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ثر االسمدة وموقع اضافتها في تغلغل الجذور وتأثير ذلك في ثباتية مجاميع التربه وتشتت أ

 موادها الناعمة.

   

 كريم هواء البكري                          احمد مدلول عبود

 جامعة القاسم الخضراء / كلية الزراعة

 

  الخالصة :

ويه وموقع اضافتها على بعض صفات التربه الفيزيائيه وتغلغل الجل دراسه تأثير األسمده العضويه والكيميا     

( بوصفها من محاصيل الحبوب .Triticum aestivem Lوإنتشار المجموع الجذري تم إختيار محصول الحنطة )

في الظله الخشبية )الغير مغطاة ( التابعه لكليه 2012 - 2011الغذائيه المهمه . أجريت الدراسه للموسم الشتوي 

(. جففت Clay Loam( والثانيه )Silty Loamجامعه بابل ، وتم إختيار تربتين مختلفتي النسجه األولى ) -اعهالزر

إلستخدامها في الدراسة. تم إستخدام المخلفات 2mmعينات التربه هوائياً ثم طحنت برفق ومررت بمنخل حجم 

طن. هـ 50العضويه )مخلفات األغنام ( كأسمده عضويه بواقع   :
-6

كغم.  160واالسمدهالكيمياويه بواقع :نتروجين .  

هـ
-6

كغم .هـ160، فسفور 
-6

كغم. هـ 100وبوتاسيوم  
-6

. وخلطت المعامالت مع التربه بدقه ووضعت في أنابيب  

في قمه االنبوب لغرض الزراعه والري. ثبتت األنابيب فوق  1cm(مع ترك  25cmوارتفاع  10cmبالستيكيه )قطر 

وءة بالرمل المغسول بإحكام بعد وضع ورقة ترشيح بينهما وربطهما بواسطة شريط أنابيب مشابهة ممل

( 40× 125× 175الصق،الضافة عمود بزل، وتم توزيع األنابيب عشوائيا بمشبك حديدي صمم لهذا الغرض بأبعاد )

 السعة الحقلية.بذرة لكل أنبوب. وحددت كمية مياه الري على أساس الفرق في وزن التربة في حدود  5سم ، زرعت 

و نسبة تشتت مواد التربة الناعمة )طين+ غرين( أضافة الى الوزن  0.5mmتم قياس نسبة ثباتية مجاميع التربة حجم 

 (.25cm-13( والثاني )13cm-1الجاف للجذور ولعمقين في كل معاملة األول )

 تم الحصول على النتائج التالية:

وإنخفاض نسبة التشتت عند إضافة االسمدة العضوية او الكيمياوية ولكال  زيادة معنوية في نسبةثباتية المجاميع -1

 التربتين مقارنة بمعاملة المقارنة .

 زيادة معنوية في وزن الجذور بإضافة األسمدة الكيمياوية أو العضوية ولكال التربتين مقارنة بمعاملة المقارنة. -2

 الفيزيائية المدروسة للتربة.التأثيرااليجابي لزيادة نسبة الطين في الصفات  -3

العالقة الموجبه بين وزن الجذور ونسبة ثباتية مجاميع التربة والعكسيه مع نسبة تشتت مواد التربة الناعمه )غرين  -5

 + طين( 

 

EFFECT OF ADDITION AND LOCATION OF FERTILIZERS ON ROOT 

PENETRATION, AGGREGATE STABLITY, AND FINE PARTICLES 

DISPERTION. 

Karim H. Al-Bakri                                       Ahmed M.Abood 

 

Abstract :                                                                                                    

         To study the effect of organic and chemical fertilizers on some soil physical 

properties and roots penetration, on experiment was set up in canopy of wood at college 

of  agriculture – Babylon university. Wheat plants ( Triticumaestivem ) was planted 

during fall season of   2011 –2012. Two different soils in texture were used :silty loam 

 للباحث الثاني  بحث مستل من رسالة ماجستير
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collected from Qadisiya and clay loam from Karbala.  soils were air dried and passed 

carefully through a 2 mm sieve . Two types of fertilizers were used ; organic matter 

(sheep manure ) at rate 50 tons  h
-1

 . and chemical fertilizers at rate of  160 kg  h
-1

 . 

nitrogeen , 160 kg  h
-1

 . phosphorous and  100 kg h
-1

 . potassium . The fertilizers were 

mixed carefully with soil and placed in a plastic tubes ( 10 cm . diam and 25 cm long ) 

each tube was connected to another tube filled with washing sand to drain water in the 

top tube, and the two tubes separated   with filter paper.  

The initial layout of the tubes was randomly distributed in stand ( 40 × 125 × 175 ) cm. 

Five seeds were planted in each tube , and the Quantity of water on the different weights 

in the limited of field capacity . 

With addition watering the period of plants growing . 

The study included : 

1- Physical properties : such as water stable – aggregates< 0.5mm and dispersion 

ratio   for two depths of each tube ( 1 – 13 cm ) and ( 13 – 25 cm )  

2- Yield of plants : such as weight of dry roots for two depths .  

 

    The results observed are as follows : 

1- Increasing in water stable – aggregates and decreasing in dispersion ratio in 

organic or chemical fertilizer for two types of soil . 

2- Increasing in weight of roots in organic or chemical fertilizer treatments for 

two types of soil comparing with control. 

3- Positive effect of clay percentage in soil physical properties . 

