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المستخمص

 بهدف،جامعة بغداد في أبي غريب-) أذ نفذت تجربة أصص في الظمة الخشبية كمية الزراعة2014( أجريت هذه الدراسة خالل الموسم الصيفي لعام

دراسة تأثير نوعية مياه الري والمقاح البكتيري وأثر تداخمهم في بعض الصفات الكيميائية لمتربة ونمو نبات الذرة الصفراء استعمل فيها التصميم تام

) ومياه1- ديسي سيمنز م1.5( Q1  ) بثالثة مكررات وكانت معامالت التجربة ثالث نوعيات من مياه الري هي مياه نهر ذراع دجمةCRD( التعشية
 بدون تمقيحB0) ) ومستويين من السماد الحيوي هما1- ديسي سيمنز م3.0( Q2( ومياه مخموطة من مياه النهر والبئر1- ديسي سيمنز4.4( Q3بئز

( استعممت تربة ذات نسجةPseudomonas fluorescens وBacillus megaterium وAzotobacter chroococcum  التمقيح ببكتريا الB1و
 و6.03 و5.18  أظهرت نتائج الدراسة أن مموحة مياه الري أدت إلى زيادة معنوية في معدالت قيم اإليصالية الكهربائية لمتربة أذ بمغت.مزيجة طينية

) والتي بمغتCEC(  وزيادة معنوية في السعة التبادلية لأليونات الموجبة.) بالتتابعQ3 وQ2 وQ1( لنوعيات مياه الري
 كما أدت مموحة مياه الري إلى زيادة معنوية في.) بالتتابعQ3 وQ2  وQ1) لنوعيات مياه الري
1-

1-

1-

ديسي سيمنز م6.70

 سنتي مول شحنة كغم24.31 و23.01 و22.20

 أدى التسميد،) بالتتابعQ3 وQ2 وQ1( كغم تربة لنوعية مياه الري. غم13.90 و12.55 و11.06 محتوى التربة من المادة العضوية والتي بمغت
.) ومادة التربة العضويةCEC( الحيوي إلى إنخفاض معنوي في معدالت قيم اإليصالية الكهربائية وزيادة معنوية في السعة التبادلية لأليونات الموجبة
. السيدوموناس، الباسمس، االزوتوبكتر، التسميد الحيوي، مياه مالحة:كممات مفتاحية
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ABSTRACT
A pots experiment was conducted at the canopy wood of Agriculture - University of Baghdad (Abu-Ghraib)
during summer season of 2014 to study the effect of irrigation water quality and biofertilizer and their
interactions on some soil chemical properties and growth of corn. Treatments included three water qualities
river water (1.5 ds.m-1 ''Q1''), well water (4.4 ds.m-1 ''Q3'') and mixed water (3.0 ds.m-1 ''Q2'') and two levels of
biofertilizer (without inoculation ''B0'' and inoculation with Azotobacter chroococcum, Bacillus megaterium and
Pseudomonas fluorescens ''B1'') applied to clay loam soil, using complete randomization design (CRD) in three
replicates. The results of study Soil EC values increased with increasing water salinity giving 5.18, 6.03 and 6.70
ds.m-1 for Q1, Q2 and Q3, respectively. And significantly increased exchange capacity of the cation ions CEC
reached 22.20, 23.01 and 24.31 c mole c kg-1 soil for Q1, Q2 and Q3, respectively. Irrigation water salinity also led
to a significant increase in soil organic matter content reached 11.06, 12.55 and 13.90 gm.kg -1 soil for Q1, Q2 and
Q3, respectively. Biofertilization led to decrease in rates a significant values electrical conductivity (EC) increase
exchange capacity of the cation ions CEC and organic matter soil.
Key wards: Salty water, Biofertilization, Azotobacter chroococcum, Bacillus megaterium, Pseudomonas
fluorescence.
Part of MSc. Thesis of the first author.
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الحياتية ،يتمثل بعزل وتنقية وتوصيف احياء مجيرية مختمفة

