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 تأثير إضافة بعض المخلفات العضوية في بناء التربة

 

 منير هاشم صادق                     عالء مهدي عاكول

            الخضراء القاسم جامعة / الزراعة كلية

 

 الخالصة :

ناء التربة تم اختيار موقعين من محافظة من اجل معرفة تأثير إضافة مصادر مختلفة من المخلفات العضوية في ب     

بابل مختلفي النسجة األول في منطقة المعيميرة وكانت النسجة رملية مزيجة والثاني في منطقة ابي غرق وكانت 

النسجة طينية وزعت التربتان في اصص بالستيكية واضيف لها ثالث مصادر من المخلفات العضوية هي مخلفات 

( طن.هـ20,15,10,5,0بخمس مستويات لكل مصدر هي ) )ابقار واغنام ودواجن( و
-8

وبثالث مكررات اقتصرت   

الدراسة على صفتي معدل القطر الموزون وثبات مجاميع التربة اذ اظهرت الدراسة بعد انتهاء التجربة ان مخلفات 

( طن.هـ0المقارنة ) عند معاملة 28.06%االغنام كانت اكثر المصادر تاثيرا في ثبات مجاميع التربة بعد ما كان 
-8

 

طن.هـ 10% عند مستوى  48.55اصبح 
-8

ملم عند معاملة 0.38 وكذلك بالنسبة لمعدل القطر الموزون اذ بعد ما كان  

طن.هـ 10ملم عند مستوى  0.90المقارنة اصبح 
-8

وكان اقل منها تاثير هي مخلفات االبقار في حين كانت مخلفات  

 تين .الدواجن اقل تاثيرا في كلتا الصف

 

The effects of organic matter addition on soil structur 

 

ABSTRACT : 

     In order to find out the effect of adding different sources of organic waste in soil 

structure two type of soil texture has been selected from two locations in the province of 

Babylon of soil the first from the Almaimirh ( sandy loam ) texture and the second 

structur from Abo Ghark (clay) texture .These soils were distributed in the 5kg plastic 

pots, three sources of organic waste were used (cattle, sheep, poultry wasts) with five 

levels for each source which are (0,5,10,15,20) tons. h 
-1

  with three replicates of each 

treatment. Weighted average diameter and the stability of soil aggregates were used as 

indicator of the soil structure. The study showed after the end of the 

experiment ,the  wastes of the sheep were more effective on the stability of soil 

aggregates .it was companing with ( 28.06)% in control and became (48.55)% with the 

level of 20 tons. h 
-1

 as well as for the weighted average diameter was (0.38) with control 

treatment and became  (0.97) with 20 tons. h 
-1

     addition of sheep waste  impact of are 

cows wastes with the less effect is the poultry waste. 

 

 : المقدمة

يعد بناء التربة أحد أهم المفاهيم الفيزيائية التي تؤثر كثيراً في حالة االتزان بين هواء التربة ومائها، ولذلك يتم          

التركيز على تحسين بناء التربة بأساليب طبيعية وصناعية بغية التوصل إلى حالة التوازن على الرغم من أّن بناء 

الديناميكية للتربة مما يزيد األمور تعقيداً في التوصل إلى الحالة المرغوبة بها وبذلك فان التربة يعد من الصفات 

المهمة االساسية إلدارة صفات التربة وتحسينها تكمن في توفير بيئة فيزيائية مالئمة لنمو النبات لذا يجب االهتمام 

 البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث الثاني
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الجزء المعدني تكون ما يسمى بالطور الصلب بدور المادة العضوية كونها احدى مكونات التربة االساسية وهي مع 

من التربة، وتختلف نسب المادة العضوية ومكوناتها باختالف الترب وهذا يعتمد على طبيعة البيئة وعوامل المناخ 

ان المادة العضوية في التربة عباره عن تراكم لبقايا (، 1000المختلفة والممارسات الزراعية السائدة )الراوي، 

 ,Golchin و Bohn et al, 1985لميتة واالجزاء النباتية والحيوانية المختلفة والمتحللة جزئيا او كليا )النباتات ا