4- Positive relationship between weight of roots with water – stable aggregates  

and adverse relationship with dispersion ratio (silt +clay)          

 

  : المقدمة

ثباتية مجاميع التربة هي أحدى قياسات بناء التربة وتعرف بأنها ترتيب حبيبات التربة مع بعضها على شكل      

بين الوحدات لمساعدة    ( Macro pores ) ةمجاميع أو وحدات بواسطة عوامل ربط معينة فتشكل فراغات كبير

داخل المجاميع لحركة محلول التربة وتغذية  (Micro pores) الجذور على التغلغل والتنفس وفراغات بينية صغيرة

(. المواد العضوية المضافة إلى التربة سواء كانت مخلفات نباتية أو حيوانية تؤدي 2009وعيسى، النبات )البكري

تحسين الخواص الفيزيائية للتربة أذ تؤثر هذه المواد بصورة مباشرة في تحسين بناء التربة ومنها زيادة  دوراً مهما في

ثباتية تجمعاتها، وزيادة قابلية التربة لإلحتفاظ بالماء وتعد مخزناً للعناصر الغذائية في تغذية النبات األمر الذي أسهم 

عكس إيجاباً على المجموع الجذري والخضري وزيادة اإلنتاج. أشار في تفعيل كثير من العمليات داخل النبات مما ين

(Tisdll  وOades ،1982 ( أن المادة العضوية تحتاج )التمام تحللها بوجود الظروف المالئمة للتحلل  7-8 ) أشهر

لحرارة . تعاني الترب العراقية من ضعف في بناءها بسبب إنخفاض محتواها من المادة العضوية إلرتفاع درجات ا

التي تسبب سرعة تحللها وقلة تساقط األمطار وقلة الغطاء النباتي ومن الصعوبة زيادة نسبة المادة العضوية فيها دون 

تدخل األنسان. وأصبح الحفاظ على مستويات مناسبة من المادة العضوية في التربة هدفاً بحد ذاته لما له من أهمية في 

( . للخواص الفيزيائية دور كبير في تحديد إنتاجية الترب الزراعية   ( Russell ,1973اإلنتاج الزراعي 

( الذي يوفر بيئة مالئمة لنمو وبزوغ البادرات Soil Structureوخصوبتها، من هذه الخواص بناء التربة الجيد )

 1980 )كد. أوتغلغل الجذور وذلك لتوفر الظروف المالئمة من التهوية والرطوبة وزيادة نشاط األحياء الدقيقة.
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,Hillel) للماده العضويه تاثيرات ايجابيه على خواص التربة الفيزيائيه ، ووجودها على سطح التربة او ممزوجاً  أن

معها تعمل على تغليف المسام بالمواد الصمغيه مما يوفر حماية لمسام التربة من االنسداد بفعل التاثير الفيزيائي لماء 

عند إضافة مخلفات األغنام لتربة مزيجية غرينية عالقة خطية عالية المعنوية ( 2002، الري او المطر. وجد) عاتي

زيادة في قيم اإليصالية المائية وإنخفاض في الكثافة ، وبين معدل القطر الموزون والمخلفات العضوية ومدة الحضن

وين هيومات الكالسيوم التي ذلك يعود إلى تحلل هذه المخلفات وبوجود ايونات الكالسيوم وتك سبب الظاهرية وبين إن

 وجود زيادة في معدل القطر الموزون من( 2009واخرون،    (Sodhi الحظ  .لها تأثير عالي فيربط دقائق التربة

هـ.طن (8 ملم عندإضافة مخلفات نباتية ولمستوى 0.51 معاملة المقارنة إلى ملم عند 0.34
-1

(في تربة مزيجية رملية 

 و Mulumbaأشار) .ة المتحللة في تكوين تجمعات التربة من خالل ربط دقائق الطينإلى دورالماد ذلكوعزى سبب 

 Lal ،2008  )  هـ .طن 16 ،8 ،4 ،2 ،(0 عند إضافة قش الحنطة في تربة مزيجية طينية غرينية ولمستويات
-

1
الية نشاط ملم وعزى السبب إلى فع 1.59 ملم إلى 0.47 (أدت إلى زيادة في معدل القطرالموزون إذ زاد من

األحياءالمجهرية كالبكتريا والفطريات أذ تقوم بربط دقائق التربة أما عن طريق التأثير المباشرأوبفعل نواتج تحلل هذه 

 16 ،(8 إلى إن إضافة المخلفات الحيوانية )دواجن،أغنام( ولمستويات ,2007) الجوادي)أشار  .(r= 0.72) .األحياء

هـ .طن
-1

بناءالتربة ،الكثافةالظاهرية،المسامية،المحتوى الرطوبي  (ائية لتربة الدراسة( أثرت في الصفات الفيزي

 2004وجد .الكثافة الظاهريةاوالحظ إرتباط موجب بين المادة العضوية والصفات الفيزيائية عد  ) واإليصالية المائية

, Preston)  2005) وعاتي وآخرونa, ةإن الموادالعالية اللزوجة كاألصماغ الميكروبي (Microbial gums) 

 ,1990) العكيدي وآخرون)ذكر.  والناتجة من نشاط األحياءالدقيقة تكون ذات تأثيرفي تكوين تجمعات التربة وثباتها

 2002و  (Coggerوجد .. إن العملية األساسية التي تساهم بصورة فعالة في تغيربناءالتربةهي إضافة المادة العضوية

, Sullivan  )فات الحيوانية والنباتية لترب مختلفة النسجة أدت إلى زيادة النسب المئوية لمجاميع إن إضافة المخل

اختالف واضح في نسبة ثباتية مجاميع  (2010،الحظ )البكري ومظفر   (mm 0.25) .التربة التي أقطارها أكبرمن

  ية مجاميع التربةحجم أكبرمن التربة بإختالف نوع الجذورفالتربة المزروعة بالجت مثالً أعطت زيادة معنويةفي ثبات

 .0.5 mm ملم للترب  1 للزراعة دوركبيرفي زيادة نسبة المجاميع الجافة األكبرمن إن ,2006) الولي) أكد

المزروعة مقارنة بالترب الغيرمزروعة وهذايرجع إلى دور النباتات منخالل جذوره وكذلك فعل األحياء المجهرية 

إنفصال دقائق الطين عن بعضها وهجرة هذه الدقائق  خالل مسارات الجريان بفعل  التشتت يعني.وما تفرزه من مواد 

( أن   (Al-Bakri, 1984(.الحظ 2002واخرون، (Gee حركةالماء مما قد يتسبب ذلك في غلق مسامات التربة

  لناعمةزيادة في تشتت دقائق التربة ا ,2010) ووجد)البكريالمادة العضوية تسبب أنخفاض في نسبة التشتت .