المقدمة

تضاف كمقاحات الى وسط نمو النباتات بيدف زيادة

تعد المياه من أىم الموارد الطبيعية في الدول ذات المناخ

امتصاص العناصر الغذائية ،اذ تغير المحتوى الميكروبي في

الجاف وشبو الجاف كالعراق ألنيا تتحكم بتوزيع السكان

منطقة الرايزوسفير ويعتمد نجاحو عمى كفاءة الكائن الحي

ونشاطاتيم االقتصادية والسيما الزراعة ،والمشكمة التي تواجو

المستعمل ،مدى توافق الكائن المجيري مع العائل النباتي

المورد المائي ناتجة عن التغيرات السمبية لممناخ العالمي في

والمقدرة التنافسية مع الكائنات الموجودة اصالً في التربة

المناطق المدارية والمعتدلة والدافئة التي ستشيد مزيداً من

الجفاف وشحة المطر وتذبذبو ،وىذه المشكمة أخذت تتفاقم من

فضالً عن اعداد االحياء في منطقة الرايزوسفير ومقدرتيا

جوار العراق المستمرة بتنفيذ مشاريعيا التخزينية واضافة

الكائنات الحية الدقيقة المفيدة لغرض توظيفيا في تحسين

عمى البقاء ( 4و )6وتتضمن ىذه التقنية تعظيم استخدام

العام  1999والزالت مستمرة ،تضاف إلييا سياسات دول

الصفات الفيزيائية والكيميائية والحيوية لمتربة ،إذ أنيا تقوم

اراضي زراعية جديدة مما قمل من واردات العراق المائية،

بالمحافظة عمى اتزان العناصر الغذائية في األراضي الزراعية

وكمية المياه التي يستيمكيا القطاع الزراعي في العراق تقدر

بأكثر من  %90من مجموع المياه المستيمكة ( .)5لذا البد

وتحويميا إلى الصور الجاىزة لتغذية النبات ( .)3وأشار

من وجود أساليب لمتعايش مع ىذا العجز المائي ومن ىذه

)(18إلى أىمية استعمال األسمدة الحيوية في توفير جزء من

األساليب استعمال مياه رديئة النوعية المياه المتدنية النوعية

العناصر الغذائية الميمة لمنبات مثل النتروجين والفسفور

والبوتاسيوم ،فضالً عن افراز بعض اليرمونات واألحماض

ومنيا مياه البزل والمياه الجوفية ومياه الصرف الصحي

التي تعمل كمنظمات لنمو النبات ،كذلك افراز بعض

والصناعي لتحقيق تنمية زراعية مستدامة .وقد أشارت كثير

المضادات الحيوية مما يساعد عمى مقاومة بعض األمراض

من البحوث والدراسات إلى امكانية استعمال المياه المالحة في

المستوطنة في التربة ويعود بالنفع عمى النبات وانتاجو.

الزراعة سواء كانت مياه مبازل ام مياه ابار عند تطبيق ادارة

ويمكن استخدام األسمدة الحيوية لتقميل االعتماد عمى االسمدة

سميمة لمتربة والمياه عن طريق الري بالتناوب او الخمط او

الكيميائية نتيجة توفير جزء كبير من العناصر الغذائية

الري التكميمي واختيار المحصول المناسب مع األخذ بنظر

الالزمة لتغذية النبات مما يؤدي الى تقميل تكاليف اإلنتاج

االعتبار ان تكون التربة ذات صفات فيزيائية وكيميائية

الزراعي وخفض معدالت التموث البيئي ( )3وألىمية كل من

مناسبة وأن اليدف من وسائل االدارة واالستراتيجيات المعتمدة

نوعية مياه الري والتسميد الحيوي وتداخالتيما في التأثير في

في استعمال المياه المالحة ىو منع حالة التراكم الممحي في

صفات التربة الكيميائية والنبات لذا تيدف ىذه الدراسة الى

أنظمة التربة والماء  .)15( Hamdyوتمعب نوعية المياه

دراسة تأثير استخدام نوعية مياه الري والسماد الحيوي في

المستخدمة في الري دو اًر ميماً وأساسياً في التأثير في خواص

بعض الصفات الكيميائية لتربة كمسية ونمو نبات الذرة

التربة ومن ثم تؤثر في نمو وانتاجية المحاصيل كماً ونوعاً،

الصفراء.

