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تأثیر متطلبات الغسل وأبعاد اللوح في التوزیعات الملحیة  وحاصل الذرة الصفراء 
)(Zea mays L.المرویة بمیاه مالحة

یاس خضیر حمزة*    وائل فهمي الشمري
جامعة االنبار/ كلیة الزراعة

الخالصة
قضاء هیت في تربة طینیة غرینیة \في محافظة االنبار 2008نفذت تجربة حقلیة للموسم الخریفي لعام 

Silty clay لدراسة تأثیر متطلبات الغسل وابعاد اللوح في التوزیع الملحي وحاصل الذرة الصفراء المرویة بمیاه
دیسي 5.83ن میاه بئر ملوحتها ) م1-دیسي سیمنز .م3مالحة. استعمل في الري میاه مالحة مخلوطة (

. أجریت تجربة عاملیة لدراسة عاملین هما 1-دیسي سیمنز .م1.07ومیاه نهر الفرات ملوحتها 1-سیمنز.م
متر.أجریت 10×2و 5×4% وٕابعاد اللوح باألبعاد 25% و 15% و0متطلبات الغسل بثالثة مستویات  هي 

).RCBDالدراسة  بثالثة مكررات وباستخدام تصمیم (
وأظهرت النتائج مایلي :
% متطلبات غسل  الى زیادة االنتاج الكلي لحاصل الذرة الصفراء قیاسا بمعاملة 15ادى استعمال 

% على التوالي وعند زیادة 15% و0عند 1-میكاغرام .هـ11.32و 10.27% وكان الحاصل 0المقارنة 
،اما البعاد اللوح فلم تكن هناك فروقا 1-م . هـمیكاغرا10.50% اصبح االنتاج الكلي 25متطلبات الغسل الى 

معنویة على صفة االنتاج الكلي،وان عدم اضافة متطلبات الغسل ادت الى زیادة تراكم االیونات الموجبة 
متر 5×4واالیونات السالبة .في الطبقة السطحیة للتربة وانخفاضا مع العمق عند معاملة المقارنة والبعاد اللوح 

و 30- 0لتر في االعماق( \ملي مكافئ 32.7و35.7و37.1و38.5كیز االیونات الموجبة حیث كانت ترا
)سم مقارنة بمجموع  االیونات الموجبة في التربة قبل الزراعة ولالعماق نفسها 120-90و90-60و30-60

نات  لتر ونفس الشى حدث لالیو \ملي مكافئ 8.33و 11.84و 14.04و 12.86على التوالي حیث كانت 
% ادى الى انخفاض تركیز االیونات الموجبة واالیونات 25% و15السالبة ، وان استعمال متطلبات الغسل 

السالبة في الطبقة السطحیة وزیادة تركیزها في الطبقات تحت السطحیة حیث كان مجموع االیونات الموجبة في 
لتر \ملي مكافئ 10.86و 7.55و 7.14و5.81م هي 5×4% متطلبات غسل البعاد اللوح 15معاملة 

% 25)سم. على التوالي وعند زیادة متطلبات الغسل الى 120-90و90-60و60-30و 30-0لالعماق (
لتر لالعماق نفسها وعلى \ملي مكافئ 13.5و7.25و 6.84و 4.51اصبح مجموع االیونات الموجبة 

التوالي.

* البحث مستل من رسالة الباحث االول
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Effect of Leaching  requirements and plot dimensions on salt
distribution and growth, Yield of maize (Zea mays L.)  irrigated with

saline water.

