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قياس ثباتية مجاميع تربة طينية غرينية تحت ظروف ادارة مختلفة
طيبة مظفر مباركة

كريم هواء البكري
جامعة بابل  /كلية الزراعة

المستخلص :
أجريت فحوصات ثباتيه مجاميع التربة على نماذج غير مثارة ) (Undisturbedلثالث ترب مختلفة االدارة  ,االولى
مزروعة بالجت والثانية بالحنطة والثالثة بدون زراعة من مشروع المسيب الكبير  .اضافة الى دراسة نسبة المادة العضوية
ونسبة الاليم في التربة الكلية وفي مجاميع التربة الثابتة .
أجريت الدراسة على  22نموذجا لثالثة أعماق ولثالثة مواقع(معامالت) .بينت النتائج االختالفات بين األعماق
والمعامالت في ثباتية مجاميع التربة )  (W.S.Aوكذلك االختالفات في نسبة المادة العضويه والاليم في كل من مجاميع التربه
الثابتة ) (W.S.Aوالتربة الكلية )(T.S
Abstract:
This study was carried out using core soil samples from Mussaib project (fallow, planted by
legume and planted by wheat).Water stable aggregates (W.S.A) was testd .Organic matter and
lime were tested in total soil(T.S) and in W.S.A materials .Statistical analysis showed a
significant increase in W.S.A in the planted soil compared to the fallow soil and significant
increase in % organic matter and % lime in W.S.A materials compared to the T.S.
المقدمة
بناء التربة  Soil structureله أهميه بتهيئة بيئة مالئمة لنمو النباتات .وأثبتت الدراسات العالقة الموجبة بين بناء
التربة وإنتاج المحصول.أن ثباتية مجاميع التربة ) Water-Stable Aggregates (W.S.Aتعني مقاومة مجاميع التربة
للتأثيرات الطبيعية وغير الطبيعي ة اعتمادا على مدى قوة االرتباط سواء بين المجاميع أوبين مواد التربة المكونة لهذه المجاميع
ونتيجة ذلك خلق فراغات بينية كبيرة الحجم  Macroporesبين المجاميع لغرض تغلغل الجذور وتنفسها وفراغات بينية
صغيرة الحجم  Microporesداخل المجاميع لغرض حركة محلول التربة وتزويد النباتات بالعناصر الغذائية .تقاس ثباتية
مجاميع التربة بمدى مقاومة المجاميع لرذاذ مائي وبواسطة جهاز الهزاز((yoder 1936
تعتبر جذور النباتات أحد عوامل تكوين مجاميع التربة وكذلك تسهم في تحسين ثباتيتها (Russel 1973, Baver
) 1948 Fitzpatrick 19971وغيرهم .بما أن طبيعة الجذور مختلفة باختالف النباتات لذا من المتوقع ان يكون هناك
اختالف بطبيعة مجاميع التربة  ,علما بأن الجذور تكون اكثر فعالية في األعماق األولى من التربة حيث أورد (Zheng-chao
) and Zhou-ping 2005أن  %68من كثافة الجذور في عمق التربة العلوي ). (0-30 cmان للجذور تأثيرات فيزياوية
أكثر من تأثيراتها الكيماوية على صفات التربة ,حيث استنتج ) (Yong et al 2006أن الجذور تسهم ب  %78.2من الصفات
الفيزياوية مقارنة ب  %2..2من الصفات الكيماوية للتربة .أكد) (Chuan 2008التأثيرات االيجابية والمعنوية للجذور الناعمة
( قطر اقل من  ) 1 mmعلى  W.S.Aوقد الحظ ) (Materechera et al 1994أن  W.S.Aتزداد في التربة المزروعة
بالحشيش االيطالي  ,والبزاليا والقمح مقارنة بالتربة غير المزروعه وان  W.S.Aمرافق لكثافة جذور كل محصول وكانت
حسب التسلسل ( الحشيش االيطالي < البزاليا < القمح ) لكن ) (Monoroe and Kladirko 1987الحظا تحسين (
 )W.S.Aبتأثير جذور المحاصيل البقولية والحبوب المستخدمة في دراستهم ( ذره ,فاصوليا ,قمح ) وال توجد اختالفات
معنوية بين محصول وأخر .في دراسة ) (Latif et al 1992لتربة مزروعة بمحصول الذرة وأخرى بخليط من البرسيم
والجت الحظوا زيادة في  W.S.A.باستعمال معدل القطر الموزون ) (Mean Weight Diameter (M.W.Dللتربة
المزروعة بخليط من الجت والبرسيم مقارنة بالتربة المزروعة بالذره ,لخص ) (Aubun 1998إن تأثير محاصيل البقوليات
