغذائیـــة للنبـــات

أثرت فـي .هذا النبات كمادة عضویة) 16(، كما أستعمـل وساط محضرة من هذا النباتالخضر عند زراعتها في أ

و 0.873مقارنة بمتوسط الحاصـل % 90نبات لمعاملة اإلضافة /كغم0.94زیادة نمو البطاطا ومتوسط الحاصل 

كما أن هنالك دور . ليعلى التوا% 80، 70نبات عند معاملة أضافة المادة النباتیة المخمرة بنسبة /كغم0.826

آخـــر للمـــادة العضـــویة هـــو تحســـین بعـــض خصـــائص التربـــة التـــي تـــنعكس علـــى نمـــو النبـــات، كتهویـــة التربـــة وزیــــادة 

غـــم 500غیـــر أن زیـــادة مســـتوى إضـــافة المـــادة العضـــویة إلـــى .)18و 17(مسامیتهــــا وثباتیتهــــا وتحسیــــن بناءهــــا 

، أذ أن اســـتخدام المســـتویات العالیـــة مـــن المـــادة غـــم250أعطـــت نتـــائج أقـــل مقارنـــة بمســـتوى اضـــافة مـــادة عضـــویة 

، وهـــذه قـــد یـــؤدي إلـــى زیـــادة المركبـــات المثبطـــة الموجـــودة فـــي تلـــك المـــادة العضـــویة) نبـــات الشـــمبالن(العضـــویة 

، إذ إن هـذا ات فعالیة أبادیة الیوباثیة خاصـة علـى جـذور النباتـات ممـا یـؤثر علـى نمـو النبـات الخضـريالمركبات ذ

وثالثــة Ellagic acidوحــامض Tellimagrandin II acidالنبـات یحتــوي علــى مركبــات فینولیـة مثــل حــامض 

ابونیات والقلویـــدات ، كمـــا یحتـــوي علـــى الصـــ) 20و 19(غیـــر مشخصـــة Polyphenolsمركبـــات فینولیـــة متعـــددة 

والتي تلعب دور تثبیطیًا ومعوقًا لنمو وأنقسام الخالیا الجذریة والتـي تحـدد مـن نمـو المجمـوع الجـذري فـي التربـة الـذي 

باإلضافة إلـى الـدور التثبیطـي النـاتج عـن زیـادة كمیـة المـادة . )21(ینعكس على جمیع الفعالیات النباتیة في النبات 

هنالك عامًال آخر یـؤدي إلـى تثبـیط نمـو النبـات هـي زیـادة ملوحـة التربـة الناتجـة عـن الزیـادة العضویة، فأنه قد یكون

فـي مســتوى أضــافة المـادة العضــویة إلــى التربـة، والتــي لهــا تــأثیر علـى عملیــة األنقســام الخلـوي وعلــى بنــاء الحــوامض 

یـــؤدي إلــى تثبـــیط كثیـــر مــــن العملیـــــات النوویــة واألنزیمـــات المهمــة التـــي تشــترك فـــي الفعالیــات الحیویـــة للخالیـــا ممــا

  .)22(وبالتالي یالحظ تاثیرها على الصفات المورفولوجیة للنبات الفسیولوجیــة المـؤثـرة على عملیـة نمـو النبـات
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، غم250استنفاذ رطوبي ومستوى اضافة مادة عضویة % 25یمكن أن نستخلص من النتائج أن معاملة 

غلب خصائص النبات المدروسة، وهذا دلیل على أن وفرة الماء الجاهز للنبات مع وجـود قد تمیزت على غیرها في أ

المـــادة العضـــویة بالكمیـــات المناســـبة قـــد یســـهل لجـــذور النبـــات أمتصـــاص المـــاء بالقـــدر الكـــافي وكـــذلك أمتصـــاص 

یزیـــد مـــن المســـاحة بالمقابـــل فـــأن تحلـــل المـــادة العضـــویة قـــد . العناصـــر الغذائیـــة الناتجـــة مـــن تحلـــل المـــادة العضـــویة

غیـر أن نتـائج معاملـة االسـتنفاذ . )23و 15(السطحیة النوعیة للتربة كما یساعد على االحتفاظ بكمیات میاه أكبـر 

أن اعتمـاد . غم قد أعطت نتائج قریبة جدًا مـن المعاملـة السـابقة250ومستوى أضافة مادة عضویة % 50الرطوبي 

الن ذلـك یـؤدي إلـى زیـادة % 25نیة أفضل من الري عنـد اسـتنفاذ رطـوبي یعد من الناحیة الف% 50استنزاف رطوبي 