أي ( دورات كما وأستنتج إن عملية تكراراألرواء 1-4 مع دورات الترطيب والتجفيف بإستعماله  )الغرين+ الطين(

 ,و Manskعلى صفات التربة خاصة الفيزيائية . أشار) السلبيوسقوط األمطار قد تسهم في التأثير )ترطيب وتجفيف

Viek  (2002 ووتطويرالجزء الخضري من النبات وكذلك اإلنتاج،وإن إن النمو الجيد للجذور ينعكس على نم

من حجم التربة العلوي %  20-30التداخالل معقد يكون بين الجذوروالتربة القريبة من المنطقة الجذرية ويشمل بحدود

H) وحدة واحدة او وحدتين من خالل إفرازها أليون الهيدروجين (pH) .إن الجذورممكن أن تغيراألسالهيدروجيني
+
) 

بذلك تساعد على إذابة معقدات األيونات وتزيد من جاهزية الفسفوربالتربة وكذلك إفرازات الجذورتساعد على تنمية و

إفرازاتها لمواد تساعدعلى ربط دقائق  األحياءالمجهرية ذات أألهمية في تحسين صفات التربة الفيزيائية من خالل

 نترات( إن مواقع العناصرالغذائية(  Drew)  , 1975. أوضح (2006 ,واخرون (Hinsinger التربة

اما عنصرالبوتاسيوم فانه لم يحدث فرقا عن . إلى زيادة تفرع وكثافة الجذورفي تلك المواقع تؤدي ) األمونيوم،فسفور

 لذا أجريت هذه الدراسة لألهداف أآلتية:معاملة  المقارنه .

مياوية على الصفات الفيزيائية للتربة سواء بصورة محاولة تحديد تأثير إضافة مخلفات األغنام واألسمدة الكي -1

 مباشرة أو غير مباشرة على ثباتية تجمعات  التربة بالماء، نسبة تشتت مواد التربة الناعمة.

 تأثير موقع األضافة للمواد العضوية والكيمياوية على تغلغل الجذور وإنتشارها وكميتها. - 2

 نسجة( على الهدفين األول والثاني أعاله.تأثير زيادة نسبة الطين )إختالف ال - 3
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 المواد وطرائق العمل :

نفذت التجربة في الظلة الخشبية )الغير مغطاة ( العائدة لقسم التربة والموارد المائية في كلية الزراعة_ جامعة       

%= Silty loam (14 =%sand ،73تم إختيار تربتين مختلفتي النسجة األولى  2012-2011بابل للموسم الشتوي 

silt ،13 =%clay( أخذت من منطقة الشوملي_ محافظة القادسية وسميت )A1 والثانية .)Clay loam (22 =%

sand ،40 =%silt ،38 =%clay( أخذت من منطقة الحسينية _ محافظة كربالء المقدسة وسميت )A2 والمبينة .)

( .جففت عينات التربة هوائياً ثم مررت بمنخل قطر (1ل بعض صفاتهما الكيميائية والفيزيائية قبل الزراعة في جدو

ملم لغرض الزراعه وإجراء التحليالت الالزمة.أستخدم نوع واحد من المخلفات العضوية )مخلفات األغنام(  2فتحاته 

م اخذت من أحد حقول األغنام في ناحية المشروع_ محافظة بابل بعد إن كانت متروكة لمدة موسمين جففت هوائياً وت

طن. هـ 50ملم. وبمعدل  2طحنها وإمرارها من منخل قطر فتحاته 
-6

كغم  160، أما األسمدة الكيمياوية فتم إستخدام

فسفور. هـ
-6

كغم نتروجين.  هـ 160، 
-6

كغم بوتاسيوم. هـ 100، 
-6

(  أذ أستعمل السماد 1988( )أبو ضاحي واليونس ،

NP  روجين. وأستخدم السمادكمصدر للفسفور والنت 20: 20ذات المنشأ التركيK2SO4 (50% K2O كمصدر )

سم وملئها بالتربة، كذلك تم تحضير أنابيب  10سم وقطر  25للبوتاسيوم. تم تحضير أنابيب من البالستك بإرتفاع

مماثلة في القياس مملوءة بالرمل المغسول بالماء العذب ثبتت بإحكام بشريط الصق تحت أنابيب المعامالت بعد وضع 

يح بينهما.الهدف من إستعمال أنبوب الرمل هو إضافة عمود بزل الماء الزائد من األنبوب العلوي وهذا ورقة ترش

سم من األعلى  1سم وترك  24يجعل ظروف التجربة مقارب لظروف الحقل. تم ملي األنابيب العلوية بالتربة لحد 

(سم لغرض توزيع وتثبيت 125× 175لزراعة البذور وإجراء عمليات الري و تم تصنيع حامل حديدي أبعاده )

سم )أي أكبر من قطر األنابيب( لسهولة تحريكها ونقلها.وزعت  12األنابيب المستخدمة يحتوي على فتحات قطرها 

 (. وكانت المعامالت على النحو االتي: C.R.Dاالنابيب فيه عشوائيا مع تحريكها مرتين شهريا. تم استخدم التصميم )

Cدون إضافة(= معاملة المقارنة )ب 

Ma( 12= إضافة المادة العضوية في الجزء العلوي)سم 

Fa( 12= إضافة األسمدة الكيمياوية في الجزء العلوي )سم 

Mt( 24= إضافة األسمدة العضوية في كل األنبوب )سم 

Ft( 24= إضافة األسمدة الكيمياوية في كل األنبوب )سم 

ع إضافة مكرر واحد للتعرف على تغلغل الجذور فوتوغرافياً. وثالث مكررات لكل معاملة م A2و  A1وللتربتين   

تم خلط التربة بدقة مع األسمدة العضوية والكيمياوية قبل وضعها في األنابيب. تم زراعة بذور الحنطة   