على  W.S.Aهو بسبب اإلفرازات الصمغية ) (glueلهذه الجذور والتي تساعد على ربط حبيبات التربة مع بعضها وزيادة
نباتيتها.
الحظ ) (Augers 1996أن  %29من المادة العضوية في  W.S.Aذو حجم أكبر من ) (1 mmناتجة بتأثير جذور
الذرة في حين تنخفض إلى اقل من  %09في التربة الكلية ) (T.Sوأكد ) ) Al-bakri 1984زيادة معنوية للمادة العضوية في
 W.S.Aمقارنة بـ ) (T.Sأما ) (Aoyama et al 1999فقد درسوا الكاربون في أحجام مختلفة من مجاميع التربة وقد
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الحظوا زيادة الكاربون في  W.S.Aلألحجام الكبيرة ) (> 1 mm and 1-0.25 mmوبحدود ثالث مرات مقارنة بـ W.S.A
لألحجام الصغيرة )(< 0.5 mm and 0.05-0.025 mm
طريقة العمل
أخذت نماذج من تربة مشروع المسيب الكبير بحالتها الطبيعية  Core sampleوالمصنفة تربته ضمن رتبة
 Torrifluventsونسبة كل من  :الرمل , %02الغرين  %..والطين  %..أي إن قوام التربة طينية غرينية  silty clayوتم
اخذ النماذج بواسطة اسطوانة حديدية قطرها  7سم وارتفاعها  7سم أيضا وبطريقة عشوائية وبثالث أعماق األولtop (T) 0-
 , 5 cmالثاني  middle (M) 5-10 cmوالثالث
 bottom (B ) 10-15cmومن ثالثة مواقع وبثالث مكررات لكل موقع  :الموقع األول تربة غير
مزروعة ) (control-Cالثاني تربة مزروعة ألربع سنوات متتالية بمحصول الجت ) (Legume – Lوالثالث تربة مزروعة
كذلك ألربع سنوات متتالية لمحصول الحنطة). (Wheat – W
جففت النماذج هوائيا و مررت برفق بمنخل حجم  5 mmوأجريت عليها فحص ثباتية مجاميع التربة باستعمال 79
غم تربة بجهاز الهزاز الكهربائي وكان مقدار التصريف المائي المضاف بشكل رذاذ  0999سم/³دقيقة ( البكري  .)2990تم
استعمال منخل حجم  0.5 mmلقياس  W.S.Aاعتماداً على ما أورده ) )Russell 1973حيث اشارأن معظم الجذور بحاجة
إلى فراغات بينية حجم  ,0.2 mmعلما ً أن هذا الحجم من الفراغات تكونها مجاميع تربة بحجم  0.5 mmعلى أساس ان حجم
الفراغ مساوي إلى  0.4من حجم حبيبات التربة أو مجاميعها  .جففت مادة  W.S.Aبفرن حراري لمدة  2.ساعة بدرجه 097
درجة مئوية ثم تم قياس نسبة الاليم والمادة العضوية في التربة الكلية ) (T.Sوكذلك في مجاميع التربة الثابتة ).(W.S.A
استعملت طريقة الحرق باستعمال جهاز الحرق  Furnaceلقياس المادة العضوية بدرجة حرارة  .99درجة مئوية ولمدة 08
ساعة ) (Abdulla 1966,Salih 1978 , Albakri 1984إن هذه الطريقة بحاجة إلى دراسة خاصة في الترب العراقية
بسبب وجود الاليم واألمالح والتي قد تأثر على النسبة المئوية الفعلية للمادة العضوية وأن الدراسة جارية بهذا الخصوص .اما
الاليم تم تقديره حسب الطريقة الوزنية ( راهي واخرون .)0000
النتائج والمناقشة :
نتائج التحليل اإلحصائي جدول ( )0تشير إلى زيادة معنوية في  (P<0.05) W.S.Aللعمق) (Tمقارنة بالعمق
) (Bوغير معنوية في العمق ) (Mهذا يفسر الى أن كثافة جذور النباتات تقل مع العمق (Zheng-echao and Zhou-ping
) 2005وعلى افتراض أن للجذور دور في تحسين صفات التربة الفيزيائية خاصة في تكوين المجاميع  .Aggregatesأما
تأثير الجذور على  W.S.Aفيبدو واضحا ً حيث أن التربة المزروعة بالجت  Lأو الحنطة  Wتزداد فيها زيادة معنوية
)(P<0.05مقارنة بالتربة الغير المزروعة ) (Cوهذا يطابق كثير من الدراسات مثل
)(Salih1987, AL-bakri 1984, Russell 1973 , Materechera et at 1994 , Monro and Kladirko 1987
وغيرهم.
وكذلك تشير النتائج الى زيادة في  W.S.Aبالتربة المزروعة بالجت مقارنة بالتربة المزروعة بالحنطة لكن هذه الزيادة غير
معنوية وهذا مطابق لما جاء به
) (Aubun 1988والذي فسر ذلك أن جذور البقوليات تفرز مواد صمغية  Glueإلى التربة قد تساعد في تحسين بنائها بربط
حبيبات التربة مع بعضها
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جدول ( )1معدل نسبة ثباتية مجاميع التربة  W.S.Aلحجم (  >5.0ملم):
*