( ،كما إن الدور المهم للمادة العضوية في التربة يأتي من نواتج تحللها لذا فإن إضافة المادة العضوية    1994

راً لمهاجمتها من قبل  أحياء التربة الدقيقة وبناءاً على ذلك الحيوانية منها والنباتية تكون في حالة نشطة من التحلل نظ

تصبح أحد المكونات االنتقالية التي يفضل أن تتجدد وباستمرار بإضافة المخلفات العضوية للحفاظ على خواص التربة 

بالعناصر في حالة مناسبة تسهم في إنتاج زراعي كفؤ من خالل تحسين الصفات الخصوبية عن طريق إمداد النباتات 

المغذية الالزمة لنموها وتحسين خصائصها الفيزيائية كالكثافة الظاهرية وااليصالية المائية والمسامية وغيرها . فضال 

 Campbellعن تحسين الخصائص الكيميائية كالسعة التبادلية لاليونات الموجبة والمحتوى العضوي للتربة وغيرها)

and Zentrer, 1993  ،1005دان وديوب،و زي 1001و الجال.) 

تؤدي المواد العضوية المضافة الى التربة باختالف مصادرها دورا مهماً في تحديد الخواص الفيزيائية  كذلك       

للتربة حيث تؤثر هذه المواد بصورة مباشرة في تحسين بناء التربة وزيادة ثبات تجمعاتها من خالل عملها في تجميع 

اضح بفعل نواتج تحللها، كما تؤدي الى زيادة قابلية التربة لالحتفاظ بالماء وتعد مخزناً دقائق التربة وفق نظام بنائي و

للعناصر الغذائية الضرورية في تغذية النبات والمحافظة على سطح التربة من التعرية واالنجراف بتكوينها مجاميع 

عوبةتفتتها وانجرافها سواء بالمياه او عن طريق التصاق دقائق التربة ببعضها كونها تعمل كماده رابطة وبالتالي ص

انه عند اضافة   Assefaet al, (2004)( .     وقد ذكر Tarchitzky and Chen, 2002الرياح.، كما وجد )

 7.6% عند عدم االضافة  اما عند االضافة 05مستويات مختلفة من مخلفات الدواجن زيادة ثباتيه المجاميع  اذ كانت 

ـطن.ه
- 8

هـ.طن  30.4% عند االضافة 14% الى ان وصلت 01ت اصبحت الثبا 
-8

اي ان ثباتيه المجاميع تزداد  

( انه تزداد ثبات التجمعات للتربة مع 1000) ,بزيادة مستوى اضافة المادة العضوية . ولقد اشارت عاتي والصحاف

ى التربة من الطين، وكما بين زيادة مستويات كوالح الذرة الصفراء وكانت زيادة الثبات هذه تزداد كلما ازداد محتو

( عند استخدامة نوعين من الترب احدهما طينية واالخرى مزيجيه رملية وجد ان ثبات مجاميع التربة 1088اغا )

تزداد في الترب الطينية عنها في الترب المزيجة الرملية وتكون التجمعات الحاوية على نسبة من الرمل ذات ثبات اقل 

 Edwards ;طة العمليات الطبيــعية كـدورات التجـفيف والتـرطيب واالنجماد والـذوبـانوتكون عرضة للتحطم بوسا

and Bremer,1967), 8910,Metzger;8991 Dilkova .) 

( أن ثبات التجمعات تزداد بزيادة محتوى الطين  اذ  Le Bissonnais  ,1989    ; Gollany et al 1991وأشار )

يسيوم في التربة والسيما الكالسيوم يعـمل كعامل ربط بـين دقـائق الطين والمادة ان وجود أيون الكالسيوم والمغن

العـضوية وتتـكون تجمعات ثابتة. وهذا يؤكد عدم تكون تجمعات ثابـتة في الـترب الرملـية أو الغريـنية بسـبب غـياب 

،   (Edwards and Bremner,1967) الـغرويات التـي تـعمل كـمواد رابـطة، وهـذا ما أكده كل من

Kowalinski et al,1982  ،(McCauley,2005. 

