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  المستخلص
اس�تخدمت تجرب�ة عاملي�ة . ٢٠٠٧العل�وم والتكنولوجي�ا للموس�م الخريف�ي وزارة  –نفذت الدراسة في محطة أبحاث مركز التربة والم�وارد المائي�ة 

وب�ثCث مك�ررات تض�منت الدراس�ة عل�ى ث�Cث عوام�ل رئيس�ية ھ�ي ن�وعين لمي�اه ال�ري ومس�تويين ) RCBD(باستخدام تصميم قطاع�ات كامل�ة التعش�ية 
  . لمتطلبات الغسل ونمطين Kضافة متطلبات الغسل

  . ة للتربة وبيانات الحاصل لمحصول الذرة الصفراء كمؤشر لتحديد تأثير المياه المالحةتم مراقبة الخصائص الكيميائي
عند الري بالمياه المالحة ب�دون إض�افة متطلب�ات ) سم  ٦٠ -٠( أشارت النتائج إلى ارتفاع قيم ملوحة مستخلص العجينة المشبعة للتربة للعمق من 

  .بقدر ملوحة التربة المروية بمياه النھر مرة ٣.٧الغسل حيث ازدادت ملوحة التربة بمقدار 
عل��ى الت��والي مقارن��ةً م��ع المعامل��ة % ٤٣و % ٣٠إل��ى خف��ض ق��يم ملوح��ة الترب��ة بنس��بة %  ٤٠و  ٢٠أدى اس��تخدام متطلب��ات الغس��ل بمس��تويين  

  . المروية بنفس المياه  بدون متطلبات غسل 
إل�ى %  ٤٠بمس�توى ) ي�وم م�ن اKض�افة اjول�ى ٥٠عت�ين ف�ي بداي�ة الموس�م وبع�د اKض�افة لمتطلب�ات الغس�ل عل�ى دف( أدى استخدام ال�نمط الث�اني 

  ) .PW(بالمقارنة مع حاصل معاملة الري بمياه النھر % ١٤حصول اقل انخفاض في الحاصل وبحدود 
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 Abstract 
The study was conducted for determining the effect of application amount and pattern of leaching 

requirement for corn (zea mays L.) in fall season in 2007, in the soil and water resources center research station - 
Ministry of science and Technology. The experimental design was factorial complete randomize block design in 
three replicates. 
The main factors were three:-  

i. Two quality of irrigation water. 
ii. Two level of leaching requirement application. 
iii. Two pattern of leaching requirement. 

 Soil chemical characteristics and yield of corn was monitored as affected by irrigation with saline water. 
Results indicated increasing in values for salinity of soil saturation paste solution for depth (0 – 60 cm)    to 

values 3.7 time in irrigation with saline water without application of leaching requirement comparing with soil 
irrigated with river water. 

Using two levels (20 , 40 %) of leaching requirement caused reduction in the values of soil salinity to 30% 
and 43% comparing with treatment without leaching requirement respectively. Minimum redaction in the yield 
14% was occurred in using the second pattern (application of leaching requirement after 50 days from the first 
application) with 40% level comparing with the yield of irrigation with river water.       
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 ة ونمط متطلبات الغسلتأثير كمي                                                                                                   حسين وآخرون  

  
  المقدمة 

تحت��ل الم��وارد المائي��ة ف��ي الع��راق مكان��ا متمي��زا ب��ين         
، الموارد الطبيعية وتلعب دور كبيرا في مجا�ت الحياة كاف�ة 

اف�ة وش�به المروية تتركز في المناطق الج اjراضيان معظم 
س�نة  نتتغي�ر تغي�ر كبي�ر م� اjمط�ارالجافة في القط�ر كم�ا ان 

بس�بب نظ�ام الھط�ول المط�ري ال�ذي يتص�ف بع�دم  أخرىالى 
ان معظم مساحة القطر تقع تح�ت الخ�ط المط�ري . ا�ستقرار 

كم�ا ان مس�احة ) من�اطق الوس�ط والجن�وب ( ملم سنويا  ٢٠٠
ي�ة ال�ذي م�ن المس�احة الكل% ٥٦المناطق الص�حراوية تش�كل 

يك��اد ينع��دم فيھ��ا النش��اط الزراع��ي بس��بب ش��حة المي��اه وقل��ة 
وارتفاع قيم التبخر التي ت�ؤدي ال�ى فق�دان م�ا يق�ارب  اjمطار