%W.S.A

العمق

المعامالت

% W.S.A
17.1

C

32.6

T

30.8

L

24.8

M

18.3

B

W

27.7

L.S.D 5%

8.3
* =Cتربة غير مزروعة

L.S.D 5%

8.3

 =Lتربة مزروعة بالجت  =Wتربة مزروعة بالحنطة

إن انخفاض  W.S.Aمع العمق رافقه انخفاضا ً في نسبة المادة العضوية جدول ( )2هذا االنخفاض غير معنوي بين
العمقين  Tو  Mومعنوي ) (P<0.5في العمق Bإضافة لذلك زيادة معنوية في نسبة المادة العضوية) (p<0.05للتربة
المزروعة مقارنة بالتربة الغير مزروعة وهذا واضحا ً إلضافة المادة العضوية من قبل الجذور لمواسم متعددة .لوحظ زيادة
معنوية) (p<0.05لنسبة المادة العضوية في  W.S.Aمقارنة ب  T. Sوهذا مطابق لدراسة (AL-bakri 1984 ,
) Aoyama et al 1999, Augers 1996هذا يدل على أن زيادة نسبة المادة العضوية في التربة يعني زيادة الربط بين
حبيبات التربة او بين مجاميعها .
جدول ( )2معدل نسبة الماده العضوية ): (% 0.M
%0.m

المعامالت

1.53

T.S

1.20

C

1.84

1.94

W.S.A

1.96

L

1.74

M

2.04

W

1.62

B

0.11

L.S.D 5%

%0.m

التربة

0.15

L.S.D 5%

0.15

L.S.D 5%

%0.m

العمق
T

جدول ( )8يبين الزيادة في نسبة الاليم في العمق  Bوهذا قد يفسر إلى غسل الاليم المستمر  Periodic leachingعلما
أن طريقة الري المستعملة هي الغمر بااللواح  .يبدو إن نسبة الاليم في  W.S.Aأخذت نفس االتجاه لنسبة المادة العضوية أي
أن هناك زيادة معنوية ) (p<0.05مقارنة ب  T .Sوهذا يفسر على إن االيونات الموجبة لها عالقة ايجابية في تحسين مجاميع
التربة مرافقة لدور المادة العضوية  .وال توجد اختالفات معنوية بنسبة الاليم بين المعامالت ( اي التربة المزروعة بالجت او
الحنطة او غير المزروعة ).
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جدول ( )3معدل نسبة الاليم (: )% lime
%Lime

التربة

%Lime

المعامالت

العمق

%Lime

35.20

T.S

35.5

C

35.7

T

35.80

W.S.A

35.8

L

34.7

M

35.2

W

35.9

B

L.S.D

0.47
5%

N.S

L.S.D 5%

0.11

أن جدول ( ).يوضح التداخل في نسبة المادة العضوية بين المعامالت ) (C , L and Wفي  W.S.Aاو  T.Sحيث
أن هناك زيادة معنوية ) (P<0.05في W.S.Aمقارنة بنسبة المادة العضوية في  T.Sفي الترب المزروعة ) ( L and W
وال توجد هذه الحالة في التربة غير المزروعة وهذا يوضح دور المحاصيل وما تضيفه من مواد عضوية بمرور الزمن الى
التربة ودور هذه المواد في تحسين صفات التربة الفيزيائية .
جدول ( )4التداخل في نسبة المادة العضوية :

L
W
1.81
2.28

المعامالت
C
1.63
2.28

التربة

1.13
1.27

T.S
W.S.A
L.S.D 5%

0.15

وهناك تداخل أيضا بنسبة الاليم جدول ( )7الذي يالحظ فيه أن هناك زيادة معنوية ) (P<0.05بنسبة الاليم
في  W.S.Aمقارنة بـ  T. Sفي التربة الغير المزروعة ) (Cوهذا يفسر أن عند غياب جذور النباتات تلعب االيونات الموجبة
دورا أساسيا في ثباتية مجاميع التربة وهذا ما يؤكده االختالفات غير المعنوية في نسبة الاليم بين  T. Sو  W.S.Aللترب
المزروعة سواء بالجت  Lأو بالحنطة . W
جدول ( )0التداحل في نسبة الاليم في  T.Sو  W.S.Aوالمعامالت:
المعامالت
W
35.33
34.94

التربة
L
35.68
35.88

C
34.43
33.44

T.S
W.S.A
0.64

L.s.D 5%

المصادر
البكري ,كريم هواء( )2990تأثير دورات التجميد واالذابة على ثباتية مجاميع تربة مستصلحة – مجلة االنبار للعلوم الزراعية ,
مجلد ( )2عدد(. )0
راهي  ,حمدهللا سلمان ,اسماعيل ابراهيم  ,ومحمد علي جمال ( )0000التحليل الكيميائي للتربة – وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي .
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