يعد تركيز االيونات في مياه الري العامل األساسي ،والمحدد
لكمية األمالح المضافة لمتربة وتكون مسؤولة عن تحديد

المواد وطرائق العمل

التركيب األيوني لمياه الري ىو االخر يمكن أن يؤثر في

والموارد المائية في كمية الزراعة-جامعة بغداد في أبي غريب

مموحتيا وتركيز االيونات الموجبة والسالبة فييا ،كما ان

نفذت التجربة في الظمة الخشبية التابعة لقسم عموم التربة

نوعية األيونات السائدة في محمول التربة واعتماداً عمى تركيز

الموسم الصيفي  ،2014باستعمال تربة ذات نسجة مزيجة

ىذه األيونات في مياه الري إذ أن استعمال مياه ذات تركيز

طينية .جمعت عينات التربة من الطبقة السطحية()30-0سم

عال من أيون معين يؤدي إلى سيادة ذلك األيون عمى سطح

من أحد حقول كمية الزراعة –جامعة بغداد في أبي غريب

الغذائية األخرى ( .)8لذا في اآلونة األخيرة اتسع استعمال

فتحاتو  2ممم ومزجت لتكون متجانسة ثم أجري بعض

وانتشار التسميد الحيوي الذي يعد واحدا من انجازات التقنية

التحميالت الكيميائية والفيزيائية لتربة الدراسة قبل الزراعة

جففت التربة ىوائياً وطحنت ونخمت ومررت من منخل قطر

معقد التبادل ومن ثم يؤثر في جاىزية وامتصاص العناصر
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حسب الطرائق التي وردت في ) Pageوأخرون; 19،

وعقمت البذور حسب طريقة ) (21،Vincientوذلك
الذرة ُ
بتغطيس البذور لمدة  2-4دقائق في ماء مقطر معقم ثم

Bashir ; 20و (11، Sayeghوالموضحة في الجدول .1
وكانت عوامل التجربة ىي ثالثة نوعيات مياه ري (1.5

الكحول األثيمي بتركيز  %95لمدة  4دقائق ثم غسمت بعد
ذلك بماء مقطر معقم  4مرات .بعدىا ُغ ِم َرت البذور بمحمول
كموريد الزئبق المحمض ( )% 0.1لمدة  4-2دقائق مع

بالتتابع ومستويين من السماد الحيوي ىما بدون تمقيح ورمز

ماء مقطر معقم إلزالة االثار المتبقية لكموريد الزئبق

ليا  B0والتمقيح ببكتريا ال Azotobacter chroococcum

المحمض .من ثم وضعت البذور المراد تمقيحيا لمدة 30

Pseudomonas

دقيقة في الوعاء بالستكي معقم مغمورة كمياً في المزرعة

،Richards ; 13،Black ; 12،Black ; 17،Hesse
نفذت تجربة عاممية وحسب التصميم التام التعشية ()CRD
و 3.0و )4.4ديسي سيمنز .م

وmegaterium

1-

ورمز ليا  Q1و Q2وQ3

و

Bacillus

التحريك والرج المستمرين ثم غسمت بعدىا  8-7مرات في

 fluorescensورمز لو ( )B1وبثالثة مكررات وبذلك كان
عدد الوحدات التجريبية  18وحدة تجربية تم اضافة سوبر

البكتيرية بعيداً عن أشعة الشمس .وتركت في الظل لمدة 30

فوسفات ( )P%21خمطا مع التربة بواقع  75كغم .Pه

1-

دقيقة ثم زرعت في

البالستيكية .زرعت بذور الذرة الصفراء ))Zea mays L.