(TriticumaestivumL. صنف أباء )الهيئة العامة لفحص وتصديق البذور لعام  -مصدقة من وزارة الزراعة 99

كغم. هـ 140عادل )بما ي 2011
-6

( بعد التأكد من نسبة اإلنبات. وقد تم حساب عدد البذور المزروعة على أساس وحدة 

. أما كمية مياه الري المضافة تم 2011 -11 -25بذرة لكل إنبوب. تمت الزراعة في  5المساحة ووجد إن المعدل بلغ 

ع األخذ بنظر األعتبار زيادة كمية الماء المضافة حسب تحديدها نتيجة الفرق في وزن التربة في حدود السعة الحقلية م

فترات النمو.بعد االنتهاء من العمل وحصاد النبات تم قياس نسبة ثباتية مجاميع التربة ونسبة تشتت موادها الناعمة 

يقة وكذلك الوزن الجاف للجذور وللموقعين العلوي والسفلي لكل معاملة .أذ قدرت نسبة ثباتية المجاميع بحسب طر

Yoder )  (1936,  والموضحة من قبلSalih) 1978, و )Al-bakri)  1984, غم من  100( وتتضمن أخذ وزن

مايكرون لترطيبها 50ملم( محسوبة على أساس الوزن الجاف ووضع على منخل قطر فتحاته  9التربة )المارة بحجم   

ملم على  0.5تام )كمي( إلى منخل قطر فتحاته  بطريقة الخاصية الشعرية لمدة نصف ساعة بعد ذلك نقلت التربة نقل

 0.2mm (Russell  1973, . )اساس ان جذور محاصيل الحبوب بحاجه الى فراغات بحجم 

دقيقة وبوجود تيار ماء ينزل على التربة من األعلى بشكل رذاذ ويخرج 10وتم تشغيل جهازثباتية مجاميع التربة لمدة 

ملم وبعد إنتهاء الوقت تم أخذ مجاميع التربة  0.5الغير ثابتة التي تقل أقطارها عن  من األسفل حامالً معه مواد التربة

م 105المتبقية على المنخل وجففت على درجة حرارة 
0

ساعة. بعد ذلك حسبت النسبة المئوية للتجمعات  24لمدة  

 ملم كما في المعادلة االتية : 0.5الثابتة بالماء ذات األقطار األكبر من 
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نموذج من  gm 20حيث أخذت . ( ,Al-bakri)  1984( و ,Salih) 1978تم حساب نسبة التشتت حسب طريقة  

التربة ولكل موقع من الوحدات التجريبية، الموقع العلوي والسفلي  ولكل وحدة تجريبية ووضعها في قنينة بالستيكية 

ساعة بعدها نقل  2( لمدة Shakerطر ووضعت في الهزاز الكهربائي )من الماء المقml 350وأضيف  ml 500حجم 

وأكمل الحجم إلى العالمة. وأخذت النماذج المشتتة علماً بأن لحظة أخذ ml 1000المحلول بالكامل إلى سلندر حجم

تم سحب النموذج المشتت يعتمد على درجة حرارة المحلول والزمن الالزم لحركة دقائق التربة وحسب قانون ستوك. 

25 ml  50من المعلق في السلندر ووضعه في بيكر حجم ml  105وجفف على درجة حرارة C
0

ساعة  24ولمدة  

 بعدها أخذ الوزن الجاف وأجريت الحسابات كما في المعادلة التالية:

 

 

 

      

بعد أخذ نماذج من التربة  كذلك تم أخذ الوزن الجاف للجذور في الموقع األعلى والموقع األسفل لكل وحدة تجريبية.

لكل موقع من الوحدات التجريبية كافة لغرض دراسة الصفات الفيزيائية فأن التربة المتبقية لكل وحدة تجريبية نقلت 

ساعة لكي تتفتت جزيئات التربة بعد ذلك نقلت  24( سم مملوء بالماء وترك لمدة 40× 40× 40إلى إناء ذو أبعاد )

لم ووضعت تحت تيار ماء هادئ لغرض بزل حبيبات التربة مع الماء الزائد وإبقاء الجذور م 1الى منخل قطر فتحاته 

فوق المنخل بعدها جمعت الجذور برفق تام وتنظيفها بدقة من كل حبيبات التربة والمواد العالقة األخرى وأضيف لها 

ئية )ثباتية التجمعات ،نسبة التشتت( الجذور الموجودة في عينات التربة التي تم أخذها لغرض دراسة الصفات الفيزيا

بعد إستخراجها بنفس الطريقة وبدقة ولكل وحدة تجريبية بعد اإلنتهاء من قياس كل صفة. ثم جففت على درجة حرارة 

65 C
0

  ولمدة ثالثة أيام وأخذ الوزن الجاف لها . 

ات بحساب اختبار اقل فرق ( وقورنت المتوسطANOVAحللت النتائج احصائيا وفق طريقة تحليل التباين )    

 ( في التحليل االحصائي .( Genstatواستعمل برنامج  0.05عند مستوى معنوية  L.S.Dمعنوي 

 

W.S.A
 *

 = %water stable-aggregates           ,     D.R  
+

 = %Dispertion ratio  

 

 قبل الزراعة . ( بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية للترب1جدول )

 

 A2التربة  A1التربة  وحدة القياس الصفة

 PH / 7.65 7.41درجة تفاعل التربة 

ديسي سيمنز. م ECeاإليصالية الكهربائية 
-1 

4.00 3.80 

سنتيمول. كغم (CECالسعة التبادلية لأليونات الموجبة )
-1

 23.5 21.7 تربة

غم. كغم المادة العضوية
-1 

7.5 8.7 

غم. كغم السيومكاربونات ألك
-1 

255 262 

  النتروجين الجاهز

ملغم. كغم
-1 

37.00 39.00 

 6.8 6.2 الفسفور الجاهز

 120 115 البوتاسيوم الجاهز

 Silty Loam Clay Loam % النسجة

 1.8 1.5 % نسبة ثباتية المجاميع

 79 88 % نسبة تشتت مواد التربة الناعمه

%W . S .A *  =  
Weight of aggregates > 0.5 mm- sand  > 0.5 mm  

Weight of sample - Weight of sand > 0.5 mm   
x100 

Weight of D .R. ( silt + clay ) in 25ml of  dispersed suspension 

Weight of total (silt + clay )in 25ml of completely dispersed suspension        

 

