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جرب�ة  ف�ي ترب�ة وذل�ك بتنفي�ذ ت. اقل ما يمكن من متطلبات الغسل لتقليل ا!ثر السلبي للمياه الملحي�ة ف�ي الزراع�ة ا�روائي�ة% ٥٠تم اختيار إضافة      
و  ٤.٩٩=EC( ومي�اه بئ��ر مالح��ة ) ٢.٠=SARو  ١.٤=  EC( مي�اه نھ��ر : ذات نس�جة مزيج��ة طيني�ة اس��تخدمت فيھ�ا ث��8ث نوعي�ات م��ن المي�اه ھ��ي

SAR =(من ھذين النوعين  ١:١ومياه مخلوطة بنسبة ) ٧.٥EC=و   ٣.١SAR=وذلك لري محصول الذرة الصفراء خ8ل الموس�م الخريف�ي ) ٥.٠
من متطلب�ات الغس�ل لك�ل نوعي�ة م�ن المي�اه المس�تخدمة وف�ق المع�اد�ت ال�واردة ف�ي دلي�ل نوعي�ة مي�اه ال�ري الص�ادر ع�ن % ٥٠حسبت نسبة  .٢٠٠٦

لك�ل م�ن مي�اه النھ�ر والمي�اه المخلوط�ة والمي�اه المالح�ة عل�ى الت�والي، % ٣٠و  ١٥و  ٥وكان�ت قيمھ�ا ) FAO(منظمة الغذاء والزراعة لYمم المتحدة 
  .تمت مراقبة رطوبة التربة باستخدام جھاز تشتت النيترونات. ية الري باستخدام شبكة من ا!نابيب الرئيسية والفرعية صممت لھذا الغرضتمت عمل

( طحية لس�اظھرت النتائج إن استخدام المياه المخلوطة والمياه المالحة في ري نباتات الذرة الصفراء قد أدت إلى زيادة معنوية ف�ي ملوح�ة الترب�ة ا     
حصلت زيادة معنوية في قيمة معام�ل الكس�ر ف�ي الترب�ة المروي�ة بالمي�اه المالح�ة . مرة عما كانت عليه قبل الزراعة ١.٨و١.٤بلغت ).سم٤٠صفرالى 

ف��ي  أدى اس��تخدام المي��اه المالح��ة اخت��زا� معنوي��ا. مقارن��ة م��ع مي��اه النھ��ر% ٣٣وانخف��اض معن��وي ف��ي متوس��ط القط��ر الم��وزون مق��داره % ٦٨بلغ��ت 
ف�ي ح�ين ل�م تحص�ل ف�روق معنوي�ة ب�ين المي�اه المخلوط�ة ومي�اه النھ�ر ف�ي .مقارنة م�ع مي�اه النھ�ر% ٢٣الحاصل النسبي لمحصول الذرة الصفراء بلغ 

من الحد ا�دن�ي لمتطلب�ات غس�ل ل�م تك�ن كافي�ة % ٥٠من ھذا يتضح إن إضافة . تأثيرھما في معامل الكسر ومتوسط لقطر الموزون والحاصل النسبي
  .للمحافظة على التوازن الملحي وأھمية زيادة الكميات المضافة من المياه المالحة �سيما في الترب الناعمة النسجة كتربة الدراسة
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Abstract: 
 

     Less than 50% of leaching requirement application was chosen in order to reduce the negative offect of saline 
water in irrigation forming by conducting an experiment on clay loam soil, three qualities of water were : river 
water (Ec 1.4, SAR  2) saline well water ( Ec 4.99 ds/m, SAR  7.5), and mixed water with 1:1 ratio from both 
above mentioned waters ( Ec  3.1 ds/m, SAR 5), to irrigate corn plants during fall season (2006). The (50% 
leaching requirements) for each quality of used waters was calculated based on equation mentioned in FAO 
irrigation water quality index). Were the values (5,15,30%) for each of ( river water, mixed water, saline well 
water) respectively. 
     Irrigation practices were applied by using a net of main and sub-main pipes, was designed for this purpose. 
Soil moisture was monitored by using netron probe device. 
The results showed that the use of mixed and saline water  to Irrigate corn plants resulted in significant increase 
in soil surface (0-0.40 m) salinity which was 1.4 and 1.8 times more than pre planting. A significant increases in 
modulous ofrupture in soil irrigation with saline water, by 68% and a significant decreases in mean weight 
diameter by 33% compared with river water. Significant reduction by (23%) in relative yield of corn compared 
with river water, on the other hand no significant reduction was shown between mixed and river water on their 
effect on modulus of rupture and mean weight diameter and relative yield. 
     It was calculated that the addition of 50% of minimum leaching fraction was not adequate for maintaining salt 
balance, and the importance of increasing saline water  application, especially is fine-texturel soil like study soil. 
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  :المقدمة
  