وكبريتات

صنف (بحوث ىجين  )ZP684بتأريخ  2014/7/20تم

البوتاسيوم ( )K%41.5بواقع  150كغم .Kه  .حضرت

الحصول عمييا من الييئة العامة لفحص وتصديق البذور في

Pseudomonas

( )HgCl2والكحول األثيمي بتركيز ) )%95وحسب ما ذكره

 fluorescensعمى االوساط الزرعية الخاصة بيا اذ استعمل

 (21) ،Vincientواستعممت أصص بالستيكية سعة 40

وسط ال ( )Azotobacter chroococcum Agarلعزل

كغم تربة وعقمت بمادة ىايبوكمورات الصوديوم بنسبة %10

وسماد اليوريا ) (N%46بواقع  300كغم .Nه

1-

1-

مزارع سائمة لعزلة البكتريا Azotobacter chroococcum
وmegaterium

و

Bacillus

المكان المخصص ليا في األصص

ابي غريب .بعد تعقيميا سطحيا باستعمال كموريد الزئبق

بكتريا ال  Azotobacter chroococcumواستعمل الوسط

وممئ كل أصيص بكمية ثابتة من التربة ،وقد زرعت البذور

التركيبي ( )Pikovskaya Mediumلعزل بكتريا ال

بواقع  5بذرة لكل أصيص وبثالث مكررات ،مع مراعاة زراعة

استعمل

وسط

ال

لعزل

بكتريا

ال

البذور في المعامالت غير الممقحة بالسماد الحيوي اوالً

لتجنب تموثيا .ووضعت في الظمة الخشبية وبعد أسبوع من

مختبرات قسم عموم التربة والموارد المائية– كمية الزراعة-

وحصدت النباتات بتأريخ  .2014/11/8أعتمد في الري

جامعة بغداد حمل المقاح عمى الصمغ العربي المعقم من

عمى الطريقة الوزنية إليصال رطوبة التربة لحدود السعة

المزارع عمى الوسط السائل  ،Nutrient brothتمت تييئة

الحقمية عند إستنزاف  %50من الماء الجاىز

كما

megaterium

Bacillus

fluorescens

))Pseudomonas

 Pseudomonas fluorescensوتم الحصول عمييا من

المزرعة البكتيرية الحاوية عمى .cfu 7×105مل

1-

اإلنبات خفت عدد النباتات الى  2نبات في كل أصيص

لقاح من

بكتريا  Azotobacter chroococcumوبكتريا Bacillus
.cfu 5×105 megateriumمل

.cfu 9×105مل

1-

1-

لقاح من بكتريا

لقاح  ،ويحتوي عمى
Pseudomonas

 fluorescensواستعممت طريقة التخفيف والعد باألطباق

لتقدير أعداد البكتيريا وبحسب الطريقة المذكورة في (Page

وآخرون )19،أذ تم استخدام  25مل من كل مزرعة بكتيرية
وأضيف لو (100مل) من الصمغ العربي المحضر بنسبة
( 10:1صمغ :ماء) لضمان زيادة التصاق المقاح البكتيري
ببذور الذرة الصفراء وضمان نجاح التمقيح .استخدمت بذور
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 (14،Halloob ; 7،;16والذين ذكروا إن زيادة مموحة مياه

جدول  .1بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية لتربة الدراسة

الري أدت الى زيادة مموحة التربة.

قبل الزراعة.

جدول  .2بعض الخصائص الكيميائية لمياه الري المستعممة

انصفت

انقيًت

وحدة انقيبص

 (1:1) pHدرجت
انتفبعم

7.50

-

 )1:1(ECااليصبنيت
انكهزببئيت

5.15

1

انظعت انتببدنيت CEC
انكبتيىَيت

21.2

طُتًىل شحُت
1كغى

انًبدة انعضىيت

9.40

االيىَبث انًىجبت انذائبت

في الدراسة

ديظي طيًُش و

غى كغى

طهًبٌ وانجبىري

-

انصفت

Q1

Q2

Q3

EC

1.5

3.0

4.4

pH

7.8

8.2

7.9

انكبنظيىو

5.25

6.0

10.0

Ca+2

16.50

يهيًىل نتز

1-

انًغُظيىو

1.25

4.75

6.5

Mg+2

9.5

يهيًىل نتز

1-

انصىديىو

3.0

13.7

18.0

Na+

20.2

يهيًىل نتز

1-

انبىتبطيىو

0.11

0.14

0.18

K+

0.89

يهيًىل نتز

1-

يهيًىل نتز

HCO3-

2.2

يهيًىل نتز

1-

انكهىر

10.0

15.0

SO4-2

24.0

يهيًىل نتز

1-

انكبزيتبث

2.75

9.5

13.5

Cl-

20.0

يهيًىل نتز

1-

انكبربىَبث

-

-

-

=CO3

Nil

ـ

انبيكبربىَبث

1.8

2.8

4.8

انُتزوجيٍ انجبهش

32.5

يهغى كغى 1-تزبت

انبىروٌ

0.12

0.52

0.97

انفظفىر انجبهش

9.0

يهغى كغى 1-تزبت

انُتزاث

1.85

2.8

4.0

انبىتبطيىو انجبهش

216

يهغى كغى 1-تزبت

َظبت ايتشاس

1.17

4.17

4.43

يعبدٌ انكبربىَبث

180.7

غى كغى 1-تزبت

انجبض

2.10

غى كغى 1-تزبت

يفصىالث انتزبت

انزيم

264

غى كغى 1-تزبت

انغزيٍ

380

غى كغى 1-تزبت

انطيٍ

356

يهغى نتز

1-

1-

2/1 1-

(يهيًىل نتز )