ھن��اك كم��ا ان ) .  ٢( الس��اقطة  اjمط��ارم��ن % ٨٠ -٧٠م��ن 
حص��ول وتغي��را كبي��را ف��ي تص��ريف نھ��ري دجل��ة والف��رات 
بل القري�ب عجز في ت�وافر الم�وارد المائي�ة العذب�ة ف�ي المس�تق

وع��زى ذل��ك ال��ى المش��اريع التركي��ة الكبي��رة �س��تغCل ھ��ذه 
 أيج��ادال��ى  اjنظ��ارالمي��اه وبن��اء عل��ى م��ا تق��دم فق��د توجھ��ت 

الحل��ول المناس��بة لھ��ذا العج��ز الم��ائي وان كمي��ة المي��اه الجي��دة 
بالنقصان وما تبقى م�ن مي�اه  أخذتالنوعية المتوفرة للزراعة 

المي�اه (       المي�اه المالح�ة اس�تخدمت) .  ٣( واطئ�ة النوعي�ة 
ف�ي العدي�د م�ن بل�دان الع�الم كمص�در ) الجوفية ومياه المبازل 

رئيس��ي او ث��انوي لل��ري وبتراكي��ز ملحي��ة مختلف��ة ب��اختCف 
منظم��ة الغ��ذاء والزراع��ة الدولي��ة  أش��ارتمص��ادرھا حي��ث 

)FAO ( لعالم استخدمت فيھا مياه ادولة في  ٢٠الى ان ھناك
كم��ا ) (15م / منز س��يديس��ي  ٢٠ – ٢.٢٥تراوح��ت ملوحتھ��ا 

اذ اس�تخدمت  أفريقيااستخدمت المياه المالحة بنجاح في شمال 
ف���ي ت���ونس ذات توص���يل ) Majirda(مي���اه نھ���ر م���اجيردا 

م  ل��ري ال���ذرة البيض���اء / منز يديس��ي س��� ٣.٠كھرب��ائي بل���غ 
ف��ي )  ٦(  أش��اركم��ا  .) 8(والش�عير وغيرھ��ا م��ن المحاص��يل 

ة لمي��اه المب��ازل الناتج��ة للس��نوات مص��ر إل��ى إن الكمي��ة الكلي��
ذات توص�يل  ٣مليار م ١٤-١٢تراوحت بين  ١٩٨٩-١٩٨٤

م وان الكمي��ة المس�تخدمة منھ��ا / منز يديس��ي س� ٤.٧كھرب�ائي 
س��نويا ويتوق��ع ان تزي��د ت��دريجيا  ٣ملي��ار م ٤.٥لل��ري بلغ��ت 
ا�ستخدام العشوائي للمي�اه المالح�ة  أن ٣مليار م ٧لتصل الى 

س�لبية عل�ى الترب�ة والحاص�ل وعلي�ه عن�د ينطوي عل�ى نت�ائج 
طرائ��ق ووس��ائل لغ��رض  أيج��ادھ��ذه المي��اه يتطل��ب  ماس��تخدا

ف�ي إنتاجي��ة  الس��يئا�س�تخدام الن�اجح لھ��ذه المي�اه دون الت�أثير 
ل�ذا يھ�دف البح�ث ).  ١( اjرض وإنتاجية المحصول والبيئ�ة 

المي�اه المالح�ة م�ع المحافظ�ة  أدارةالى اختب�ار بع�ض عوام�ل 
م��ن خ��Cل  واKنتاجي��ةعل��ى خص��ائص الترب��ة  مك��اناKق��در 

تحدي��د انس��ب نس��بة لمتطلب��ات الغس��ل م��ع تحدي��د انس��ب نم��ط 
  . واKنتاجيةله وربطھا بمعايير خصائص التربة  إضافة

  
  المواد وطرائق العمل 

وارد م�مركز التربة وال أبحاثنفذ البحث في محطة   
ض وزارة العل���وم والتكنولوجي���ا وعل���ى مس���احة ار -المائي���ة
 بأنھ�اتتص�ف ترب�ة الموق�ع  ٢٠٠٧للموسم الخريفي  ٢م ٤٠٠

حرث�ت ترب�ة ) .  ١( طينية ج�دول  مزيجيهرسوبية ذات تربة 
الحقل حراثة متعامدة ثم نعمت وعدلت عقبه تقسيم الحقل ال�ى 