% D.R
+
 ( < 0.05 mm ) = 

 

X100 
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 النتائج والمناقشة:

( التأثير 2ن التحليل اإلحصائي لثباتية مجاميع التربة في الجزء العلوي يوضح جدول )يالحظ م      

( كذلك التأثير المعنوي  لنوع السماد A1%( مقارنة بالتربة )10( وبنسبة زياده )A2( للتربة )P<0.05المعنوي)

التوالي مقارنة بمعاملة  %( على27%( و )50المضاف حيث تفوق السماد الكيمياوي وكذلك العضوي وبنسبة زيادة )

( والتأثير 13cm-1( مقارنة بالعمق )25cm-1المقارنة وكذلك التأثير المعنوي  لموقع اإلضافة حيث تفوق العمق )

( والسماد الكيمياوي والعضوي وبنسبة زيادة A2المعنوي  للتداخل الثنائي لنوع السماد والنسجة حيث تفوقت التربة )

ي مقارنة بمعاملة المقارنة. إضافة للتأثير المعنوي  للتداخل الثنائي للنسجة وموقع %( على التوال23%( و )52)

( وكذلك التأثير المعنوي  للتداخل 13cm-1( مقارنة بالعمق )25cm-1( والعمق )A2اإلضاقة حيث تفوقت التربة )

% مقارنة 52نسبة زيادة ( وب25cm-1الثنائي لنوع السماد وموقع اإلضافة حيث تفوق السماد الكيمياوي ولعمق )

(. إضافة إلى التأثير المعنوي  13cm-1% مقارنة بالسماد العضوي والعمق  )20بمعاملة المقارنة وبنسبة زيادة 

-1( والسماد الكيمياوي والعمق  )A2للتداخل الثالثي للنسجة ونوع السماد وموقع إضافته حيث تفوقت التربة )

25cm( وبنسبة زيادة )عاملة المقارنة .وقد يعود سبب تفوق االسمدة الكيمياوية أنها تشجع على %( مقارنة بم59

تغلغل الجذور لوجود العناصر الغذائية الجاهزه الذي يحتاجها النبات  مما يؤدي الى زيادة في المواد الالحمة لترابط 

تمام تحللها وتجهيز النبات دقائق التربة بتأثير هذه الجذور .أما االسمدة العضوية فانها تحتاج الى فترة زمنية ال

أشهر( التمام  (7-8أذ أشار المادة العضوية تحتاج  ,1982) Oadesو Tisdallبالعناصر الغذائية .وهذا يتفق مع )

( A2تحللها بوجود الظروف المالئمة للتحلل . إن هذه التأثيرات المعنوية قد تعود إلى زيادة نسبة الطين في التربة )

( باإلضافة إلى الغرويات العضوية التي تعمل كمواد ,Hillel) 1980مة تزيد من ثباتية المجاميع التي تعمل كمواد الح

( كذلك كثافة الجذور وتأثيرها اإليجابي على ثباتية ,Cogger and Sullivan)  2002الحمة لترابط دقائق التربة 

 (.2010مجاميع التربة من خالل ربط دقائق التربة ) البكري ومظفر ،

 

 .(  دور النسجة ونوع السماد وموقع إضافته  في  ثباتية مجاميع التربة في الجزء العلوي2ل )جدو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوع السماد النسجة

 

 B×A موقع إضافة السماد

C1 C2 

 

A1 

B0 6.98 6.98 7.11 

B1 9.63 9.23 9.43 

B2 10.63 10.55 10.59 

 

A2 

B0 7.98 7.98 7.98 

B1 9.80 9.80 9.79 

B2 11.63 12.69 12.16 

L.S.D 0.31 0.22 

 تأثير النسجة

C×A 

 

A1 9.08 9.01 9.04 

A2 9.80 10.15 9.98 

L.S.D 0.18 0.12 

 تأثير نوع السماد

 

C×B 

B0 7.48 7.61 7.55 

B1 9.71 9.51 9.61 

B2 11.13 11.62 11.38 

L.S.D 0.22 0.15 

  9.58 9.44 تأثير موقع إضافة السماد

L.S.D 0.12 

A1التربة األولى = 

A2التربة الثانية = 

B0)مقارنة )بدون إضافة = 

B1أسمدة عضوية = 

B2أسمدة كيميائية = 

C1 موقع اإلضافة في الجزء =

 (12cmالعلوي )

C2 موقع اإلضافة في  كل =

 (24cmاألنبوب )
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( للتربة P<0.05( التأثير المعنوي )3يالحظ من التحليل اإلحصائي لثباتية مجاميع التربة في الجزء السفلي جدول )

(A2( وبنسبة زياده  )( مقارنة بالتربة )15%A1 كذلك التأثير المعنوي  لنوع السماد المضاف حيث تفوق السماد )

%( على التوالي مقارنة بمعاملة المقارنة. كذلك التأثير المعنوي 18%( و )33يادة )الكيمياوي والعضوي وبنسبة ز

(. والتأثير المعنوي  للتداخل 13cm-1( مقارنة بالعمق )25cm-1لموقع إضافة السماد حيث تفوق موقع اإلضافة )

%( و 33سبة زيادة )( والسماد الكيمياوي والعضوي وبنA2الثنائي لنوع السماد والنسجة حيث تفوقت التربة )

%( على التوالي مقارنة بمعاملة المقارنة. كذلك التأثير المعنوي للتداخل الثنائي لنسجة التربة وموقع اإلضافة 15)

(  P<0.05(. وهناك التأثير المعنوي )13cm-1( مقارنة بالعمق )25cm-1( والعمق )A2حيث تفوقت التربة )