تظھ��ر مش��كلة ت��راكم ا!م��8ح ف��ي ا!راض��ي المروي��ة      
. بسبب وجود ا!م8ح بكميات متفاوتة في جميع مياه ال�ري

حي��ث إن المحاص��يل الزراعي���ة يمكنھ��ا أن تم��تص ج���زءا 
م��ن ھ��ذه ا!م��8ح وي��ؤدي تراكمھ��ا ف��ي الترب��ة ف��ي " يس��يرا

كثير من ا!حيان إلى نتائج سلبية في الحاص�ل وخص�ائص 
إذ أن التراكي������ز العالي������ة ). Bernstein,1964(ترب������ة ال

لملوح��ة م��اء ال��ري لھ��ا ت��أثيرات مباش��رة ف��ي خص��ائص 
الترب��ة الكيميائي��ة والفيزيائي��ة مم��ا ينش��أ وس��طا غي��ر م8ئ��م 

ف�ي ھ��ذا . ) Ayers and Wescot,1985(لنم�و النب�ات 
و  ١٩٩٩فھ�د وجماعت�ه ( الصدد أش�ار ع�دد م�ن الب�احثين 

1978,Downton    ،و ١٩٨٦Miyamota  et.al  إلى
إن اس�تخدام مي��اه مختلف��ة المحن��وى الملح��ي وب��دون وس��ائل 
ادارة ق��د ادى ال��ى ارتف��اع ملوح��ة الترب��ة مم��ا انعك��س س��لبا 

لذا يتوجب الحد من . على نمو وانتاج المحاصيل الزراعية
ت���راكم ا�م���8ح ف���ي منطق���ة الج���ذور او خف���ض مس���توى 

لى مس�توى يتحمل�ه الملوحة في المحيط الجذري في ا�قل ا
ولضمان ذلك م�ن الض�روري ان يك�ون مق�دار . المحصول

المياه المضافة كافيا لتغطية ا�حتياجات المائي�ة ف�ي عملي�ة 
مض�����افا اليھ�����ا ) Evapotranspiration(التبخ�����ر ن�����تح 

والت��ي تع��رف بانھ��ا مي��اه ال��ري المض��افة . متطلب�ات الغس��ل
تعم�ل  بكميات اكبر من ا�ستھ8ك المائي للمحصول والتي

على غسل ا�م8ح والنزول بھ�ا ال�ى ال�ى م�ا دون المنطق�ة 
  .الجذرية لضمان مستوى مقبول للملوحة

تختل���ف الملوح���ة الملوح����ة المتراكم���ة م���ع اخ����ت8ف      
وبش��كل ع��ام . متطلب��ات الغس��ل وعم��ق المنطق��ة الجذري��ة

تزداد الملوحة عند تقليل متطلبات الغسل وزيادة العمق في 
  الى زيادة )Oster et.al)، 1984اشار . المنطقة الجذرية

  

  
احتياج��ات مي��اه الغس��ل بزي��ادة ملوح��ة مي��اه ال��ري والترب��ة 

ف��ي    (Roades et.al,1992)اش��ار . وحساس��ية النب��ات
) ECe(دراس��ة ق��ام بھ��ا ال��ى الع8ق��ة ب��ين ملوح��ة الترب��ة 

ومتطلب��ات الغس��ل وذل��ك ) ECiw( وملوح��ة مي��اه ال��ري 
لنمو النبات في الطبقة  لغرض الوصول الى ملوحة م8ئمة

ملوح��ة م��ن المف��اھيم -يع��د مفھ��وم ع8ق��ة ا�نت��اج. الجذري��ة
. ال��ذي يعك��س ا�نخف��اض ف��ي الحاص��ل بموج��ب الملوح��ة