، وهذا من الناحیة االقتصادیة یتطلب بذل جهد أكبر وعمالة أكثر كمـا أن االتجـاه )ریات متقاربة(عملیات األرواء 

تویات عالیـة یعنـي العام في أضافة المادة العضویة یقـود إلـى تحدیـد المسـتویات المثلـى وغیـر العالیـة الن أضـافة مسـ

لقــد تفوقــت التربــة الرملیــة المزیجــة علــى التربــة الطینیــة المزیجــة فــي معــدل . خســارة أقتصــادیة ال یقابلهــا حاصــل كبیــر

ارتفاع النبات والمساحة الورقیة ومعدل الوزن الجاف للمجموع الجذري وبفتـرة تزهیـر اقـل، فیمـا كانـت الحالـة معكوسـة 

أن سبب ذلك یعود إلى التهویة الجیدة للتربة الرملیـة المزیجـة بسـبب . مجموع الخضريبالنسبة لمعدل الوزن الجاف لل

، كما أن المـاء الممسـوك فـي التربـة یكـون تحـت شـد أقـل ممـا یـؤدي إلـى اسـتجابة سـریعة مـن نسبة المسامات الكبیرة

اماتها الصغیرة فـأن قـدرتها علـى قبل النبات وبرغم ذلك فأن التربة الطینیة المزیجة وبسبب زیادة مسامیتها وبنسبة مس

والتـي تـنعكس فـي نهایـة ) 2(، وكما یالحظ ذلك من قیم سعتها الحقلیة الـواردة فـي الجـدول مسك الماء تكون كبیرة

موسم النمو على نمو جید للمجموع الخضري الناتج عن وفرة المیاه وعن قدرتها االنتاجیة االفضل من التربـة الرملیـة 

م دراسة تـاثیر التـداخل بـین االسـتنفاذ الرطـوبي والمـادة العضـویة علـى بعـض الصـفات الفسـیولوجیة وكذلك ت.المزیجة

تـاثیر نسـب االسـتنفاذ الرطـوبي مـع مسـتویات اضـافة المـادة ) 8(في نبات الذرة البیضـاء حیـث یالحـظ مـن الجـدول 

مـــن % 75ة االســـتنفاذ الرطـــوبي فلقـــد تفوقـــت معاملـــ, فـــي اوراق نبـــات الـــذرة )a(العضـــویة علـــى محتـــوى كلوروفیـــل 

و % 25معنویـــًا علـــى معـــاملتي االســـتنفاذ الرطـــوبي 500, 250, 0الجـــاهز ومســـتویات اضـــافة المـــادة العضـــویة 

4.01و 4.05و 3.87فیهــا aومســتویات اضــافة المــادة العضــویة فیهــا والتــي بلــغ معــدل محتــوى كلوروفیــل % 50

. فـــي التربــة الطینیـــة المزیجیـــة 1-غــم. ملغـــم 4.36و 4.39و 4.27و فــي التربـــة الرملیــة المزیجیـــة 1-غـــم. ملغــم 

و 0من المـاء الجـاهز ومسـتویات االضـافة % 75تفوق معاملة االستنفاذ الرطوبي ) 10و 9( كذلك تبین الجداول 

وى ومـن خـالل مقارنـة معـدل محتـوالمحتـوى الكلـي للكلوروفیـلbغم في محتوى االوراق من كلوروفیل 500و 250

تمیــزت معاملــة االســتنفاذ , ومحتــوى الكلوروفیــل الكلــي مــع معــدل المســاحة الورقیــة المعلومــة الــوزن bو aكلوروفیــل 

مـع مسـتویات االضـافة فیهـا بصـورة عامـة % 75من المـاء الجـاهز علـى معاملـة االسـتنفاذ % 50ثم % 25الرطوبي 

  .للتربتین الرملیة المزیجیة والطینیة المزیجیة

ان معــــدالت محتــــوى الكاربوهیــــدرات والبــــروتین ) 15و 14و 13و 12و 11( ر الجــــداول وكــــذلك تشــــی

مــن المــاء % 50ثــم % 25الــذائب وعناصــر النتــروجین والفســفور والبوتاســیوم قــد تفوقــت فیهــا معاملــة اســتنفاذ رطــوبي 

مـــن المـــاء الجتهـــز % 75الجـــاهز ومســـتویات اضـــافة المـــادة العضـــویة فیهـــا معنویـــًا علـــى معاملـــة اســـتنفاذ رطـــوبي 