  م وقد  ٢ وآخرالمسافة بين قطاع ) مكررات(ثCث قطاعات 

  
×  ٢( ٢م٥وحدات تجريبية وبمس�احة  ٦تم تقسيم القطاع الى 

م للوحدة التجريبية الواحدة والمسافة بين وحدة تجريبية ) ٢.٥
 واjم�Cحوقائي لمنع وتقليل حركة المياه  كأجراءم ١ وأخرى

ائيا ووزع�ت المع�امCت عش�.  أخ�رىة ال�ى ي�من وح�دة تجريب
القطاع�ات كامل�ة  تص�ميم بأتب�اعصممت التجرب�ة . لكل مكرر
 ١٨ات التجريبي�ة حيث بلغ�ت ع�دد الوح�د) RCBD( التعشية
عل��ى  ٢زرع��ت ب��ذور ال��ذرة الص��فراء ص��نف تم��وز . وح��دة

 وأخ�رى ج�ورهسم وب�ين  ٧٥ وآخرخطوط والمسافة بين خط 
روي���ت الوح���دات  ،ھكت���ار/نب���ات  ٥٣٠٠٠س���م وبواق���ع  ٢٥

التجريبي���ة بن���وعين م���ن مي���اه ال���ري اjول���ى مي���اه ري ذات 
م كمع�امCت مقارن�ة م�ع /منزيديسي س� ١.٤توصيل كھربائي 

ديس���ي  ٤.٢وعي���ة الثاني���ة فك���ان التوص���يل الكھرب���ائي لھ���ا الن
  ةـــإضاف أمام /منزيس

بعض الخصائص الفيزيائية و الكيميائية لتربة الموقع قبل  :١-جدول 
  الزراعة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
متطلبات غسل الى مستويين اjول  فأضيفتمتطلبات الغسل  

L1  والثانية % ٢٠متطلبات غسلL2  ٤٠غسل متطلبات %
ال�نمط  اKض�افةمتطلبات الغسل على نمطين م�ن  أضيفتوقد 
مس�تمرة م�ع ك�ل ري�ة أم��ا  تض�اف متطلب�ات الغس�ل P1 اjول

فتض���اف متطلب���ات الغس���ل  P2ال���نمط الث���اني م���ن ا�ض���افة 
ف�ي  يالنيترون�اس�تخدم جھ�از التش�تت  .بمرتين خCل الموسم 

م���ن الم���اء % ٦٠-٥٠تحدي���د موع���د ال���ري وعن���د اس���تنزاف 
كمي�ة المي�اه المض�افة م�ن خ�Cل المعادل�ة  تاھز كم�ا ح�ددالج

  :التالية
      d = (Ө 1/3 -   Ө B1 )D                       

  -:حيث إن

  الوحدة  الخاصية
  العمق

٣٠-٠ 
  سم

٦٠- ٣٠ 
  سم

  ٣٠١  ٣٠٥  كغم/غم  رمل
  ٣١٨  ٣٢٥  كغم/غم  غرين
  ٣٨١  ٣٧٠  كغم/غم  طين

  Clay Loam  النسجة
م/ميكاغرام  ظاھريةالكثافة ال

١.٣١ ١.٣  ٣  
الرطوبة الوزنية عند 

F.C 
%  ٢٧.٢  

الرطوبة الوزنية عند 
P.W  

%  ١٠.٢  

ECe 
ديسي سمنز 

  م /
٢.٨  ٢.٩  

PH  ٨.١  ٧.٩  
 /اWيونات الذائبة              ملي مول 

  لتر
  

Ca  ٦.١  ٦.٨  
Mg  ٤.٥  ٤.١  
Na  ٥.٢  ٥.٢  
SO4  ٣.٣  ٣.٧  

HCO3  ٢.٣  ٢.٣  
Cl  ١٤.٧  ١٨.٩  

SAR  ١.٧  ١.٥  
CaCo3 )٢٧٦.٧  ٢.٧٣.٦  )كغم/غم  
O.M )٥.٢  ٧.٠  )كغم/غم  
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d = ل الرية الواحدة أضافتهعمق ماء الري الواجبCخ.  
٣/١Ө  =ب�����ار 1/3 المحت�����وى الرط�����وبي الحجم�����ي عن�����د                
  .) من منحنيات الوصف الرطوبية ( 
B1Ө  =وعند ( المحتوى الرطوبي الحجمي قبل الري  

  %). ٦٠-٥٠استنزاف            
D = أروائھاعمق التربة المراد.  