W.F. AL-Shammar Y.K. Hamza
College of agriculture / University of Al-Anbar

Abstract
A field experimental was conducted  in fall 2008 at Heet city of Al Anbar

governorate in silty clay soil  to study the effect of  leaching  requirement and plot
dimensions  on salt distribution and yield of maize crop. In irrigation was used saline
mixed water 3 ds.m-1 from salty water  well water of 5.83  ds.m-1 from the area has
been  mixed with Euphrates water of 1.07 ds.m-1. (R.C.B.D) factorial experiment was
applied to study two factors the first was Leaching  requirements with three level
(0%, 15%, 25%)  and the second factor was plot dimensions with two level (4×5) and
(2×10).The design was used with three replicates.
Results of this experiment showed that :

Using  L.R  of 15% level caused an increase in grain  yield of maize in
compared to control where the production was depressed .When increasing  L.R level
up to 25% the yield was decreased to 10.27 ,11.32 and 10.50 Mg.ha -1 for control,
with no addition of L.R there was an increase of an-ions and cations accumulation at
soil surface layers  and decreased with depth. It were for 35.5 ,37.1 ,35.7 and 32.7
meq.L-1 for depths 0-30 ,30-60, 60-90 and 90-120 cm respectively in comparing with
total cautions of the soil before  farming  for the same depths  respectively. They were
12.86 , 14.04 ,11.84 and 8.33 meq .L-1 same result were recorded for the anions,
results indicated a decrease in cations and anions concentrations at surface layers  and
an increase of these ions  at the lower layers by using  L.R  of 15% and 25%  level
data  were  5.81, 7.14, 7.55 and 10.86  meq.L-1 for 15%  L.R level for 5 depths  0-30
,30-60, 60-90 and 90-120 cm respectively, with increasing L.R  level to 25% .the total
cautions were 4.51, 6.84, 7.25 and 13.5 meq.L-1 for same depths respectively .

المقدمة
اهمیة كبیره في مجاالت الحیاه كافة ولها الدور االساسي في قیام الزراعة، ان للموارد المائیة العذبة 

وبالنظر لوجود عجز مائي كبیر فقد تم االتجاه لتوفیر بدائل جدیدة للمیاه العذبة ومنها استخدام میاه المبازل 
المیاه المالحة نیه استخدام اك) وقد اكدت الدراسات والبحوث بام15ه الصرف الصحي والصناعي (اواالبار ومی

% 40-10ن في الزراعة مع توفر ادارة جیدة للمیاه والتربة عن طریق استخدام متطلبات الغسل بنسب تتراوح بی
).6مع میاه الري (

) بانها الكمیة االضافیة من میاه الري اضافة الى Leaching requirementتعرف متطلبات الغسل (
تعمل على غسل االمالح المتراكمة باتجاه اسفل المنطقة الجذریة االستهالك المائي الخاص بكل محصول التي

). ان الهدف من استخدام متطلبات الغسل هو تحقیق موازنه ملحیة والتي تعرف بانها العالقة بین كمیة 24(
)الى عدم تاثر المحصول 20). اشار (6االمالح الداخلة الى المنطقة الجذریة وكمیة االمالح الخارجة منها (

.ان اضافة متطلبات الغسل تؤدي الى لملوحة العالیة للتربة في المنطقة الجذریة باستخدام متطلبات الغسل با
الى ان استخدام متطلبات الغسل )18() وتوصل ایضا23خفض ملوحة التربة ومن ثم زیادة انتاجیة المحصول (
) الى ان ملوحة التربة قد 10(انتاجیة المحاصیل ،واشار یقلل من تراكم االمالح في المناطق الجافة ویزید من
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% متطلبات غسل خالل موسم النمو ،ودرس 20انخفضت نسبیا عند السطح وازدادت مع العمق عند اضافة 
) تأثیر متطلبات الغسل في انتاج الحنطة ووجدوا ان انتاج حبوب وقش الحنطة كان اعلى  معنویا عندما 26(

) ان استعمال 5ضافة متطلبات الغسل ،ووجد  (% مقارنة باالنتاج عند عدم ا25مقدارها اضیفت متطلبات غسل
% ادى ذلك الى 15میاه مختلفة الملوحة لري ثالث تراكیب وراثیة من الذره الصفراء باستعمال متطلبات غسل 

) ان الري بمیاه 3(عمال میاه االبار .واوضح عند است1-دیسي سیمنز .م5.7الى 6.3خفض ملوحة التربة من 
% ادى الى خفض ملوحة 20مع استعمال متطلبات غسل 1-دیسي سیمنز .م)4.2و1.4(مختلفة الملوحة 