  .ومستویات اضافة المادة العضویة فیها 

  

في اوراق نبات الذرة البیضاء ) a(تأثیر االستنفاذ الرطوبي والمادة العضویة في محتوى الكلوروفیل ) 8(جدول 

  غم.ملغم. للتربتین 

    نسجة التربة  
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  طینیة مزیجیة  رملیة مزیجیة

االستنفاذ 

  %الرطوبي

  المادة العضویة
X-

  
X-  

0250  500  0  250  500  

25  2.70  2.92  2.86  2.82  3.11  3.21  3.20  3.17  
50  3.41  3.63  3.59  3.54  3.74  3.89  3.87  3.83  
75  3.87  4.05  4.01  3.97  4.27  4.39  4.36  4.34  

X-  3.32  3.53  3.48    3.70  3.83  3.83    

L.S.D 0.05   T = 0.20     O =0.19    T.O = 3.38    T = 195       O = 194       T.O = 0.34

  

في اوراق نبات الذرة البیضاء ) b(تأثیر االستنفاذ الرطوبي والمادة العضویة في محتوى الكلوروفیل ) 9(جدول 

  غم. ملغم . للتربتین 

  
  نسجة التربة

  
  طینیة مزیجیة  رملیة مزیجیة

االستنفاذ 

  %الرطوبي

  المادة العضویة
X-

  
X-  

0250  500  0  250  500  

25  0.69  1.14  1.10  1.06  1.12  1.26  1.24  1.20  
50  1.60  1.76  1.72  1.69  1.81  1.97  1.92  1.90  
75  2.13  2.36  2.32  2.27  2.32  2.48  2.43  2.41  

X-  1.56  1.57  1.71    1.75  1.90  1.86    

L.S.D 0.05   T = 0.16     O =0.13    T.O = 0.34    T = 0.16      O = 0.12    T.O = 0.35

  

  

  

  

  

تأثیر االستنفاذ الرطوبي والمادة العضویة في محتوى الكلوروفیل الكلي في اوراق نبات الذرة البیضاء ) 10(جدول 

  غم.ملغم . للتربتین 

  
  نسجة التربة

  
  طینیة مزیجیة  رملیة مزیجیة

االستنفاذ 

  %الرطوبي

  المادة العضویة
X-

  
X-  

0  250  500  0  250  500  

25  3.66  4.06  3.96  3.89  2.24  4.47  4.44  4.38  

50  5.01  5.39  5.31  5.23  5.55  5.86  5.79  5.73  
75  6.00  6.41  6.33  6.24  6.59  6.87  6.79  6.75  

X-  4.89  5.28  5.20    5.45  5.73  5.67    

L.S.D 0.05    T = 0.30     O =0.20    T.O = 0.52    T = 0.34     O = 0.24   T.O = 0.59

  

تأثیر االستنفاذ الرطوبي والمادة العضویة في محتوى الكاربوهیدرات في اوراق نبات الذرة البیضاء ) 11(ول جد

  غم100. غم . للتربتین 

  
  نسجة التربة

  
  طینیة مزیجیة  رملیة مزیجیة
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االستنفاذ 

  %الرطوبي

  المادة العضویة
X-

  
X-  

0250  500  0  250  500  

25  1.16  1.68  1.54  1.45  1.02  1.49  1.35  1.28  

50  0.89  1.44  1.31  1.21  0.78  1.27  1.15  1.06  
75  0.41  0.65  0.52  0.53  0.32  0.51  0.44  0.42  

X-  0.82  1.26  1.12    0.70  1.09  0.98    

L.S.D 0.05    T = 0.04     O =0.04    T.O = 0.06    T = 0.04     O = 01   T.O = 0.07

  

ذ الرطوبي والمادة العضویة في محتوى البروتین الذائب في اوراق نبات الذرة البیضاء تأثیر االستنفا) 12(جدول 

  غم100. غم . للتربتین 

  
  نسجة التربة

  
  طینیة مزیجیة  رملیة مزیجیة

االستنفاذ 

  %الرطوبي

  المادة العضویة
X-

  
X-  

0250  500  0  250  500  

25  1.02  1.77  1.03  1.27  1.03  2.15  1.41  1.43  
50  1.41  1.89  1.47  1.59  1.59  2.27  1.72  1.73  
75  0.23  0.62  0.25  0.36  0.41  0.95  0.61  0.65  