  -:من خCل المعادلة  التالية ) ٩(كما حددت متطلبات الغسل 

IW

IW
EC)e5(CE

EC
LR

−
=  

  -:حيث إن
LR = جزء عشري او نسبة مئوية ( متطلبات غسل (  

ECIW =م/منز يديسي س( لري ملوحة ماء ا.(  
ECe =   التوصيل الكھربائي لمستخلص العجينة المشبعة  
  في  % ١٠والتي تسبب انخفاض مقداره         
  ).الحاصل للمحصول المراد زراعته         

ت��م جم��ع عين��ات الترب��ة قب��ل الزراع��ة وبع��د الحص��اد 
jخ�ذ مستخلص�اتھا ) سم ٦٠ -٣٠( و) سم ٣٠ - ٠(  ولعمقين
التحالي��ل المختبري��ة عليھ��ا والت��ي اش��تملت التوص��يل وإج��راء 

وتراكي��ز الكاتيون��ات وا�يون��ات ج��دول  PH ـالكھرب��ائي وال��
كما اجري التحليل الكيمي�ائي لمي�اه ال�ري المس�تخدمة ف�ي ) ١(

ت��م تق��دير الحاص��ل بع��د الحص��اد وذل��ك ). ٢(التجرب��ة ج��دول 
ونس����بة  أوزانھ����ابجم����ع الع����رانيص لك����ل معامل����ة وحس����بت 

  % .٣٠ثم عدلت الى رطوبة رطوبتھا 
  

  النتائج والمناقشة
            نت���ائج ملوح���ة الترب���ة للعم���قق���يم ) ٣(يوض��ح ج���دول 

قب���ل الزراع���ة وبع���د حص���اد محص���ول ال���ذرة ) س���م ٦٠-٠( 
ل��م تظھ��ر فروق��ات ف��ي ). ٢٠٠٧الع��روة الخريفي��ة (الص��فراء 

ملوح��ة الترب��ة قب��ل الزراع��ة وبع��د حص��اد محص��ول ال��ذرة 
ل��م تظھ��ر فروق��ات ف��ي ). ٢٠٠٧لخريفي��ةالع��روة ا(الص��فراء 

ملوح��ة الترب��ة قب��ل الزراع��ة ب��ين المع��امCت المختلف��ة ولكاف��ة 
اذ تراوح�ت ق�يم التوص��يل الكھرب�ائي لعجين�ة الترب��ة  اjعم�اق
م وان ھ�ذا المس�توى /منز يديس�ي س� ٢.٩-٢.٨ ECeالمشبعة 
  .المثالي
ة والمالح) RW(بعض الخصائص الكيميائية لمياه النھر : ٢ -جدول

)SW. (  
المياه   مياه النھر  الوحدات  الخاصية

  المالحة
EC  ٤.٩  ١.٤  م/ديسي سمنز  
PH    ٧.٩  ٧.٤  

اWيونات 
 الذائبة

  لتر/ملي مول 
  

Ca    ٣.٧  ٣.٢  
Mg   ٨.٢  ١.٤  
Na    ١٨.٢  ٤.٦  
So4   ٥.١  ٢.٨  

HCO3   ٤.٤  ١.٨  
Cl   ٢٧.٤  ٦.٤  

SAR   ٥.٣  ٢.١  

  

متوسط ملوحة التربة قبل  معامDت المختلفة فيالتأثير : ٣ -جدول
العروة الخريفية (محصول الذرة الصفراء ل  الزراعة وبعد الحصاد

  .سم  ٦٠-٠لمقد التربة ) ٢٠٠١
  التوصيل الكھربائي  الرمز  رقم المعاملة

  بعد الحصاد  قبل الزراعة  
T1 RW ٣.١  ٢.٤  
T2  ٍ◌SW ١١.٥  ٢.٧  
T3 SWL1P1 ٨.١  ٢.٨  
T4 SWL1P2 ٧.٨  ٢.٩  
T5 SWL2P1  ٦.٩  ٢.٧  
T6 SWL2P2 ٦.١  ٢.٩  

  
ديس����ي  ١.٧تبل����غ  أع����Cهعتب����ة التثب����يط للمحص����ول 

م وان زي��ادة وح��دة واح��دة لملوح��ة الترب��ة ي��ؤدي ال��ى /منزيس��
  ) . ١٠%( ١٢انخفاض في المحصول قدره 