) الى ارتفاع قیم ملوحة التربة المزروعة بمحصول الذرة 13وتوصل (التربة معنویا عند زراعتها بالذرة الصفراء 
استخدام ون اضافة متطلبات غسل .بینما ادى المالحة وبد) سم عند الري بالمیاه 60- للعمق من (صفرالصفراء 

% على التوالي 43% و30% الى خفض قیم ملوحة التربة بنسبة 40% و20متطلبات الغسل بمستویین هما 
) الى ان تقلیل استخدام المیاه 17(وتوصلتطلبات الغسل .مقارنه مع المعاملة المرویة بنفس المیاه بدون م

عنها بالمیاه مرتفعه الملوحة لم یؤثر معنویا في صفات التربة ةدار ریتین كاملة واالستعاضمنخفضة الملوحة بمق
%.20ونمو النبات عند استخدام متطلبات غسل  بمقدار 

ان الهدف من اجراء هذا البحث لدراسة تأثیر متطلبات الغسل وابعاد اللوح في االستفادة من المیاه 
لملحیة في التربة وحاصل الذرة الصفراء المرویة بمیاه مالحة.المالحة وتأثیرها في التوزیعات ا

المواد وطرائق العمل
في محافظة االنبار /قضاء هیت  في تربة 2008نفذت تجربة حقلیة خالل الموسم الخریفي لعام 

لدراسة تأثیر متطلبات الغسل وابعاد اللوح في التوزیع الملحي وحاصل الذرة الصفراء Silty clayطینیة غرینیة
حسب معامالت التجربة ،قدرت بعض ألواحالمرویة بمیاه مالحة مخلوطة. تم حراثة الحقل وتسویته وتقطیعه الى 

-60،60- 30،30-فرهي (صأعماقوألربعة) 1الصفات الكیمیائیة والفیزیائیة للتربة قبل الزراعة (جدول 
.) سم90-120، 90

اجریت تجربة عاملیة لدراسة عاملین هما العامل االول متطلبات الغسل بثالثة مستویات هي بدون 
متر .اجریت الدراسة  بثالثة 10×2و4×5% .والعامل الثاني ابعاد اللوح وباالبعاد 25% و 15اضافة و

) .تم استعمال میاه ري مالحة مخلوطة تمثل  RCBDلكاملة (مكررات وباستعمال تصمیم القطاعات العشوائیة ا
دیسي 1.07مع میاه نهر الفرات (ملوحته )1-دیسي سیمنز .م5.83میاه مالحة الحد ابار المنطقة (ملوحة 

% میاه 50وكانت نسبة الخلط (1-دیسي سیمنز .م3.45) حیث تم الحصول على میاه ملوحتها 1-سیمنز .م
یبین التحلیل الكیمیائي للمیاه المستعملة في الدراسة .2) والجدول رقم 19(عذبة )% میاه50مالحة و
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. بعض الصفات الكیمیائیة والفیزیائیة للتربة قبل الزراعة1جدول 
الكمیة لألعماق(سم)وحدة القیاسالصفة

30-060-3090-60120-90

1168620720680- غم.كغم11

1431300160180- غم.كغمالغرین

140180120140- غم.كغمالطین

Silty claySandy   LoamSandy   LoamSandy   Loamالنسجة

31.35-میكاغرام.مالكثافة الظاهریة

30.54نسبة مئویةالسعة الحقلیة

13.12نسبة مئویةنقطة الذبول

17.42مئویةنسبة الماء الجاهز

7.907.887.947.96درجة تفاعل التربة 

11.21.81.21.0-دسیسیمنز.ماالیصالیة الكهربائیة

111.89.38.08.4- غم.كغمالمادة العضویة

1297- غم.كغمكاربونات الكالسیوم

88.787.287.688.3جزء بالملیونالنتروجین الجاهز

13.610.28.38.9جزء بالملیونالفسفور الجاهز

ئبة
الذا

ت 
یونا

12.402.352.051.40- .لترملیمولالكالسیوماال

11.451.601.350.70- .لترملیمولالمغنیسیوم

15.16.15.04.1- .لترملیمولالصودیوم

10.0600.0490.0400.035- .لترملیمولالبوتاسیوم

1NilNilNilNil- .لترملیمولالكاربونات

12.93.72.01.8- .لترملیمولالبیكاربونات

13.203.603.502.00- .لترملیمولالكبریتات

14.04.33.22.4- .لترملیمولالكلوریدات

2.593.0692.712.64نسبة امتزاز الصودیوم
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المستخدمة في الدراسةمیائي للمیاه. التحلیل الكی2جدول 
المیاه المستخدمة في الريوحدة القیاسالصفة