%( 47( وبنسبة زيادة )25cm-1ضافة حيث تفوق السماد الكيمياوي ولعمق  )للتداخل الثنائي لنوع السماد وموقع اإل

( كذلك التأثير المعنوي 13cm-1%( مقارنة بالسماد العضوي وللعمق )31مقارنة بمعاملة المقارنة وبنسبة زيادة )

-1يمياوي وللعمق )( والسماد الكA2للتداخل الثالثي لنسجة التربة ونوع السماد وموقع اإلضافة حيث تفوقت التربة )

25cm( وبنسبة زيادة )مقارنة بمعاملة المقارنة . وقد يعود  سبب التفوق  كما ذكر في الجزء العلوي .44 )% 

 

 ( دور النسجة ونوع السماد وموقع إضافته  في نسبة ثباتية المجاميع في الماء في الجزء السفلي3جدول )

 

 B×A موقع إضافة السماد نوع السماد النسجة

C1 C2 

 

A1 

B0 6.63 6.63 6.65 

B1 7.53 8.53 8.03 

B2 7.73 10.03 8.88 

 

A2 

B0 7.83 7.83 7.83 

B1 8.63 9.43 9.03 

B2 9.63 11.25 10.44 

L.S.D 0.23 0.17 

 تأثير النسجة

C×A 

 

A1 7.30 8.41 7.86 

A2 8.70 9.51 9.10 

L.S.D 0.13 0.09 

 تأثير نوع السماد

 

C×B 

B0 7.23 7.25 7.24 

B1 8.08 8.98 8.53 

B2 8.68 10.64 9.66 

L.S.D 0.17 0.12 

  8.96 8.00 تأثير موقع إضافة السماد

L.S.D 0.09 

 

( التأثير المعنوي 4يالحظ من التحليل اإلحصائي لتشتت مواد التربة الناعمة في الجزء العلوي جدول)      

(0.05>P( للتربة )A2 كذلك التأثير ) المعنوي للسماد المضاف حيث أعطى السماد الكيمياوي وكذلك السماد العضوي

أقل نسبة تشتت مقارنة بمعاملة المقارنة.والتأثير المعنوي لموقع إضافة األسمدة سواء الكيمياوية أوالعضوية حيث 

داخل الثنائي للنسجة (.وهناك التأثير المعنوي  للت13cm-1( أقل نسبة تشتت مقارنة بالعمق )25cm-1أعطى العمق )

%( على 71%( و )66( أقل نسبة تشتت بلغت )A2ونوع السماد أذ أعطى السماد الكيمياوي والعضوي والتربة )

( A2%( كذلك التأثير المعنوي للنسجة وموقع اإلضافة حيث أعطت التربة )76التوالي مقارنة بمعاملة المقارنة )

 

 

A1التربة األولى = 

A2التربة الثانية = 

B0)مقارنة )بدون إضافة = 

B1أسمدة عضوية = 

B2أسمدة كيميائية = 

C1 موقع اإلضافة في الجزء =

 (12cmالعلوي )

C2 موقع اإلضافة في  كل =

 (24cmاألنبوب )
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(. والتأثير المعنوي للسماد المضاف A1( والتربة )13cm-1عمق )( أقل نسبة تشتت مقارنة بال25cm-1والعمق )

( أقل نسبة تشتت مقارنة بمعاملة المقارنة. و التأثير المعنوي للتداخل الثالثي لنسجة 25cm-1وموقع اإلضافة للعمق )

شتت بلغت ( أقل نسبة ت25cm-1( ولعمق )A2التربة والسماد وموقع إضافته حيث أعطت معاملة األسمدة والتربة )

%(. إن هذه التأثيرات المعنوية قد تعود لتحسين خواص 74%( على التوالي مقارنة بمعاملة المقارنة )71%( و )63)

التربة الفيزيائية بإضافة المادة العضوية ووجود الجذور الكثيفة التي تزيد من ثباتية المجاميع ومقاومتها عوامل التهدم 

Cogger and Sullivan)  2002,  .) بإإلضافة إلى التأثير المتداخل بين المادة العضوية والطين في تكوين معقدات

 (. Emerson, 1959طينية تساعد في ثبات التجمعات وزيادة متوسطات حجومها ) –

 

 ( دور النسجة ونوع السماد وموقع إضافته في نسبة تشتت مواد التربة الناعمة في الجزء العلوي4جدول )

 

 

 

( التأثير المعنوي 5جدول ) يالحظ من التحليل اإلحصائي  لتشتت مواد التربة الناعمة في الجزء السفلي     

(0.05>P( للتربة )A2( أذ أعطت أقل نسبة تشتت مقارنة بالتربة )A1 كذلك التأثير المعنوي لنوع السماد حيث )

أعطى كال السمادين الكيمياوي والعضوي أقل نسبة من التشتت مقارنة بمعاملة المقارنة وهناك التأثير المعنوي لموقع 

(.وهناك التأثير المعنوي 13cm-1( أقل نسبة من التشتت مقارنة بالعمق )25cm-1)اإلضافة حيث أعطى العمق 

( وكال السمادين الكيمياوي والعضوي أقل نسبة من A2للتداخل الثنائي للنسجة ونوع السماد حيث أعطت التربة )

إلضافة حيث أعطت التربة التشتت مقارنة بمعاملة المقارنة. كذلك التاثير المعنوي للتداخل الثنائي للنسجة وموقع ا

(A2( والعمق )25-1cm(أقل نسبة من التشتت مقارنة بالعمق )13-1cm( والتربة )A1 وهناك التأثير المعنوي .)

( أقل 25cm-1للتداخل الثنائي لنوع السماد وموقع اإلضافة حيث أعطى كال السمادين الكيمياوي والعضوي والعمق )

قارنة. وقد يعود سبب االنخفاض في نسبة التشتت لتحسن بناء التربة بفعل الجذور نسبة من التشتت مقارنة بمعاملة الم

 وإضافة األسمدة العضوية أو الكيمياوية .