انصىديىو
صُف انًيبِ*

C3S1

C4S1

C4S1

* تم تصنيف المياه حسب تصنيف مختبر المموحة االمريكي
 USDAوالوارد في ).(20،Richards

أما تأثير السماد الحيوي فقد كان ألضافة السماد الحيوي تأثير

1-

غى كغى تزبت

معنوي في خفض قيم اإليصالية الكيربائية إذ إنخفضت

صُف انُظجت

يشيجت طيُيت

-

انكثبفت انظبهزيت

1.22

ييكبغزاو و

المموحة من  6.32ديسي سيمنز م

3-

1-

في المعاممة غير

المسمدة بالسماد الحيوي  B0إلى  5.62ديسي سيمنز م

النتائج والمناقشة

اإلنخفاض  %12.45ويمكن أن يعزى سبب خفض المموحة

زيادة مموحة التربة وقد أعطت معاممة الري بمياه البئر()Q3

إلى زيادة نمو النبات وزيادة مجموعو الخضري مما أدى إلى

أعمى القيم قياساً بنوعية مياه الري الخمط ( )Q2ومياه نير

سحب كمية من األمالح الموجودة بالتربة وتتفق ىذه النتيجة

ذراع دجمة ( )Q1إذ بمغت معدالت قيم اإليصالية
1-

1-

في المعاممة المسمدة بالسماد الحيوي  B1وبمغت نسبة

تبين النتائج في جدول  3تأثيرآ معنويا لنوعية مياه الري في

الكيربائية  6.70و 6.03و 5.18ديسي سيمنز م

ديظي طيًُش و

1-

1-

22.0

االيىَبث انظبنبت انذائبت

وحدة انقيبص

مع ما حصل عميو (.(1وقد يعزى السبب ايضاً إلى احتمالية

عمى

تحسين الصفات الفيزيائية لمتربة نتيجة زيادة المادة العضوية

التتابع ،ويعزى سبب ذلك إلى تراكم األمالح مع زيادة مموحة

بالتربة الناجمة عن التسميد بالسماد الحيوي .أما تأثير

مياه الري ،نتيجة ألختالف التركيب األيوني لمياه الري

التداخل بين نوعية مياه الري والسماد الحيوي فقد كان التأثير

المستعممة كما ىو موضح في الجدول  .2وتتفق ىذه النتيجة

معنوياً في معدالت قيم اإليصالية الكيربائية اذ بمغت اعمى

مع ماحصل عميو ) HessوAl-Zaidi ، Molatakgosi
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قيمة  7.16ديسي سيمنز م

1-

عند الري بمياه البئر()Q3

طهًبٌ وانجبىري
اذ بمغت أعمى قيمة 14.90غم كغم

1-

عند الري بمياه البئر

والمعاممة غير المسمدة بالسماد الحيوي  B0واقل قيمة بمغت

( )Q3والمعاممة المسمدة بالسماد الحيوي  B1واقل قيمة

عند الري بمياه نير ذراع دجمة ()Q1

عند الري بمياه نير ذراع دجمة

1-

 5.0ديسي سيمنز م

بمغت 10.50غم كغم

والمعاممة المسمدة بالسماد الحيوي السماد .B1

( )Q1والمعاممة غير المسمدة بالسماد الحيوي  B0وسبب
ذلك يعود الى زيادة مموحة مياه الري وتأثيرىا في النشاط

جدول  .3تأثير نوعية مياه الري والسماد الحيوي في
االيصالية الكهربائية لمتربة(ديسي سيمنز م)1-

البايولوجي لالحياء المجيرية في التربة كما أُشير الى ذلك

آنفاً.