الى زيادة في معدل القطر الموزون عند استخدام مخلفات االبقار   Nyamangara et al, (2001واشار )     

ه( طن.  0،5،12ولثالث مستويات  )
- 8

( ملم على 0.733،0.926 ،0.243، وكانت قيم معدل القطر الموزون )

طن.هـ 25ان اضافة   Celik et al, ( 2004ما وجد )الترتيب،، ك
-8

من مخلفات االبقار الى تربة مزيجة طينية ادت  

  .  ( ملم مع االضافة0.37_0.26الى زيادة في معدل القطر الموزون اذ زادت من   )

 لذلك تهدف هذه الدراسه الى :

ت الدواجن، ومخلفات االبقار( في ثبات مجاميع معرفة تأثير اضافة المخلفات الحيوانية  )مخلفات األغنام ،مخلفا

 التربة ومعدل القطر الموزون لترب مختلفة النسجة

 

 

 



  صادق و عاكول                                                         (1083) , 891-811(: 4) 5- مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

890 
ISSN 2072-3875 

 

 .المواد وطرق العمل

 8/5/1081ولغاية  8/88/1088اجريت التجربة في جامعة بابل كلية الزراعة في اصص بالستيكية للفترة من     

نسجتها ات الفيزيائية والكيميائية لترب مختلفة النسجة االولى لدراسة تاثير اضافة المادة العضوية على بعض الصف

بعدها طحنت ونخلت بمنخل طينية جلبت من منطقة ابي غرق والثانية نسجتها رملية مزيجة جلبت من منطقة المعيميرة

ل ملم واجريت عليها بعض التحالي 1ملم، بعد ذلك اخذت عينات منها ونخلت بمنخل قطر فتحاتة  4قطر فتحاتة 

 ( الى بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية. 8الفيزيائية والكيميائية، ويشير الجدول )

 

 المدروسة للتربة والفيزيائيةالكيميائية  التربة( بعض صفات  2جدول) 

 

 نوع التربة الوحدة المدروسةالصفة 

 التربة المزيجة الرملية التربة الطينية  

EC ديسيسيمنز.م
-1

 2.34 1.38 

pH  7.72 7.31 

  رمل

غم.كغم
-1

 

170 620 

 200 230 غرين

 180 600 طين

 C S.L  النسجة

سنتمول.كغم السعه التبادليه
-1

 20.33 11.27 

 25.77 27.24 % كاربونات الكالسيوم

ملغم.كغم فسفور
-1

 20.95 14.73 

 2.10 19.85 نتروجين

غم.كغم المادة العضوية
-1

 4.5 1.6 

غم.كغمميكا كثافه ظاهريه
-1

 1.33 1.71 

 2.65 2.65 كثافة حقيقية

سم.ساعه ايصالية مائية
-1

 0.72 11.50 

 0.25 0.51 ملم معدل القطر الموزون

 9.16 46.95 % ثبات مجاميع التربة

 35.11 49.80 المسامية

 

بة، بعدها عبئت بعدما حسبت الكمية من المخلفات الالزمة لكل اصيص تم مزجها مع التربة المستخدمة في التجر

كغم تربة باالضافة الى الكمية المحسوبة من  5الكميات المحسوبة من المخلفات مع التربة في اصص بالستيكية بمقدار

 كغم من الحصى اسفل االصيص كمرشح.   8المخلفات بعد وضع 

ور في بذ 80بعد ذلك تمت زراعة االصص بمحصول الحنطة صنف الرشيد المصدق كدليل نباتي ، اذ زرعت 

نفذت تجربة عاملية بتصميم القطاعات العشوائية الكاملة . نباتات 5االصيص الواحد خفت بعد ثالث اسابيع الى 

(RCPD بثالث مكررات، حيث اشتمل كل مكرر على )وحدة تجريبية ليصبح عدد الوحدات التجريبية الداخلة  30

امل االول مصدر المادة العضوية المضاف )مخلفات العوحدة تجريبية.شملت التجربة ثالث عوامل،  90في التجربة 