متطلب���ات  إض���افةأدى ال���ري بالمي���اه المالح���ة دون   
ال��ى  اKض��افةالغس��ل او م��ع متطلب��ات الغس��ل ولنمط��ين م��ن 

) ٣.٧ -١.٩(ف����ي ق����يم التوص����يل تراوح����ت ب����ين  اختCف����ات
للمع��امCت المختلف��ة مقارن��ة م��ع معامل��ة مي��اه النھ��ر  إض��عاف

)T1 ( عن مستوى الملوحة قب�ل الزراع�ة Cالتي ارتفعت قلي .
يمك��ن مCحظ�ة ان اس��تعمال متطلب�ات غس��ل  أخ�رىم�ن جھ��ة 

مختلفة قد خفض من ملوحة التربة  أنماطعلى  وإضافتھاثابتة 
الموسم اذ انخفضت جميع المعامCت الت�ي تض�منت في نھاية 
متطلبات الغسل مقارنة مع اس�تخدام مي�اه مالح�ة ب�دون  إضافة

في الترب�ة بع�د  اjمCحسبب تراكم  إن). T2(متطلبات غسل 
الحصاد يعود الى معد�ت التبخ�ر العالي�ة م�ن منتص�ف تم�وز 

حيث ل�وحظ ارتف�اع ف�ي درج�ات الح�رارة  أيلولالى منتصف 
 أني�وم، /ك�م ١١٠وزيادة في س�رعة ال�ريح بلغ�ت  ٠م ٣٠بلغ 

في الترب�ة  اjمCحالظروف المناخية ھذه ساعدت على تجمع 
ال�ذي و)  ٤(     إلي�ه  أش�ارھ�ذا م�ا . وقللت من فرص الغسل 
ف��ي الطبق��ات الس��طحية م��ن  اjم��Cحأوض��ح إن زي��ادة تجم��ع 

اء التربة عند زيادة جھد التبخر بس�بب انتق�ال اjم�Cح م�ع الم�
وبعد حدوث التبخر يحدث تركيز لھذه  اjعلىالى  اjسفلمن 

فض���C عل���ى ان ملوح���ة الترب���ة ق���د ت���أثرت كثي���را  اjم���Cح
بمس��توى ملوح��ة م��اء ال��ري اذ ازدادت ملوح��ة الترب��ة بزي��ادة 

 أنال��ذين بين��وا )  ٧( و )١٣(إلي��ه  أش��اروھ��ذا م��ا . م��اء ال��ري
ت��راكم  ال��ى زي��ادة ملوح��ة أدىارتف��اع ملوح��ة م��اء ال��ري ق��د 

بس��بب احتف��اظ الترب��ة بج�زء م��ن الم��اء يع��ادل س��عتھا  اjم�Cح
يس�اوي  اjم�Cحالحقلية كما ان تلك التربة تح�تفظ بمق�دار م�ن 

كمي���ة المي���اه الت���ي احتفظ���ت بھ���ا الترب���ة مض���روبا ب���التركيز 
        تتف�ق ھ�ذه النت�ائج م�ع م�ا توص�ل الي�ه . الملحي ف�ي ھ�ذه المي�اه

ة الترب��ة ق��د ازدادت بمق��دار ال��ذي أش��ار إل��ى إن ملوح��) ٧( 
  .مرة بقدر ملوحة مياه الري  ٢.٠ -١.٦

ومس�توى متطلب�ات ) p(تثي�ر نم�ط ) ٤(يوضح ج�دول          
والت����داخCت فيم���ا بينھ����ا عل���ى ملوح����ة الترب����ة ) L(الغس���ل 
ظھ�رت فروق�ات ب�ين  عند نھاي�ة الموس�مسم   ٣٠-٠للطبقتين 

 ٠س�طحية متطلب�ات الغس�ل للطبق�ة ال إضافة أنماطمتوسطات 
س��م حي��ث ش��كلت نس��بة ا�نخف��اض ف��ي ملوح��ة الترب��ة  ٣٠ –

  اما من)  P1( اjولمقارنة بالنمط ) P2(للنمط الثاني % ١٥
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 ة ونمط متطلبات الغسلتأثير كمي                                                                                                   حسين وآخرون  