يفترض المفھوم بانه تح�ت ظ�روف ا�دارة الطبيعي�ة يبق�ى 
انتاج المحصول عن�د ح�دوده المثل�ى ال�ى الح�د ال�ذي يص�ل 

لدراسات في ھ�ذا ان ا. فيه محلول التربة الى عتبة الملوحة
المج�ال مح�دودة فض�8 ع�ن ان نتائجھ�ا تعتم�د اساس�ا عل�ى 
الظروف الجوية السائدة وظروف التربة الت�ي تج�ري فيھ�ا 

  .التجارب 
تھ��دف ھ��ذه الدراس��ة ال��ى تحدي��د اھمي��ة وس��ائل ادارة      

ال��ري الخاص��ة باض��افة متطلب��ات الغس��ل ف��ي تقلي��ل ا�ث��ر 
�روائي�ة وع8ق�ة ذل�ك السلبي للمياه المالحة ف�ي الزراع�ة ا

  .     ملوحة-بالمقنن المائي و مفھوم ع8قة ا�نتاج
  

  :المواد وطرائق العمل
  

. ت���م تنفي���ذ تجرب���ة حقلي���ة ف���ي طيني���ة ترب���ة مزيج���ة      
يوض�����ح بع�����ض الخص�����ائص الفيزيائي�����ة  )١ -ج�����دول(

اس�تخدمت فيھ�ا ث�8ث نوعي�ات . والكيميائية لترب�ة الدراس�ة
مي��اه نھ��ر ذات : الص��فراءم��ن المي��اه ل��ري محص��ول ال��ذرة 

م ونسبة امتزاز الصوديوم /ديسمينز ١.٤توصيل كھربائي 
 ٥.٠ومي�����اه بئ�����ر مالح�����ة ذات توص�����يل كھرب�����ائي  ٢.٠

ومي�اه مخلوط��ة  ٧.٥م وس��بة امت�زاز الص��وديوم / ديس�يمنز
 ٣.٢من ھذين الن�وعين ذات توص�يل كھرب�ائي  ١:١بنسبة 

  .٥.١م ونسبة امتزاز الصوديوم /ديسيمنز

 

 
 

  القيمة  صائصالخ
  ٣٠٠.٠  )كغم/غم( الرمل

  ٣٢٣.٠  )كغم/غم( الغرين
  ٣٧٧.٠  )كغم/غم( الطين

  مزيجة طينية  النسجة
  ١.٣٤  )٣م/ميكاغرام(الكثافة الظاھرية 

  ١.٤١  )مم(معدل القطر الموزون 
  ٣٩٢.٨  )كيلو باسكال(معامل الكسر

  ٣.٣  )م/ديسيمنز(التوصيل الكھربائي
  ٨.١  اس الھيدروجين

  ٥.٢  )١/٢ -ملي مول(امتزاز الصوديوم  نسبة

  

  

  

  

  

       

  بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية لتربة الدراسة: ١-جدول 
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اض���يفت متطلب���ات الغس���ل لك���ل نوعي���ة م���ن المي���اه       

من اقل م�ا يمك�ن م�ن متطلب�ات % ٥٠المستخدمة مقدارھا 
م�ن ) Minimum Leaching Requirement(الغس�ل 

وذل���ك بحس���ب المع���اد�ت . اج���ل تقلي���ل الھ���در ف���ي المي���اه
ه ال��ري الص��ادر ع��ن منظم��ة ال��واردة ف��ي دلي��ل نوعي��ة مي��ا

 Ayers and( ِالغ����ذاء والزراع����ة ل8م����م المتح����دة 
1985,Wescot: ( 

)1......().........(5/( ECiwECeECiwLR −=  
اقل ما يمكن من متطلبات غسل للسيطرة = LR: حيث ان 

  على الملوحة معبرا عنھا بكسر عشري
 ECiw = م/ديسيسمنز( ملوحة مياه الري المضافة(  

ECe = التي يكون فيھا الفق�دان ) م/ديسيمنز(ملوحة التربة
م بالنس��بة لمحص��ول /ديس��مينز ١(م��ن الحاص��ل % ٣.٢