( 10،  85،  80،  5،  0دواجن ،مخلفات ابقار ،مخلفات اغنام( والعامل الثاني مستوى االضافة لكل مصدر و هي ) 

طن.هـ
-8

 ) طينية ، رملية مزيجة (. اما العامل الثالث فهو نسجة التربة 

 طر الموزون بالطرق التاليةبعدها تم قياس ثبات مجاميع التربة ومعدل الق
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 : ثباتية مجاميع التربة -1

مايكرون وفق الطريقة المقترحة في  150تم قياس النسبة المئوية لثباتية مجاميع التربة باستعمال منخل قطر فتحاته     

(Hillel ,1980) 

)3(100*
)()(

)()Re(
% 

weightSandWeightTotal

weightSandsieveinweightsidual
AS




 

 :معدل القطر الموزون 

غم منها  15ملم  وأخذت  9و 4نخلين اقطار فتحاتها أخذت عينات من التربة ونخلت لتكون دقائقها محصورة بين م

ملم( بعد ترطيبها بالخاصية الشعرية لمدة  4.05و 1.32و 8.0و 0.5و 0.15ووضع على مجموعة مناخل أقطارها )

( دورة. دقيقة30وبسرعة)دقائق  2لمدة  Kemper (1965دقائق وأجريت عملية النخل بجهاز يودر ) 2
-8

،  نقلت 

م وسجل وزن التربة على كل (°805إلى علبة رطوبة، وجففت في الفرن على درجة حرارة ) محتويات كل منخل

 Youker and  حسب المعادلة التي اقترحها (M.W.D)منخل، ثم حسب معدل القطر الموزون 

McGuiness,(1956)  : وعلى النحو األتي 

   

                                                                                            

 اذ ان :

M.W.D .)معدل القطر الموزون )ملم = 

Wi = .)كتله التجمعات كنسبة الى الوزن الكلي للنموذج )من دون وحدات 

 Xi معدل قطر تلك التجمعات )ملم = 

             

 ( بعض صفات المخلفات العضوية المضافة 2جدول ) 

 

 المخلفات نوع الوحدة الصفة المدروس

 مخلفات اغنام مخلفات دواجن مخلفات ابقار  

EC ديسيسيمنز.م
-1

 20.3 11.65 22.32 

Ph  7.68 6.74 7.53 

  فسفور

 

غم.كغم
-1 

 

7.31 6.98 7.83 

 12.8 16.42 13.98 نتروجين

 15.34 21.82 7.2 بوتاسيوم

 258.5 213.8 243.1 كاربون

 493.5 460.9 439.4 المادة العضوية

 N/C  13.71 17.32 23.12نسبة 

CEC سنتمول.كغم
-1

 110 103 96 

 

 : النتائج والمناقشة

( وجود فروق معنوية في ثبات مجاميع الترب، فعند 1و  8( والشكلين )3أشارت النتائج الموضحة في جدول )         

 % .82.00تي أعطت أقل نسبة % مقارنة بالتربة الرملية المزيجة ال21.10التربة الطينية تحققت اعلى نسبة 

% مقارنة بالمخلفات االبقار والدواجن التي أعطت نسبة 39.43في حين أظهرت مخلفات األغنام أعلى نسبة      

( طن. هـ10% على التوالي . في حين أعطى المستوى )31.05و  39.88
-8

% مقارنة بمعاملة 41.84أعلى نسبة  

( طن. هـ85 ,80 ,5% في حين أعطت المستويات )11.05قل نسبة المقارنة بدون مادة عضوية التي أعطت أ
-8

نسبة  

 (% على التوالي.43.25و  40.14و  35.41مقدارها )





n

i

XiWiDWM
1

.. ……….. ( 2 ) 
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اما بالنسبة للتداخل الثنائي بين المعامالت في ثبات مجاميع الترب، فقد أعطت التوليفة بين التربة الطينية ومخلفات 

يفة بين التربة الرملية المزيجة ومخلفات الدواجن التي أعطت أقل نسبة % مقارنة بالتول23.33االغنام أعلى نسبة 