َىعيت ييبِ انزي
()EC ds.m-1

انظًبد
انحيىي

1.5

3.0

4.4

انًعدل

B0

5.36

6.43

7.16

6.32

5.0

5.63

6.23

5.62

B1
انًعدل
L.S.D
)(0.05

جدول  .4تأثير نوعية مياه الري والسماد الحيوي في
محتوى التربة من المادة العضوية (غم كغم)1-
َىعيت ييبِ انزي

انحيىي

1.5

3.0

4.4

5.18

6.03

6.70

B0

10.50

11.53

12.90

11.64

َىعيت ييبِ

انتظًيد

(َىعيت ييبِ انزي

B1

11.63

13.56

14.90

13.36

انزي

انحيىي

Xانتظًيد انحيىي)

انًعدل

11.06

12.55

13.90

0.39

0.32

0.56

َىعيت

انتظًيد

(َىعيت ييبِ انزي

ييبِ انزي

انحيىي

Xانتظًيد انحيىي)

0.79

0.64

1.12

L.S.D
)(0.05

تبين النتائج في جدول  5تأثي اًر معنويآ لنوعية مياه الري في

الري بمياه البئر( )Q3أعمى قيم قياسا بنوعية مياه الري الخمط

زيادة السعة التبادلية لؤليونات الموجبة أذ أعطت معاممة الري

( )Q2ومياه نير ذراع دجمة ( )Q1إذ بمغت معدالت محتوى

بمياه البئر( )Q3أعمى القيم قياسا بنوعية مياه الري الخمط

التربة من المادة العضوية  13.90و 12.55و11.06غم

( )Q2ومياه نير ذراع دجمة ( )Q1إذ بمغت معدالت قيم

بالتتابع ،وقد يعزى سبب ىذه الزيادة الى تأثير مموحة

السعة التبادلية لؤليونات الموجبة  24.31و 23.01و

مياه الري إذ أن األمالح ليا دور في تثبيط النشاط البايولوجي

22.20سنتمول شحنة كغم

ألحياء التربة المجيرية ومن ثم تقميل سرعة تحمل المادة

العالقة الطردية بين درجة تفاعل التربة والسعة التبادلية

والكمورايد الذي يؤدي إلى تثبيط النمو الميكروبي في التربة

لؤليونات الموجبة ((2أما تأثير السماد الحيوي في قيم السعة

المالحة ( .)23أما تأثير السماد الحيوي فقد أظيرت النتائج

التبادلية لؤليونات الموجبة فقد ثبت وجود فروقاً معنوية في

أن لو تأثير معنوي في زيادة محتوى التربة من المادة

زيادة قيم السعة التبادلية لؤليونات الموجبة إذ ازدادت السعة

1-

التبادلية لؤليونات الموجبة من  21.66سنتمول شحنة كغم

في المعاممة غير المسمدة بالسماد الحيوي  B0إلى 13.36

غم كغم

عمى التتابع ،ويعزى سبب ذلك

ساىم في رفع قيم السعة التبادلية لؤليونات الموجبة بسبب

من المادة العضوية ( )22والسيما تأثير أيوني الصوديوم

العضوية إذ ازدادت المادة العضوية من  11.64غم كغم

1-

الى دور الصوديوم في رفع قيم درجة التفاعل الوسط مما

العضوية خالل مدة الزراعة مسببة زيادة في محتوى التربة

1-

( )EC ds.m
انًعدل

زيادة محتوى التربة من المادة العضوية فقد أعطت معاممة

كغم

-1

انظًبد

وتوضح نتائج جدول  4إن لنوعية مياه الري تأثير معنوي في

1-

1-

في

في المعاممة المسمدة بالسماد الحيوي  B1وبمغت

المعاممة

غير

المسمدة

إلى24.69سنتمول شحنة كغم

نسبة الزيادة  %12.87ويعزى سبب ذلك إلى إضافة السماد

1-

بالسماد

الحيوي

1-

B0

في المعاممة المسمدة

بالسماد الحيوي  B1وبمغت نسبة الزيادة  ،%12.27ويعزى

الحيوي إذ أن األحياء المجيرية تموت بعد فترة من الزمن

سبب ذلك إلى إضافة السماد الحيوي الذي يؤدي إلى زيادة

فتترك خالياىا بالتربة وتزداد بذلك المادة العضوية في التربة.