للمتطلب�ات الغس�ل للطبق�ة الس�طحية  اKضافةحيث تاثير نمط  
 انخف�اضال�ى ) P2(سم فقد أدى إضافة النمط الثاني  ٦٠-٣٠

 لواjب���النمط مقارن��ة % ١.٣مس��توى ملوح��ة الترب���ة بنس��بة 
)P1 ( وقد اعتبرت منطقة تراكم ملح�ي لم�ا غس�ل م�ن الطبق�ة

ويع��زى س���بب ذل��ك ال��ى كمي��ة المي���اه . س��م ٣٠-٠الس��طحية 
ال�ى غس�ل الترب�ة بش�كل  أدىالمضافة في النمط الثاني والذي 

الثاني��ة م��ن ال��نمط الث��اني حص��لت  اKض��افةفع��ال � س��يما ان 
فيھ��ا جھ��د  يك��ون) تش��رين اول(تح��ت ظ��روف مناخي��ة ب��اردة 

 اjم�Cحفرص�ة كبي�رة لغس�ل  أعط�ىنتح قليل وال�ذي  -التبخر
من التربة وخصوصا من الطبق�ة الس�طحية ال�ى الطبق�ة تح�ت 

إن توزيع اjمCح الذائبة وتجمعھ�ا ف�ي ) ١٢(ذكر . السطحية 
مقد التربة يعتمد على رطوبة التربة والظ�روف المناخي�ة وان 

أم��Cح ف��ي ك��ل الرطوب��ة ھ��ي المس��ؤولة ع��ن غس��ل وترس��يب 
أما من حيث ت�أثير مس�توى متطلب�ات . طبقة من طبقات التربة

إل���ى %).٤٠=L2(الغس���ل فق���د أدى إض���افة متطلب���ات غس���ل 
س���م بنس���بة ٣٠-٠خف���ض ملوح���ة الترب���ة للطبق���ة الس���طحية 

%) ٢٠=L1(مقارن����ة م����ع إض����افة متطلب����ات غس����ل %٢٧
ويع��زى س��بب ذل��ك إل��ى إن كمي��ة المي��اه المض��افة بوص��فھا .

% ٢٠مقارن��ة م��ع مس��توى % ٤٠لمس��توى متطلب��ات غس��ل 
نف��ة آخف��ض ملوح��ة الترب��ة م��ن الطبق��ة  كان��ت أكث��ر كف��اءة ف��ي

إلى أن زيادة الكميات المضافة من ) ١٦(   ھذا ما بينه. الذكر
المي���اه بوص���فھا متطلب���ات غس���ل ي���ؤدي إل���ى خف���ض ملوح���ة 
التربة، وفي ھذا المجال يفضل استخدام متطلبات غسل كافي�ة 

  عند
  

    ير نمط ومستوى إضافة متطلبات الغسل على ملوحة تأث: ٤ -جدول
سم للطبقة تحت  ٣٠-٠ للطبقة السطحية  ECeالتربة          

  .سم بعد الحصاد ٦٠-٣٠السطحية 
  المعدل  متطلبات الغسل  نمط ا�ضافة

  
L1 L2 

  
 سم ٣٠-٠الطبقة 

P1 ٧.٨ ٦.٤  ٩.١  
P2 ٦.٦  ٥.٧  ٧.٥  

    ٦.٠  ٨.٣  المعدل
    مس ٦٠-٣٠الطبقة   
P1 ٧.٤  ٧.٥  ٢.٧  
P2 ٧.٣  ٦.٥  ٨.١  

    ٧.٠  ٧.٧ المعدل

اس��تخدام المي��اه المالح��ة ف��ي ري المحاص��يل الحساس��ة  
جة س��أو متوس��طة الحساس��ية وخصوص��ا ف��ي ت��رب ناعم��ة الن

كم�ا إن ت�أثير متطلب�ات الغس�ل لطبق�ة الت�راكم . كتربة الدراسة
س�م لم�ا ن�تج م�ن غس�ل الطبق�ة الس�طحية فق�د  ٦٠-٣٠الملحي 

إل�ى خف�ض ملوح�ة الترب�ة % ٤٠أدى إضافة متطلب�ات غس�ل 
إل�ى إن زي��ادة )  ١٦( و ) ١٤(دراس�ات  أش�ارت%. ٩بنس�بة 