وم���ن خ���8ل ). ال���ذرة الص���فراء تح���ت ظ���روف الع���راق
المعطيات اع8ه يمكن حساب عمق الماء المضاف لغرض 
تغطي���ة حاج���ة ا�س���تھ8ك للمحص���ول ومتطلب���ات الغس���ل 

  :حسب المعادلة ا�تية
 

)2().........1/( LRETAW −=
 

  ) موسم/مم(عمق الماء المضاف = AW: حيث ان 
ET = م�م  ٥٠٠بلغ (مجموع ا�ستھ8ك المائي للمحصول

  ) بالنسبة لمحصول الذرة الصفراء
LR = متطلب����ات الغس����ل معب����را عنھ����ا بج����زء عش����ري

)Fraction.(  
وكمي���ة الم���اء الواج���ب )  LR( حس���بت متطلب���ات الغس���ل 

لكل نوعية م�ن المي�اه المس�تخدمة وكان�ت ) AW(اضافتھا 
للمي����اه ) ٥٨٨و  ٠.١٥( لمي����اه النھ����ر و ) ٥٢٦و ٠.٠٥ (

  .على التوالي) ٧٣٤و ٠.٣٠( المخلوطة و 
  
  
  

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  

  
أجري��ت عملي��ات تحض��ير ا�رض وبع��د ذل��ك ج��رى       

تس��وية الحق��ل وتقس��يمه ال��ى ث��8ث قطاع��ات متس��اوية م��ع 
م ب�ين القطاع�ات لغ�رض الس�يطرة عل�ى  ٢.٠ترك فاصلة 
ء وا�م�8ح وقس�م ك��ل قط�اع ال�ى ث�8ث وح��ات حرك�ة الم�ا

م م��ع ت��رك فاص��لة بمق��دار  ٣ X ٢تجريبي��ة ذات ابع��اد ض
تم�وز  ٢٣بت�اريخ  ١٠٦زرع�ت ب�ذور الص�نف . م بينھما٢

س�م ب�ين خ�ط واخ�ر، وب�ين ج�ورة  ٧٥في خطوط ،بمس�افة 
  .سم ٢٥واخرى 

سم ربطت في نھاياتھ�ا ٥استعملت انابيب معدنية بقطر      
ربط�ت . صريف الماء المض�اف لك�ل ل�وحعدادات لقياس ت

س�م  ٧.٥شبكة ا�نابيب الفرعية مع انابي�ب رئيس�ة قطرھ�ا 
مربوط��ة إل��ى مض��خة دي��زل منص��وبة عل��ى خ��زان م��اء 

م يس��تلم الم��اء م��ن  1.5x25x23ارض��ي م��بطن ذو ابع��اد 
ت��م حس��اب عم��ق الم��اء . لمي��اه ال��ري" نھ��ر دجل��ة مص��درا

 :الواجب اضافتة بأستعمال المعادلة ا�تية
   

d= (θfc- θbi) D          (3) 
  أذ أن

 d = مم(عمق الماء المضاف(  
θfc  =الرطوبة الحجمية عند السعة الحقلية  

 θbi  =الرطوبة الحجمية قبل الري  
D  = عم��ق الترب��ة عن��د الح��د ا�س��فل المجم��وع الج��ذري

  الفعال
 CPN )503استعمل مقياس الرطوبة النيتروني نوع      

DRHydroprobe (اس المحتوى الرطوبي للتربةفي قي .
بمقارن��ة نس��بة الع��د عن��د العم��ق " ت��م تعيي��ر المقي��اس حقلي��ا

المطلوب إلى العد القياسي مع محتوى الرطوبة الحجمي و 
   -:استنبطت المعادلة ا¹تية من المعايرة الحقلية
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  أذ أن
 θ   =المحتوى الرطوبي الحجمي للتربة  

CR  =الق��راءة / ق��راءة المقي��اس ف��ي الترب��ة ( نس��بة الع��د
  )القياسية في الماء 
�يجاد المحتوى الرطوبي الحجم�ي ) ٣(استعملت المعادلة 

للتربة عند العمق المحدد والزمن المح�دد م�ن بيان�ات نس�بة 
ح��دد الم��اء الج��اھز م��ن خ��8ل منحن��ى المواص��فات . الع��د