13.45- دسي سیمنز.ماالیصالیة الكهربائیة

8.0درجة تفاعل التربة

ئبة
الذا

ت 
یونا

اال

14.60- .لترملیمولالكالسیوم

13.65- .لترملیمولالمغنیسیوم

114.16- .لترملیمولالصودیوم

10.14- .لترملیمولالبوتاسیوم

110.40- .لترملیمولالكلور

16.67- .لترملیمولالكبریتات

15.6- .لترملیمولالبیكاربونات

1Nil- .لترملیمولالكاربونات

4.92نسبة امتزاز الصودیوم

على خطوط المسافة بین 19/7/2008بتاریخ 6022D.K.Cتم زراعة بذور الذرة الصفراء صنف 
كغم 320سم . تم اضافة السماد النتروجیني بمعدل 25سم وفي جور المسافة بین جورة واخرى 75خط واخر 

/N كغم 87هكتار والسماد الفوسفاتي بمعدلP كغم 166/هكتار والسماد البوتاسي بمعدلK .هكتار/
) رویت جمیع المعامالت بطریقه الري 12(سمادیة الموصى بها من قبل اضیفت هذه االسمدة حسب التوصیة ال

% من الماء الجاهز.50السیحي عند استنزاف 
حصاد المحصول وجمعت عرانیص النباتات حسب المعامالت المدروسة وتم تفریطها تم في نهایة التجربة 

الكلیة للهكتار اعتمادا اإلنتاجیة) ومن ثم تم حساب 1-النبات الواحد (غم .نبات جیةإنتاوتجفیفها وتم حساب 
تم اخذ عینات من الترب من جمیع المعامالت و )8(1-نبات.هكتار 60000على الكثافة النباتیة التي بلغت 

) سم وتم تجفیفها 120- 90، 90- 60،60- 30،30-(صفراألعماقفي التجربة وحسب المستخدمةالمدروسة 
االیونات الموجبة و pHدرجة تفاعل التربة و )EC(االیصالیة الكهربائیةملم وتقدیر  2بمنخل وطحنها ونخلها

.)28(واالیونات السالبة
لحساب اقل فرق معنوي Genestate genwin 3.2للنتائج باستعمال برنامج اإلحصائيالتحلیل إجراءتم 

LSD 0.05تحت مستوى معنویة.

النتائج والمناقشة
في التربة بعد الزراعةواألیونیة التوزیعات الملحیة 
تأثیر متطلبات الغسل وأبعاد اللوح في تركیز االیونات الموجبة والسالبة في التربة 3و2و1تبین اإلشكال 

زیادة تراكم 3و2ینمتر  على التوالي حیث نالحظ من الشكل10×2و 5×4قبل وبعد الزراعة  ألبعاد اللوح 
الذي یمثل تركیز 2االیونات الموجبة والسالبة في معاملة المقارنة (عدم إضافة متطلبات الغسل) مقارنة بالشكل

5×4اد اللوح االیونات في التربة قبل الزراعة. حیث نالحظ أن مجموع االیونات الموجبة في معاملة المقارنة أبع
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90-120و60-30،90-60، 0-30في األعماق  1-ملي مكافئ.لتر32.7و37.1،35.7، 38.5متر كان 

، 14.04، 12.86سم على التوالي. بعد إن كانت في التربة قبل الزراعة ولنفس األعماق على التوالي هي 
أما بالسبة لالیونات السالبة فقد أخذت نفس المنحى. وهذا یعود إلى إن 1-ملي مكافئ.لتر8.33و11.84