X-  0.88  1.42  0.91    1.00  1.58  1.24    

L.S.D 0.05   T = 0.04     O =0.04    T.O = 0.07    T = 0.03     O = 0.03   T.O = 0.06

  

  

العضویة في محتوى النیتروجین في بذور نبات الذرة البیضاء تأثیر االستنفاذ الرطوبي والمادة ) 13(جدول 

  غم100. غم . للتربتین 

  
  نسجة التربة

  
  طینیة مزیجیة  رملیة مزیجیة

االستنفاذ 

  %الرطوبي

  المادة العضویة
X-

  
X-  

0250  500  0  250  500  

25  1.19  1.52  1.30  1.33  1.26  0.55  0.49  0.49  

50  1.27  1.68  1.35  1.43  1.29  0.54  0.43  0.46  

75  0.44  1.12  1.03  1.03  0.87  0.42  0.36  0.36  

X-  1.13  1.44  1.22    1.13  0.50  0.43    

L.S.D 0.05    T = 0.05     O =0.05    T.O = 0.09   T = 0.04     O = 0.04   T.O = 0.08

  

في بذور نبات  الذرة البیضاء تأثیر االستنفاذ الرطوبي والمادة العضویة في محتوى الفسفور ) 14(جدول 

  غم100. غم . للتربتین 

  
  نسجة التربة

  
  طینیة مزیجیة  رملیة مزیجیة

االستنفاذ 

  %الرطوبي

  المادة العضویة
X-

  
X-  

0250  500  0  250  500  

25  0.43  0.55  0.49  0.49  0.40  0.54  0.43  0.46  
50  0.41  0.54  0.43  0.46  0.36  0.53  0.41  0.43  
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75  0.30  0.42  0.36  0.36  0.29  0.40  0.35  0.34  

X-  0.38  0.50  0.43    0.35  0.49  0.40    

L.S.D 0.05   T = 0.06     O =0.06    T.O = 0.09   T = 0.02    O = 0.04   T.O = 0.09

  

ء تأثیر االستنفاذ الرطوبي والمادة العضویة في محتوى البوتاسیوم  في بذور نبات الذرة البیضا) 15(جدول 

  غم100. غم . للتربتین 

  
  نسجة التربة

  
  طینیة مزیجیة  رملیة مزیجیة

االستنفاذ 

  %الرطوبي

  المادة العضویة
X-

  
X-  

0250  500  0  250  500  

25  8.89  9.11  9.78  9.26  8.60  9.21  10.27  9.36  
50  7.43  8.08  9.05  8.18  7.69  8.47  9.78  8.64  
75  7.10  7.86  8.81  7.93  7.64  8.07  9.23  8.31  

X-  7.81  8.35  9.21    7.96  8.58  9.75    

L.S.D 0.05   T = 0.10     O = 0.10    T.O = 0.18   T = 0.12    O = 0.12   T.O = 0.22

  

  

أدى % 75إن زیادة األجهاد المائي في داخل النبـات بسـبب زیـادة نسـبة االسـتنفاذ الرطـوبي فـي التربـة إلـى 

والمحتــوى الكلــي للكلوروفیــل ومحتــوى الكاربوهیــدرات والبــروتین bو aكلوروفیــل إلــى حصــول أنخفــاض فــي محتــوى

فــي البــذور، ولكــن قلــة نســبة االســتنفاذ .N.P.Kالــذائب فــي األوراق ومحتــوى البــذور مــن العناصــر الغذائیــة الرئیســة 

ت مـن خـالل زیـادة ، وذلـك لنشـاط العملیـات األیضـیة فـي النبـاأعطت نتائج أفضل% 50و % 25الرطوبي تدریجیًا 

المســـاحة الســـطحیة للجـــذور نتیجـــة نشـــاط االنقســـام الخلویـــة واســـتطالة الخالیـــا ممـــا ســـهل عملیـــة أمتصـــاص المـــاء، 

وجاهزیـــــة العناصـــــر الغذائیـــــة وســـــهولة أمتصاصـــــها وتمثیلهـــــا فـــــي المجمـــــوع الخضـــــري، وتنشـــــیط جمیـــــع االنزیمـــــات 

منهــا زیــادة عملیــة البنــاء الضــوئي التــي تــؤدي إلــى زیــادة والهرمونــات التــي لهــا أهمیــة كبیــرة فــي العملیــات األیضــیة و 

. ، وكذلك زیادة في محتوى البروتیني للنبات ومن ثم زیادة في المادة الجافة وحاصل الحبـوبمحتوى الكاربوهیدرات