  ).١شكل(الرطوبية 
  

  :اCستھXك المائي
  

ف���ي ) ٣معادل���ة (معادل���ة الت���وازن الم���ائي  أس���تعملت     
بتق�دير ) ETa(حساب ا�ستھ8ك المائي الفعل�ي للمحص�ول
) م ٠. ٢٠- ٠(الخ��زين الم��ائي ف��ي منطق��ة الج��ذور الفعال��ة 

م  ٠.٤-٠م��ن بداي��ة الموس��م إل��ى نھاي��ة النم��و الخض��ري و 
بوس�اطة الف�رق ب�ين ) عند فترتي التزھير وتكوين الحاصل

  :وكا�تي) بالملمتر جميع القياسات(ريتين 
  

∆s =( P+I+C)-(ETa+R+D)                      (3) 
      

  :أذ أن
∆S  = التغير في مخزون التربة المائي  

P  = مم(كمية ا�مطار(  
I  = مم(الري(  

C  = مم(حركة الماء بالخاصية الشعرية(  
 ETa =ا�ستھ8ك المائي الفعلي 

R  = مم(السيح (  
D  = مم(الرشح العميق(  
  

والتبخ���ر م���ن ح���وض ) ETo(التبخ���ر المرجع���ي 
  ):Ep(التبخر 

  

في قياس )  ٤معادلة (تم اعتماد معادلة بنمان مونتيث       
ا�س��تھ8ك الم��ائي المرجع��ي وذل��ك اعتم��ادا عل��ى برن��امج 

(1992,Cropwat,Smith)    
  

  :أذ أن
ETo  = يوم/ مم (التبخر نتح المرجعي للمحصول(  
Rn  =ميكاجول (طح المحصول صافي ا�شعاع عند س /

  )يوم ٢م 
G  = يوم ٢م / ميكاجول (تدفق حرارة التربة(  
T  = ٠م(متوسط درجة الحرارة (  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
U2  = ثانية/ م (م ٢سرعة الريح مقاسة عند ارتفاع(  

ea-ed  = كيلو باسكال(النقص في ضغط البخار(  
  )٠م/ كيلو باسكال(أنحدار منحنى ضغط البخار = ∆ 
 Υ  =٠م/ كيلو باسكال(ت الرطوبة ثاب(  
  عامل تحويل=  ٩٠٠ 
  

بأستخدام " قياس كمية الماء المتبخر موقعيا كان      
  ) ١٩٩٧،وأخرونA)Kirda-حوض التبخر صنف

لبنات الذرة الصفراء ) Kc(وحسب ثابت المحصول
  : باستعمال المعاد�ت ا�تية

 
)5(* −−−−−−= EpanKpETa        

     
)6(* −−−−−−−= EToKcETa  

  
)7(* −−−−−−= EpanKcpETa   

 
  :أن  ذإ

ET a  = مم(التبخر نتح الفعلي(  
Kp   = ثاب��ت ح��وض التبخ��ر ويعتم��د عل��ى س��رعة

  الرياح والرطوبة النسبية
Epan   = مم(التبخر من حوض التبخر(  
ETo   = التبخر نتح المرجعي محسوبا بمعادلة

  )مم(مونتيث -بنمان
Kcp   =لثابت حوض التبخر للمحصو  
Kc  =ثابت المحصول  

  
 

قدرت كفاءة استخدام الماء الحقلي والمحصولي حسب      
  :المعادلتين ا�تيتين

)8(/ −−−−−−−−−−−= aETYieldWUEf

 
             

)9(/ −−−−−−−= edWaterappliYieldWUEf

  
  :أذ أن  

WUEf  = ٣م/كغم(كفاءة استخدام الماء الحقلي (  
WUE c    =م������اء المحص������ولي كف������اءة اس������تخدام ال

  )٣م/كغم(
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Yield   = كغم(حاصل الحبوب(  

ETa   = مم(التبخر نتح الفعلي(  
  

   :حيث ان

 Kc  معامل المحصول= 
عرفت سابقاً =    ETaوKpan 

  :ملوحة باستخدام المعادلة ا�تية-قدر مفھوم ع8قة ا�نتاج
  :أذ أن  

Ya  =الحاصل الفعلي   
Ym  =قع عندما تكونا�نتاج ا�عظم المتو 

ECe threshold <ECe  
ECe  = متوس��ط ملوح��ة مس��تخلص العجين��ة

  )م/ديسيمنز(المشيعة للمنطقة الجذرية 
ECthreshold = ا�يص�����الية الكھربائي�����ة لمس�����تخلص