استخدام المیاه المالحة بالري أدى إلى تراكم األمالح ومن ثم زیادة تركیز االیونات الموجبة والسالبة في التربة بعد 
).9و4الزراعة نتیجة لعدم وجود میاه لغسل األمالح وهذا ما أشارا إلیه( 

انخفاض تركیز االیونات الموجبة والسالبة في الطبقات السطحیة وزیادة 3و2من الشكلین أیضا ویتبین
على التوالي. حیث كان مجموع 25%و15%تركیزها في الطبقات السفلیة وذلك عند استخدام متطلبات الغسل 

10.86و7.55و 7.14و 5.81متر  هي 5×4متطلبات غسل  أبعاد لوح 15%االیونات الموجبة في معاملة 

سم على التوالي وعند زیادة متطلبات الغسل 90-120و60-90و 30-60و 0-30لألعماق 1-ملي مكافئ.لتر
لنفس األعماق 1-ملي مكافئ.لتر13.5و 7.25و 6.84و 4.51أصبح مجموع االیونات الموجبة 25%إلى 

أعاله على التوالي.    
إن إضافة متطلبات الغسل أدت إلى غسل األمالح في الطبقات السطحیة من التربة حیث إنه أثناء عملیة 
الغسل تجري عملیة إذابة وحركة وٕازاحة لألمالح في مقد التربة وبالتالي خفض تركیز هذه األمالح إلى الحد 

).7و3و 1المطلوب، وهذا ما أشار إلیه  (

للتربة قبل الزراعة1- االیونات الموجبة والسالبة  ملي مكافئ.لترتركیز .1شكل
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تأثیر متطلبات الغسل وأبعاد اللوح في تركیز االیونات الموجبة والسالبة.2شكل
متر .5×4للتربة  بعد الزراعة  أبعاد لوح 1-ملي مكافئ.لتر
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للتربة بعد 1- ملي مكافئ.لترت الموجبة والسالبةتأثیر متطلبات الغسل وأبعاد اللوح في تركیز االیونا.3شكل
.متر10×2الزراعة  أبعاد لوح 
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في التربة بعد الزراعةECاالیصالیة الكهربائیة 
خالل مراحل النمو المختلفة إلى زیادة ملوحة التربة في 1-دیسي سیمنز.م45.3لقد أدى الري بمیاه مالحة 

. حیث 4معاملة المقارنة عند عدم إضافة متطلبات الغسل مع العمق مقارنة بملوحة التربة قبل الزراعة شكل 
متر  كانت 10×2) بعد الزراعة في معاملة المقارنة معاملة أبعاد اللوح ECاإلیصالیة الكهربائیة (نالحظ أن

سم  على التوالي 90-120و 60-90و 30-60و0-30لألعماق 1-دسي سیمنز.م3.5و3.8، 4.1، 4.3
على التوالي ولألعماق نفسها1-دسي سیمنز.م3.4و3.7، 3.9، 4.0متر كانت 5×4ومعاملة أبعاد اللوح 

ألعماق 1-دسي سیمنز.م1.0و1.2و 1.8و1.2مقارنة باالیصالیة الكهربائیة للتربة قبل الزراعة حیث كانت 
التربة المذكورة أعاله على التوالي. ویعزى سبب ذلك إلى تراكم األمالح نتیجة الرتفاع االیصالیة الكهربائیة لماء 
الري المستخدم، ویعزى سبب استمرار هذا التأثیر إلى التراكم الملحي التدریجي لألمالح في التربة نتیجة لعملیات 

ها تترك أثرا سلبیا في نمو وحاصل النبات سواء كان ذلك بصورة مباشرة من خالل التأثیر الري المتكرر التي بدور 
في العدید من العملیات الحیویة أو یكون التأثیر غیر مباشر من خالل التأثیر في خصائص التربة المختلفة وهذا 

4الزراعة، وهذا ما أشار إلیه( الذي یمثل تركیز االیونات الموجبة والسالبة في التربة بعد3و2یتفق مع شكل 