 

 B×A موقع إضافة السماد نوع السماد النسجة

C1 C2 

 

A1 

B0 77.33 77.33 77.33 

B1 74.00 70.33 72.17 

B2 65.33 67.33 66.33 

 

A2 

B0 74.67 74.67 74.67 

B1 70.67 71.67 71.17 

B2 68.67 63.33 66.00 

L.S.D 1.08 0.76 

 تأثير النسجة

C×A 

 

A1 72.22 71.67 71.94 

A2 71.33 69.89 70.61 

L.S.D 0.62 0.44 

 تأثير نوع السماد

 

C×B 

B0 76.00 76.00 76.00 

B1 72.33 71.00 71.67 

B2 67.00 65.33 66.17 

L.S.D 0.62 0.54 

  70.78 71.78 تأثير موقع إضافة السماد

 L.S.D 0.44 

 

 

 

A1التربة األولى = 

A2التربة الثانية = 

B0)مقارنة )بدون إضافة = 

B1أسمدة عضوية = 

B2أسمدة كيميائية = 

C1 موقع اإلضافة في الجزء =

 (12cmالعلوي )

C2ي  كل = موقع اإلضافة ف

 (24cmاألنبوب )
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 ( دور النسجة ونوع السماد وموقع إضافته في نسبة تشتت مواد التربة الناعمة في الجزء السفلي5جدول )

 

 

 

( للتربة P<0.05( التأثير المعنوي )6يالحظ من التحليل اإلحصائي لوزن الجذور في الجزء العلوي جدول )     

(A2)  ( ( مقارنة بالتربة )14بنسبة زيادة%A1 والتاثير المعنوي لنوع السماد المضاف حيث تفوق السماد الكيمياوي )

والعضوي مقارنة بمعاملة المقارنة . وقد يعود سبب تفوق االسمدة الكيمياوية أنها تشجع على تغلغل الجذوروزيادة 

.أما االسمدة العضوية فانها تحتاج الى فترة زمنية التمام تحللها كثافتها لوجود العناصر الغذائية الذي يحتاجها النبات

 (7-8أذ أشار المادة العضوية تحتاج  ,1982) Oadesو Tisdallوتجهيز النبات بالعناصر الغذائية .وهذا يتفق مع )

-1تفوق الموقع )أشهر( التمام تحللها بوجود الظروف المالئمة للتحلل . كذلك التاثير المعنوي  لموقع اإلضافة حيث 

13cm( وبنسبة زيادة )25-1%( مقارنة بالعمق )16.3cm كذلك هناك التأثير المعنوي للتداخل الثنائي لنوع السماد )

( مقارنة بمعاملة المقارنة. كذلك يالحظ من A2والنسجة حيث تفوق كال السمادين الكيمياوي والعضوي والتربة )

( بنسبة A2( والتربة )13cm-1الثنائي للنسجة وموقع اإلضافة أذ تفوق العمق )الجدول أعاله التأثير المعنوي للتداخل 

(. وهناك التأثير المعنوي  للتداخل الثنائي لنوع السماد وموقع 25cm-1( ولعمق )A1%( مقارنة بالتربة )33زيادة )

مقارنة. كذلك التأثير ( مقارنة بمعاملة ال13cm-1اإلضافة حيث تفوق كال السمادين الكيمياوي والعضوي ولعمق )

( وكال السمادين الكيمياوي A2المعنوي للتداخل الثالثي للنسجة ونوع السماد وموقع إضافته حيث تفوقت التربة )

( مقارنة بمعاملة المقارنة. إن الجذور بحاجة إلى فراغات بينية تساعدها على التغلغل 13cm-1والعضوي ولعمق )

( و)البكري، (Russel, 1973( A1بنسبة فراغات بينية أكثر نسبة مقارنة  بالتربة )( تتمتع A2واإلنتشار وإن التربة )

و  (Drew, 1975)(. إن الجذور تنمو حسب تواجد العناصر الغذائية سواء كان مصدرها كيمياوياً أو عضوياً 3060

 (.3009)البكري وعيسى،

 

 

 AxB موقع إضافة السماد نوع السماد النسجة

C1 C2 

 

A1 

B0 78.67 78.67 78.67 

B1 78.33 74.33 76.33 

B2 78.33 72.33 75.33 

 

A2 

B0 76.33 76.33 76.33 

B1 78.00 70.33 74.17 

B2 73.00 65.67 69.33 

L.S.D n.s 1.39 

 تأثير النسجة

 

AxC 

A1 78.44 75.11 76.78 

A2 75.78 70.78 73.28 

L.S.D 1.13 0.80 

 السمادتأثير نوع 

 

BxC 

B0 77.50 77.50 77.50 

B1 78.17 72.33 75.25 

B2 75.67 69.00 72.33 

L.S.D 1.39 0.98 

  72.94 77.11 تأثير موقع إضافة السماد

L.S.D 0.80 

A1التربة األولى = 

A2التربة الثانية = 

B0)مقارنة )بدون إضافة = 

B1أسمدة عضوية = 

B2أسمدة كيميائية = 

C1 موقع اإلضافة في الجزء =

 (12cmالعلوي )

C2 موقع اإلضافة في  كل =

 (24cmاألنبوب )
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 ور في الجزء العلوي( دور النسجة ونوع السماد وموقع إضافته  في وزن الجذ6جدول )

 

 

 

 

 

  

  

( A2( للتربة )P<0.05لتاثير المعنوي )( ا7يالحظ من التحليل اإلحصائي لوزن الجذور في الجزء السفلي جدول )  

( كذلك التاثير المعنوي  لنوع السماد المضاف حيث تفوق السماد A1%( مقارنة بالتربة )21.9وبنسبة زيادة )

%( على التوالي مقارنة بمعاملة المقارنة. كذلك هناك التاثير 14.7%( و )53.6الكيمياوي والعضوي وبنسبة زيادة )