العجين��ة المش��بعة عن��د عتب��ة مس��تخلص 
العجين��ة عن��د ا�نخف��اض ا!ول Äنت��اج 

 [ Ymالمحصول دون اÄنتاج ا!عظم 
 ]م/ديسيمنز

=b  نت�اج لك�ل وح�دة زي�ادةÄا�ختزال ف�ي ا
  ]م/ديسيمنز [ ECe Ymفي 

  

  :النتائج والمناقشة
  

إن اس��تخدام المي��اه المخلوط��ة والمي��اه  )٢-ش��كل(يب��ين      
المالحة في ري محصول الذرة الصفراء قد أدى إلى زيادة 

م��رة عم��ا  ١.٨و  ١.٤ملوح��ة الترب��ة بش��كل معن��وي بلغ��ت 
ربة الس�طحية ـ�ـوذلك في طبق�ة التكانت عليه قبل الزراعة 

  ). م٠.٤٠ –صفر ( 
يعزى سبب ذلك إلى ارتف�اع مع�د�ت التبخ�رنتح ف�ي ش�ھر 
تم��وز إل��ى منتص��ف ش��ھر أيل��ول بس��بب ارتف��اع درج��ات 

أدت ). ١ -ج����دول( ٠م٣٩الح����رارة الت����ي بل����غ متوس����طھا 
درجات الحرارة المرتفعة إلى المساعدة في تجمع ا!م�8ح 

ص الغس�ل، فض�8 ع�ن اس�تخدام في الترب�ة وقلل�ت م�ن ف�ر
  . من  حد ا�دني لمتطلبات الغسل% ٥٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
وف��ي ھ��ذا المج��ال فان��ه م��ن الض��روري جدول��ة ال��ري     

  بإضافة أعماق مياه ري تتعدى عمق المنطقة الجذرية عند 
اس�تخدام مي��اه مالح��ة ، وخاص��ة ف�ي الت��رب ناعم��ة النس��جة 

 Oster and( يتف��ق ھ��ذا م��ع م��ا وج��ده. كت��رب الدراس��ة
,Robinsion  1984و (1992,Roades et al)  ال�ذين

أوضحوا بأنه يفضل زيادة أعماق مياه الري عن�د اس�تخدام 
تؤدي إلى خفض الملوحة %    ٥٠متطلبات غسل اقل من 

تتفق ھ�ذه النت�ائج م�ع م�ا .  عن المستويات التي كانت عليھا
ال��ذي �ح��ظ زي��ادة ملوح��ة ) ١٩٩٥،مھ��دي(توص��ل إلي��ه 

في تجرب�ة حقلي�ة اس�تخدمت ) م ٠.٣٠-٠(بة السطحية التر
م عن�د /ديس�يمنز ٥.٣إل�ى  ١.٤فيھا مياه تراوحت ملوحتھ�ا 

 .ري محصول الحنطة في تربة ذات نس�جة طيني�ة غريني�ة
 ت��أثير نوعي��ات مي��اه ال��ري المختلف��ة ف��ي) ٣-ج��دول(يب��ين 

الكثافة الظاھرية ومعامل الكسر ومتوسط القط�ر الم�وزون 
بع����د حص����اد ) م٠.٢٠-ص����فر(الس����طحية لطبق����ة الترب����ة 

ل��م تظھ��ر ف��روق معنوي��ة ب��ين . محص��ول ال��ذرة الص��فراء
نوعيات مياه الري المستخدمة في تأثيرھا في كثاف�ة الترب�ة 

 ٣م/ميك��اغرام ١.٣٧و  ١.٣٤الظاھري��ة، إذ تراوح��ت ب��ين 
  .بعد الحصاد

أدى اس���تخدام المي���اه المالح���ة إل���ى انخف���اض  متوس���ط      
. مقارن�ة م�ع مي�اه النھ�ر% ٣٣مق�داره القطر الموزون بلغ 

م��ن الجھ��ة ا!خ��رى ل��م تظھ��ر فروق��ا معنوي��ة ب��ين المي��اه 
المخلوط�����ة ومي�����اه النھ�����ر ف�����ي تأثيرھم�����ا ف�����ي معام�����ل 