المادة العضوية في التربة ومن ثم زيادة  CECأما تأثير

أما تأثير التداخل بين نوعية مياه الري والسماد الحيوي فقد

التداخل بين نوعية مياه الري والسماد الحيوي فقد كان التأثير

كان التأثير معنوياً في زيادة محتوى التربة من المادة العضوية
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معنوياً في زيادة قيم السعة التبادلية لؤليونات الموجبة اذ بمغت
اعمى قيمة  26.26سنتمول شحنة كغم

1-

طهًبٌ وانجبىري
منظمات النمو كاالوكسينات والسايتوكاينات والجبرلينات،
وبكتريا

عند الري بمياه

megaterium

Bacillus

وfluorescens

البئر( )Q3والمعاممة المسمدة بالسماد الحيوي  B1واقل قيمة

 Pseudomonasالمذيبة لمفوسفات ،إذ تعمل ىذه التوليفة

عند الري بمياه نير

السمادية عمى خفض درجة تفاعل التربة  pHمما يزيد من

ذراع دجمة ( )Q1والمعاممة غير المسمدة بالسماد الحيوي

جاىزية العناصر الصغرى التي يحتاجيا النبات وبالتالي

جدول  .5تأثير نوعية مياه الري والسماد الحيوي في السعة

وآخرون ( )10مع نبات الحنطة .أما تأثير التداخل بين نوعية

بمغت  21.10سنتمول شحنة كغم

1-

تحسين نموالنبات .وقد حصل عمى نتائج مقاربة Baha

.B0

التبادلية لأليونات الموجبة لمتربة (سنتمول شحنة كغم)1-

مياه الري والسماد الحيوي فقد كان التأثير معنوياً في الوزن

الجاف لممجموع الخضري إذ بمغت أعمى قيمة  75.40غم

َىعيت ييبِ انزي
()EC ds.m-1

انظًبد
انحيىي

1.5

3.0

4.4

انًعدل

B0

21.10

21.51

22.36

21.66

B1

23.30

24.51

26.26

24.69

انًعدل

22.20

23.01

24.31

َىعيت

انتظًيد

(َىعيت ييبِ انزي

ييبِ انزي

انحيىي

Xانتظًيد انحيىي)

0.03

0.02

0.05

L.S.D
)(0.05

أصيص

المسمدة بالسماد الحيوي  B1وأقل قيمة بمغت  50.40غم

أصيص 1-عند الري بمياه البئر( )Q3والمعاممة غير المسمدة
بالسماد الحيوي .B0
جدول  .6تأثير نوعية مياه الري والسماد الحيوي في الوزن
الجاف لممجموع الخضري لنبات الذرة الصفراء في مرحمة
1-

الحصاد (غم أصيص )

انظًبد
انحيىي
B0
B1
انًعدل

أشارت النتائج الموضحة في جدول  6إن لنوعية مياه الري
تأثيرآ معنويا في الوزن الجاف لممجموع الخضري فقد أظيرت
النتائج أن معاممة الري بمياه البئر( )Q3أعطت أقل قيم قياسا

بنوعية مياه الري الخمط ( )Q2ومياه نير ذراع دجمة ( )Q1ذ

L.S.D
)(0.05

بمغت معدالت القيم  53.18و 55.92و 67.81غم
أصيص

1-

عمى التتابع ،ويعزى سبب اإلنخفاض في الوزن

مموحة التربة والتي تؤدي إلى تداخالت معقدة تنعكس بشكل
سمبي عمى إمتصاص العديد من العناصر الغذائية والتي
بدورىا تؤثر في األيض الحيوي لمنبات .أما تأثير السماد
الحيوي في الوزن الجاف لممجموع الخضري فقد كان ألضافة

السماد الحيوي تأثير معنوي في زيادة الوزن الجاف لممجموع
الخضري إذ ازدادت القيم من  55.01غم أصيص

في

المعاممة غير المسمدة بالسماد الحيوي  B0إلى  62.93غم
أصيص

1-

في المعاممة المسمدة بالسماد الحيوي  ،B1وبمغت

نسبة الزيادة  %12.58ويعزى السبب في ذلك إلى أضافة
السماد الحيوي الحاوي عمى بكتريا ال

1.5
60.22
75.40
67.81
َىعيت
ييبِ انزي
0.85

َىعيت ييبِ انزي
()EC ds.m-1
انًعدل
4.4
3.0
55.01
50.40
54.42
62.93
55.96
57.43
53.18
55.92
(َىعيت ييبِ انزي
انتظًيد
Xانتظًيد انحيىي)
انحيىي
1.20
0.69
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