) الذین حصلوا على زیادة ملوحة التربة نتیجة لریها بمیاه مالحة.22و9و
في توزیع الملوحة في مقد التربة ممثلة 25%و15%نالحظ من الشكل أیضا تأثیر متطلبات الغسل 

متطلبات 15%عند معاملة 1-مدیسي سیمنز.1.6و1.3و 1.1و 0.9حیث كانت ECباالیصالیة الكهربائیة 
سم على التوالي وكانت نتائج االیصالیة الكهربائیة 90-120و60-30،90-60و 0-30غسل لألعماق  

لكن قیم متر10×2متطلبات غسل عند معاملة أبعاد اللوح 15%متطلبات غسل متقاربة مع 25%عند 
ألعماق التربة متر5×4أبعاد اللوح متطلبات غسل عند معاملة15%االیصالیة الكهربائیة انخفضت عن معاملة 

.نفسها أعاله
إن إضافة متطلبات الغسل قد أدت إلى غسل األمالح من الطبقة السطحیة وزیادتها في الطبقات تحت 

ر إلیه وكما أشاأنفا3و2الموجبة والسالبة الموضحة في شكلالسطحیة وهذا یتوافق أیضا مع توزیع االیونات
) الذین أشاروا إلى إن زیادة الكمیات المضافة من المیاه بوصفها متطلبات غسل تؤدي إلى 27و3كل من (

خفض ملوحة التربة. 
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للتربة قبل وبعد الزراعة.1-االیصالیة الكهربائیة دسي سیمنز.م.4شكل

للتربة قبل وبعد الزراعة.1-دسي سیمنز.ماالیصالیة الكهربائیة.4شكل 

ةفي التربة بعد الزراعpHدرجة تفاعل التربة 
تأثیر متطلبات الغسل وأبعاد اللوح في درجة تفاعل التربة قبل وبعد الزراعة والذي یبین 5یبین شكل 

متطلبات الغسلعدم إضافةفي معاملة المقارنة عندpHحصول انخفاض طفیف في قیمة درجة تفاعل التربة
والتوصیل 7.9للتربة قبل الزراعة pHل  عند زیادة قیم التوصیل الكهربائي لنفس المعاملة. حیث كانت قیمة ا

4.3متر أصبح التوصیل الكهربائي 10×2وفي معاملة المقارنة وألبعاد لوح 1-دیسي سیمنز.م1.2الكهربائي 

.7.6بعد الزراعةpHل ي المالحة وكانت قیمة ابعد الزراعة باستخدام میاه الر 1-دیسي سیمنز.م
نالحظ حصول انخفاض قیم التوصیل الكهربائي للتربة بعد 25%و15%وعند إضافة متطلبات الغسل 
0-30حیث في الطبقة السطحیة pHلمما أدى إلى حصول زیادة في قیم ا4الزراعة وهذا ما موضح في شكل 
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متر 10×2وعند  أبعاد اللوح 25%عند متطلبات غسل 8.4و15%غسل عند متطلبات pH8.2لسم قیمة ا
في األعماق تحت pHل متر، وحدث انخفاض في قیم ا5×4حدث عند أبعاد اللوح pHل ونفس التأثیر لقیم ا

السطحیة للتربة عند زیادة قیم التوصیل الكهربائي بعد عملیة الغسل ویمكن أن یعزى ذلك إلى تراكم األمالح 
) إن قیم درجة التفاعل 25(كما ذكر).6في حدود التعادل (pHلمتعادلة التفاعل في التربة التي سببت بقاء ا
ح الذائبة في محلول التربة وفسر ذلك على أساس تغیر أطوار تراكم تقل بشكل عام بزیادة التركیز الكلي لألمال

األمالح من الطور الكاربوني إلى الطور الكبریتي ثم الكلوریدي حیث تنخفض درجة تفاعل مستخلص التربة 
حسب هذه األطوار.