  .ومتوسط القطر الموزونالكسر
يع��ود س��بب ت��أثير المي��اه المالح��ة إل��ى زي��ادة تركي��ز       

ا!م8ح ونسبة امتزاز الصوديوم الممتز تعمل على تش�تت 
. ئق الترب��ة وتك��وين طبق��ة متص��لبة ف��ي س��طح الترب��ةدق��ا

 ١٩٩٧النايلسي  ; ١٩٩٨عبود  (أشارت بعض الدراسات 
;  Rengasmy et al 1984,(  إل��ى إن زي��ادة تركي��ز

الص��وديوم ي��ؤدي إل��ى تحط��يم التجمع��ات وتقلي��ل متوس��ط 
القطر الموزون نتيجة عملية التي يح�دثھا اي�ون الص�وديوم 

موجب��ا ب��ين تركي��ز الص��وديوم  وان ھن��اك ارتباط��ا معنوي��ا
ونسبة التفري�ق ال�ذاتي للط�ين ف�ي طبق�ات الترب�ة الس�طحية 

  .وتحت السطحية

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
بل    شكل 2 التوصيل الكھربائي ( ديسيمنز /م) لمستخلص العجينة المشبعة ق

سطحية  قة التربة ال الزراعة وبعد حصاد محصول الذرة الصفراء لطب
لمعام6ت الري ( صفر-0.4 م)
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  جدولة ري محصول الذرة                                                                                               سيف الدين  ، مسال

  

 
  
  
  

  
اظھ���رت نوعي���ات مي���اه ال���ري المس���تخدمة حص���ول       

انخف���اض معن���وي ف���ي الحاص���ل النس���بي لحب���وب ال���ذرة 
). ٣ش���كل(مقارن���ة م���ع مي���اه النھ���ر% ٣٠الص���فراء  بل���غ 

 Hamdy 199;Mass and( أوضحت بعض الدراسات 
Nieman 1978  (ر ا!م�8ح ف�ي جاھزي�ة الم�اء ال�ى ت�أثي

للنبات والتي تعمل على اختزا�لتبخرنتح  فض8 عن ا!لفة 
العالية ب�ين  الم�اء وا!م�8ح، يتطل�ب ب�دوره طاق�ة إض�افية 
�ستخ8ص الماء ع8وة على تأثير الملوح�ة غي�ر المباش�ر 
ف��ي بع��ض خص��ائص الترب��ة الفيزيائي��ة والكيميائي��ة والت��ي 

 Roades et.al) نم�و النب�اتتنعكس عل�ى الترب�ة كوس�ط ل
1992.(  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  

  
  

)  ETo(مرجعي التبخرنتح ال )٤-جدول(يظھر       
 FAO–المحسوب على اساس معادلة بنمان مونتيث 

ي8حظ .   A-المطورة والتبخر من حوض التبخر صنف
بان أعلى تبخرنتح مرجعي كان في شھر أب بلغ 

 ١٥٠فيما بلغ أعلى تبخر من حوض التبخر . مم ١٦٥.٢٣
مم في شھر أب أيضا وھذا يعود إلى ارتفاع معد�ت 

الشھر مقارنة مع بقية ا!شھر من درجات الحرارة في ھذا 
  ).٥- جدول( السنة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أدى اس���تخدام نوعي���ات مي���اه مختلف���ة إل���ى حص���ول       
انخفاض معنوي ف�ي حاص�ل الحب�وب نتيج�ة اس�تخدام مي�اه 

والت�ي ل�م % ٣٠.٥مالحة مقارنة بمعاملة المقارنة و بنسبة 
تظھ��ر ف��روق معنوي���ة بينھ��ا وب��ين معامل���ة اس��تخدام مي���اه 

طة ، يعزى ذلك ربما إلى إن اس�تخدام متطل�ب غس�ل مخلو
ق��د أدى إل��ى زي��ادة عم��ق الم��اء المض��اف ال��ذي أدى  ٠.١٥

بدوره إلى إزاحة ا!م8ح خارج حيز الجذور مما قل�ل م�ن 
ظھ��ر ).  ١٩٩٩ ،فھ��د وآخ��رون( الت��أثير الض��ار لYم��8ح 