( والتاثير 13cm-1%( مقارنة بالعمق )19.8( وبنسبة زيادة )25cm-1ضافة حيث تفوق العمق )المعنوي  لموقع اإل

( وبنسبة زيادة A2المعنوي  للتداخل الثنائي لنوع السماد والنسجة حيث تفوق السماد الكيمياوي والعضوي والتربة )

ضاً التأثير المعنوي  للتداخل الثنائي % على التوالي مقارنة بمعاملة المقارنة. يالحظ من الجدول أي20.4% و 72.4

( A1%( مقارنة بالتربة )44( وبنسبة زيادة )A2( والتربة )25cm-1لنسجة التربة وموقع اإلضافة أذ تفوق العمق )

( وكذلك التأثير المعنوي  للتداخل الثالثي للنسجة ونوع السماد وموقع إضافته حيث تفوق السماد 13cm-1والعمق )

( مقارنة بمعاملة المقارنة. وقد يعود السبب لموقع األسمدة الكيمياوية أو 25cm-1( ولعمق )A2ربة )الكيمياوي والت

 (. 3009و )البكري وعيسى، (Drew ,1975)العضوية     إن الجذور تنمو حسب تواجد العناصرالغذائية. 

طين على تثبيت األمونيوم والنسجة الطينية تحوي على نسبة أعلى من النتروجين لقابلية بعض معادن ال     

(Karaman   25-1( كذلك إضافة األسمدة الكيمياوية والعضوية للعمق ),1998واخرونcm زاد من حجم التربة )

 (.1990المالمسة للجذور وتوزيع العناصر الغذائية بهذا الحجم من التربة.)عيسى، 

 

 

 

 

 

 B×A موقع إضافة السماد نوع السماد النسجة

C1 C2 

 

A1 

B0 1.10 1.10 1.10 

B1 1.57 1.30 1.44 

B2 3.88 2.90 3.39 

 

A2 

B0 1.22 1.22 1.22 

B1 1.80 1.48 1.64 

B2 4.08 3.73 3.91 

L.S.D 0.15 0.10 

 تأثير النسجة

C×A 

 

A1 2.19 1.77 1.98 

A2 2.37 2.15 2.26 

L.S.D 0.08 0.06 

 تأثير نوع السماد

 

C×B 

B0 1.16 1.16 1.16 

B1 1.69 1.39 1.54 

B2 3.98 3.31 3.65 

L.S.D 0.10 0.07 

  1.96 2.28 تأثير موقع إضافة السماد

L.S.D 0.06 

A1التربة األولى = 

A2التربة الثانية = 

B0ة(= مقارنة )بدون إضاف 

B1أسمدة عضوية = 

B2أسمدة كيميائية = 

C1 موقع اإلضافة في الجزء =

 (12cmالعلوي )

C2 موقع اإلضافة في  كل =

 (24cmاألنبوب )
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 جذور في الجزء السفلي( دور النسجة ونوع السماد وموقع إضافته على وزن ال7جدول )

 

 

 

 العالقات لبعض الصفات المدروسة:   

وجبة بين الوزن الجاف للجذور ونسبة ثباتية مجاميع التربة حيث عند زيادة ( العالقة الم1يالحظ من الشكل )      

وزن المجموع الجذري تزداد ثباتية مجاميع التربة مما يدل على فعالية الجذور في زيادة الثباتية من خالل إفرازاتها أو 

ونسبة تشتت مواد التربة الناعمة  ( بين وزن الجذور2ربطها الميكانيكي لحبيبات التربة والعالقة العكسية في الشكل )

حيث تعمل الجذور على زيادة تماسك حبيبات التربة الناعمة من خالل إفرازاتها التي تعمل كمواد الحمة أو الربط 

الميكانيكي للشعيرات الجذرية مما يؤدي إلى تحسن بناء التربة وخفض نسبة تشتت مواد التربة الناعمة وتجعلها أكثر 

ي أو األمطار والظروف الطبيعية األخرى.تم دراسة دور المعامالت على تغلغل الجذور وقد تم مقاومة لماء الر

توضيح ذلك بالصور الفوتوغرافية والتي تبين كثافة وعمق الجذور في المعامالت المدروسة مقارنة بمعاملة المقارنة 

 . A1على التربة   A2( والتي تبين تفوق التربة 2و  1)الحظ الصور

 

 

 

 

 

 

نوع  النسجة

 السماد

 B×A موقع إضافة السماد

C1 C2 

 

A1 

B0 0.93 0.93 0.93 

B1 0.95 1.05 1.00 

B2 1.12 1.34 1.23 

 

A2 

B0 0.98 0.98 0.98 

B1 1.15 1.21 1.18 

B2 1.24 2.14 1.69 

L.S.D 0.06 0.04 

 تأثير النسجة

C×A 

 

A1 1.00 1.11 1.05 

A2 1.12 1.44 1.28 

L.S.D 0.04 0.03 

 تأثير نوع السماد

 

C×B 

B0 0.95 0.95 0.95 

B1 1.05 1.13 1.09 

B2 1.18 1.74 1.46 

L.S.D 0.04 0.03 

تأثير موقع إضافة 

 السماد

1.06 1.27  

L.S.D 0.03 

A1التربة األولى = 

A2التربة الثانية = 

B0)مقارنة )بدون إضافة = 

B1أسمدة عضوية = 

B2أسمدة كيميائية = 

C1 موقع اإلضافة في الجزء =

 (12cmالعلوي )

C2 موقع اإلضافة في  كل =

 (24cmاألنبوب )
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 التربة  ( العالقة بين الوزن الجاف للجذور ونسبة ثباتية مجاميع1شكل )

 ( العالقة بين الوزن الجاف للجذور ونسبة تشتت مواد التربة الناعمة  2شكل )
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 Soil A1أ              Soil A2ب 

 

C           بدون اضافة = 

Fa اضافة االس = 

 ( , 12cm مدة الكيمياوية في الجزء العلوي ) 

Ft  ( 24 = اضافة االسمدة الكيمياوية في كل االنبوبcm ,   ) 
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