الـذي یحتـوي علـى نسـب مهمـة مـن ) نبـات الشـمبالن المـائي(اما تـاثیر إضـافة المـادة العضـویة فـیالحظ مـن خـالل 

(C/N، ونســبة جیــدة مــن عناصــر الغذائیــة المهمــة كــالنتروجین والبوتاســیوم والكالســیوم ونســبة قلیلــة مــن الفســفورال

، وأن التربــة نظــام ملــئ بمجــامیع مختلفــة مــن األحیــاء المجهریــة والتــي تكــون مســؤولة ، خلــط مــع التربــة)3الجــدول 

وتتكــون التربـة مــن جــزء عضـوي وآخــر ال عضــوي وجــزء . عـن العدیــد مــن الفعالیـات الحیویــة التــي تحـدث فــي التربــة

حیوي ویشـكل الجـزءان العضـوي والالعضـوي المصـدر الـرئیس للكـاربون والطاقـة والعناصـر الغذائیـة االخـرى الالزمـة 

لنمو الجزء الحیوي وتكاثره في التربة، ویشمل الجزء الحیوي الكائنات الحیـة الدقیقـة قـد تكـون منهـا أجنـاس مـن بكتریـا 

والتــي تســتغل النســبة الجیــدة مــن الكــاربون فــي Pseudomonasوأجنــاس مــن بكتریــا Azotobacterوتــوبكتر االز 

المــادة العضــویة كطاقــة لنموهــا التــي تــؤدي دورًا مهمــا فــي عملیــة تعــدین النتــروجین مــن الحالــة العضــویة إلــى الحالــة 

التربـة الـذي یزیـد مـن خصـوبتها ویصـبح اكثـر الالعضویة أي تقوم بعملیة تثبیت النتروجین ومن ثم زیادة محتـواه فـي

وكـــذلك تمكـــن عـــدد مـــن البـــاحثین مـــن ایجـــاد اجنـــاس مـــن بكتریـــا . مالئمـــة لالمتصـــاص مـــن قبـــل جـــذور النباتـــات

، وبـــذلك تصـــبح أغلـــب العناصـــر االزوتـــوبكر والســـیدوموناس تقـــوم باإلضـــافة إلـــى تثبـــت النتـــروجین مذیبـــة للفســـفور

یلها من قبل نبات الذرة البیضاء مما أنعكس على زیادة في جمیع الفعالیات األیضیة الغذائیة جاهزة لألمتصاص وتمث

250في داخل النبات مما أعطى زیادة عالیـة المعنویـة فـي جمیـع الصـفات المدروسـة وخاصـة فـي مسـتوى اإلضـافة 
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مســتوى غــم مــن المــادة مقارنــة مــع500، فــي حــین أنخفضــت جمیــع الصــفات المدروســة فــي مســتوى اإلضــافة غــم

غــم وسـبب ذلــك ان نبـات الشــمبالن یحتـوي علــى بعـض المركبــات االلیوباثیـة المثبطــة للنمـو فــي حالــة 250اإلضـافة 

أما التداخل بین معامالت نسب االسـتنفاذ . زیادة تركیزها التي ذكرت سابقًا في مناقشة الصفات المورفولوجیة للنبات

اســتنفاذ % 25، فقــد تفوقــت معاملــة مــن المــادة العضــویةمــع مســتویات اإلضــافة % 75و % 50و % 25الرطــوبي 

غم في اغلب الصفات المدروسة التي ذكـرت أعـاله وتعـود تلـك الزیـادة إلـى االسـباب 250رطوبي ومستوى اإلضافة 

ومسـتوى إضـافة % 50ثـم جـاءت معاملـة اسـتنفاذ رطـوبي . التي تم مناقشتها في االستنفاذ الرطوبي والمـادة العضـویة

ومســـتویات االضـــافة مـــن المـــادة % 75فـــي حـــین كـــان االنخفـــاض كبیـــرًا وواضـــحًا فـــي نســـبة االســـتنفاذ ،غـــم250

قـد ادت دورًا مهمـًا فـي تحسـین خـواص التربـة الفیزیائیـة ) نبـات الشـمبالن(وبذلك تكون المادة العضـویة . العضویة

للعناصر الغذائیة الضـروریة التـي تـنعكس ، وكذلك الخواص الكیمیائیة بأعتبارها مصدر مهـموخاصة في بناء التربة

  .)27و 25و 24و 16و 15(على زیادة االنتاجیة للنبات وهذا ما اكده كل من 
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