و  31انخف��اض معن��وي ف��ي كف��اءة اس��تخدام الم��اء بنس��بة 
مي��اه مخلوط��ة ومي��اه مالح��ة ، عل��ى عن��د اس��تخدام % 37.5

يعزى سبب ذلك ربما إلى ا�خت8ف�ات ف�ي معام�ل . التوالي
الغسل وا�خت8فات في حاصل الحب�وب وال�ى اس�تھ8كھما 

  .!عماق مياه متفاوتة
 ١٠من المعادل�ة ) b(ملوحة -قدرت قيم ع8قة اÄنتاج      

 ٥٠-، فيما بلغت  47.5-، اذ بلغت قيمتھا للمياه المخلوطة 
  .للمياه المالحة

  
  
  
  
  

  )مم(متوسط القطر الموزون  )كيلوباسكال(معامل الكسر   )م/ميكاغرام(الكثافة الظاهرية  نوعية مياه الري

 1.32a 394.2b 1.38a  مياه نهر

 1.35a 420.1b 1.30a  مياه مخلوطة

  1.36a 650a 0.91b  مياه مالحة

LSD0.05 NS 42.1 0.14 

 االشهر

  التبخرنتح

  )مم) (ET0( المرجعي

  التبخر من حوض

  )A(التبخر صنف 

  )مم( 

  ٤٩  ٧٦.٣٢  تموز

  ١٥٠  ١٦٥.٢٣  اب

  ١٢٧  ١٣٩.٢  ايلول

  ٨٦.١  ١٤٧.٥٦  تشرين اول

  ٤١.٣٦  ٧٦.٩٥  تشرين ثاني

المحسوب )  ETo(التبخرنتح المرجعي :  ٤-لجدو

ة والتبخر من المطور  FAO–على أساس معادلة بنمان مونتيث 

  .من الزراعة الى الحصاد  A-حوض التبخر صنف

 

  .الكثافة الظاھرية ومعامل الكسر ومتوسط القطر الموزون بعد حصاد محصول الذرة الصفراء: ٣جدول 

 

شكل 3 الحاصل النسبي لمحصول الذرة الصفراء عند الري بنوعيات ميـاه 
ري مختلفة
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  لموسم الزراعة) ٠م(درجات الحرارة العظمى والصغرى والمتوسط : ٥جدول 
  

 اCشھر
درجة الحرارة 

  )٠م(العظمى
ة درجة االحرار

  )٠م(الصغرى
  المتوسط

  )٠م(
  ٣٣.٩٢  ٢٤.٣١  ٤٣.٥٣  تموز
  ٣٤  ٢٤.٣١  ٤٣.٦  اب

  ٢٩.٠  ١٩.١  ٣٨.٦  ايلول
  ٢٣.٨  ١٣.٦  ٣٤  تشرين اول
  ١٥  ٦.٩٩  ٢٣.٣٨  تشرين ثاني
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مجل��ة البح��وث . المحص��ول عل��ى الخ��واص الكيمياوي��ة للترب��ة

 .الزراعية العربية، المجلد ا�ول
دراس��ة نوعي��ة مي��اه نھ��ر ص��دام . ١٩٩٥،عب��د، مھ��دي عب��د الك��اظم-٢

اطروح���ة دكتوراھكلي���ة . مكاني���ة اس���تخدامھا ف���ي الزراع���ةوا
 .العراق  -جامعة الموصل -الزراعة والغابات

ت�أثير ملوح�ة الترب�ة ونس�بة المغنيس�يوم . ١٩٩٨،عبود، ھادي ياس�ر-٣
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  مياه الرياCختXف في كفاءة استخدام الماء الحقلي والمحصولي وحاصل البذور لمحصول الذرة الصفراء بسبب اختXف نوعية  :٦-جدول
  

كغم (كفاءة استخدام الماء   ١٠معادلة )b(ملوحة-عXقة اCنتاج
  )ماء ٣م/حبوب

  المعامXت  )ھكتار/طن(حاصل الحبوب 
  نوعية مياه الري

- 1.6a 8.500a مياه نھر  
-50 1.0b 5.900b  مياه مخلوطة  

-47.5 1.11bc 7.900ac مياه مالحة  
 0.15 1.79 LSD0.05 
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