الكمي��ات المض��افة م��ن المي��اه بوص��فھا متطلب��ات غس��ل ت��ؤدي 
إلى خفض ملوحة التربة والى حركة اjمCح من اjعلى إل�ى 

  .اjسفل
إن معامل���ة ال���ري بالمي���اه المالح���ة ) ١(يوض���ح ش���كل 

)T2 ( بدون متطلبات غسل أعطت انخفاضا عاليا في حاصل
). T1(مقارنة مع معاملة مياه النھ�ر % ٤٦ هالعرانيص مقدار

لغس�ل أما مقدار ا�نخفاض في الحاصل الذي حققه متطلب�ات ا
٢٠)%L1 (فق��د أعط��ت انخفاض��ا ف��ي الحاص��ل ق��دره)P1 (

مقارن�ة م��ع معامل��ة مي��اه ) P2(ل�نمط اKض��افة الثاني��ة % ٣١و
 هت�أم�ا مق�دار ا�نخف�اض ف�ي الحاص�ل ال�ذي حقق). T1(النھر 
مقارن��ة م�ع معامل�ة مي�اه النھ��ر % ٤٠متطلب�ات غس�ل  معامل�ة

)T1 ( ول % ٢٥فق��د ك��انjض���افة اKل��نمط ا)P1(  ١٤و %
م��ن ھ��ذا يمك��ن أن نتب��ين مق��دار ) P2(اKض��افة الث��اني  ل��نمط

ا�نخف��اض ف��ي الحاص��ل ال��ذي حقق��ه ال��نمط الث��اني لمتطلب��ات 
مقارن��ة م��ع بقي��ة اjنم��اط ولمس��تويات متطلب��ات % ٤٠الغس�ل 
يع��ود س��بب ذل��ك إل��ى كمي��ة مي��اه ال��ري )  L2و L1(الغس��ل 

الت��ي % ٤٠المس��تلمة ف��ي ال��نمط الث��اني م��ن متطلب��ات الغس��ل 
م���ن الترب���ة والت���ي  اjم���Cحفرص���ة الكافي���ة لغس���ل أعط���ت ال

  .انعكست بدورھا على حاصل الذرة الصفراء
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معام�ت الري

تأثير معامDت الري المختلفة في الحاصل النسبي لمحصول : ١-شكل 
  الذرة الصفراء

  
  

مق��دار ونم��ط إض��افة ك��ل م��ن نس��تنتج م��ن ھ��ذا أھمي��ة 
ي بالمياه المالحة وما تحقق�ه م�ن متطلبات الغسل في إدارة الر

تتفق ھذه النتائج م�ع . مردودات ايجابية على الحاصل والتربة
الذي أشار إلى إن انخفاض كفاءة استخدام ) ٥(ما توصل إليه 

بزي��ادة مس��تويات ملوح��ة م��اء ال��ري ف��ي زراع��ة  مي��اه ال��ري
محصول الذرة الص�فراء وإمكاني�ة زي�ادة كف�اءة اس�تخدام ھ�ذه 

ع إدارة ري مناسبة لذا فان استخدام متطلبات غسل المياه بإتبا
أعط�ى كف�اءة عالي�ة ف�ي ) P2(مع نمط اKضافة الثاني % ٤٠

خفض ملوحة التربة وخصوصا الطبقة السطحية مم�ا انعك�س 
بصورة مباشرة على الحاصل حيث إن مق�دار ا�نخف�اض ف�ي 
الحاص��ل يعتم��د عل��ى تركي��ز اjم��Cح الذائب��ة وم��دى تحم��ل 

كي�ز العالي�ة م�ن اjم�Cح يك�ون اوحة إذ أن الترالمحصول للمل
).  ١١( تأثيرھ��ا اjكب��ر عل��ى ق��درة النب��ات �متص��اص الم��اء

الملوح�ة عل�ى نم�و ح�ول ت�أثير ) ١٨(وھذا ما أكدت�ه الدراس�ة 
محص���ول ال���ذرة الص���فراء إذ توص���ل إل���ى انخف���اض نس���بي 

 عن��د% �٨٨متص��اص ج��ذور نبات��ات ال��ذرة الص��فراء بل��غ 
ضغط ج�وي إض�افة إل�ى  ٤.٨وزي إلى زيادة الضغط ا�وزم

ت���أثيرات الملوح���ة عل���ى العملي���ات الفس���يولوجية للنب���ات وم���ا 
  .هعكس ذلك على تطور النبات ونموين
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