لمعاكس للعالقة بین ) الذي أشار إلى انه عند غسل الترب الملحیة یالحظ االتجاه ا6وتتفق هذه النتائج مع (
ECوpH أي أن هناك ارتفاعا تدریجیا وقلیال في قیم األس الهیدروجیني باتجاه القاعدیة كلما قل تركیز األمالح

وهذا قد یعود إلى إن التحلل 8.4في الطبقة السطحیة قد وصلت إلى حدود pHلفي التربة. كما نالحظ إن قیم ا
یقترب من القلویة. pHلفي ذلك أثناء عملیة الغسل حیث نالحظ إن االمائي للصودیوم المتبادل یلعب دورا
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تأثیر متطلبات الغسل وأبعاد اللوح في اإلنتاج الكلي للمحصولدرجة تفاعل التربة قبل وبعد الزراعة..5شكل

الكلي للمحصولاإلنتاجاللوح في وأبعادتأثیر متطلبات الغسل 
إلى 3تشیر نتائج التحلیل اإلحصائي إلى وجود فروق معنویة في إنتاج الحبوب الكلي. إذ یشیر جدول 

متطلبات غسل مقارنة بمعاملة المقارنة حیث بلغ اإلنتاج الكلي 15%حدوث زیادة في اإلنتاج الكلي عند معاملة 
مقارنة بمعاملة المقارنة التي بلغ فیها اإلنتاج الكلي                       1- میكاغرام.هكتار11.32متطلبات غسل15%عند 

حدث انخفاض في 25%. وعند زیادة متطلبات الغسل إلى 10.22%وبزیادة قدرها 1-میكاغرام.هكتار10.27
لة المقارنة . ویعود السبب في انخفاض اإلنتاج الكلي في معام1-میكاغرام.هكتار10.5اإلنتاج الكلي حیث بلغ 

متطلبات غسل إلى التأثیر السلبي للملوحة الذي قد یعود إلى زیادة الجهد االزموزي أو 15%مقارنة بمعاملة 
كنتیجة للتأثیر األیوني حیث إن زیادة الملوحة تؤدي إلى حدوث تأثیر تنافسي بین امتصاص االیونات وهذا كما 

. )21و16و 11و2أشار إلیه(
مقارنة 15%فیعود إلى إن زیادة إضافة الماء بنسبة 15%إلنتاج الكلي عند معاملة وبخصوص زیادة ا

بمعاملة المقارنة عدم إضافة متطلبات غسل قد أدت إلى غسل األمالح وخفضها إلى الطبقات تحت السطحیة 
في إنتاجیة وأدى هذا إلى تقلیل اثر األمالح على نمو النبات واثر ایجابیا5من التربة وهذا یتفق مع شكل 

تسبب1- سي سیمنز.مید3.45إن زیادة ملوحة میاه الري عن) الذین وجدوا14(المحصول وهذا ما أشار إلیه
سي ید4عند زیادة الملوحة إلى 14.7%انخفاضا معنویا في الحاصل الكلي لمحصول الذرة الصفراء بنسبة 

متطلبات غسل فقد یعود إلى زیادة كمیة المیاه 25%. أما انخفاض اإلنتاج الكلي عند مستوى 1-سیمنز.م
N P Kغسل العناصر الغذائیة الرئیسیة لحاجة الفعلیة للمحصول قد أثرت علىعن ا25%المضافة بنسبة 

).29(التي یحتاجها النبات في النمو النباتي وبهذا أثرت على إنتاجیة المحصول وهذا یتفق مع 

1- میكاغرام.هكتاروأبعاد اللوح في اإلنتاج الكلي للمحصول. تأثیر متطلبات الغسل 3جدول

المعدل
%L.Rمتطلبات الغسل حأبعاد اللو 

25%( متر) %15 %0

10.82 10.574 11.581 10.295 4×5

10.59 10.456 11.068 10.238 2×10

10.50 11.32 10.27 المعدل
التداخل متطلبات الغسل أبعاد اللوح التداخل اقل فرق معنوي

LSD0.050.30 0.21 0.24 0.30

أما فیما یخص تأثیر أبعاد اللوح والتداخل بین أبعاد اللوح ومتطلبات الغسل في اإلنتاج الكلي فقد بینت نتائج 
.التحلیل اإلحصائي عدم وجود فروق معنوي في اإلنتاج الكلي
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