( طن. هـ10%، في حين أعطت التوليفة بين التربة الطينية والمستوى )85.85
-8

% 05.13التي أعطت أعلى نسبة  

مقارنة بالتوليفة بين التربة الرملية ومعاملة المقارنة طن. هـ
-8 

التوليفة بين مخلفات %، أما 9.80الذي أعطى أقل نسبة 

( طن. هـ10االغنام والمستوى )
-8

% مقارنة بالتوليفة بين مخلفات االبقار ومعاملة 41.55الذي أعطى أعلى نسبة  

 %.11.03المقارنة بدون مادة عضوية التي أعطت أقل نسبة 

أعطت التوليفة بين التربة في حين أشارت نتائج الجدول وجود تداخل ثالثي بين المعامالت في ثبات التربة، فقد      

( طن. هـ10الطينية ومخلفات االغنام والمستوى )
-8

% مقارنة بالتوليفة بين التربة 05.50التي أعطت أعلى نسبة  

 %.9.82الرملية المزيجة ومخلفات كل من االبقار ومعاملة المقارنة بدون مادة عضوية التي أعطت أقل نسبة 

 

 في ثبات مجاميع الترب )%( ( تأثير المخلفات العضوية7جدول )

 

مصدر المادة  نوع التربة

 العضوية

مستوى المادة العضوية طن. هـ
-1

 المخلفات×التربة المضافة 

3 5 13 15 23 

 62.36 74.63 68.00 64.30 57.90 46.96 مخلفات الدواجن التربة الطينية

 63.33 75.57 69.41 65.39 59.31 46.95 مخلفات األغنام

 62.94 75.50 68.10 65.20 59.00 46.90 ت االبقارمخلفا

التربةالرمليةالمز

 يجة

 15.15 20.65 18.53 15.31 12.10 9.16 مخلفات الدواجن

 15.54 21.53 19.00 15.72 12.28 9.17 مخلفات األغنام

 15.30 20.99 18.89 15.50 11.95 9.16 مخلفات االبقار

L.S.D 2.21 5.33 

 تأثيرالتربة 

 62.87 75.23 68.50 64.96 58.74 46.94 الطينية تربةال

 15.33 21.06 18.81 15.51 12.11 9.17 الرمليةالمزيجة

L.S.D 1.52 0.77 

 تأثيرالمخلفات 

 38.75 47.64 43.26 39.80 35.00 28.06 الدواجن المخلفات

 39.43 48.55 43.20 40.55 35.79 28.06 االغنام

 39.12 48.24 43.49 40.35 35.47 28.03 االبقار

L.S.D 3.6 0.94 

  48.14 43.65 40.24 35.42 28.05 تأثير المستويات

L.S.D 1.22  
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 المخلفات العضوية المضافة على ثبات مجاميع التربة الطينية )%(( تأثير مصادر ومستويات 1شكل )

 

 
 

 المضافة على ثبات مجاميع التربة الرملية )%( المخلفات العضوية( تأثير مصادر ومستويات 2شكل )

 

( وجود تأثير معنوي لنوع التربة و 4و  3( والشكلين )4اما في ما يخص تاثير معدل القطر الموزون فيبين جدول ) 

، فعند التربة الطينية تحقق أعلى   المصدر السمادي والمستويات المضافة والتداخل بينهما في معدل القطر الموزون

اما عند المقارنة بين  . ملم  0.49ملم مقارنة بالتربة الرملية المزيجة التي أعطت أقل معدل  0.14للقطر بلغ  معدل
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( طن. هـ10المستويات السمادية المضافة أعطى المستوى )
-8 

 , 5ملم مقارنة بالمستويات اآلخرى ) 0.93أعلى معدل 

( طن. هـ85 , 80
-8

( ملم على التوالي مقارنة بمعاملة المقارنة بدون مادة 0.09و  0.21و  0.55التي أعطت معدل ) 

ملم اذ كان معدل القطر الموزون يزداد بزيادة مستوى اضافة المخلفات  0.30عضوية التي أعطت أقل معدل 

ملم مقارنة  0.29العضوية ولجميع المصادر اال ان هذه الزيادة كانت متفاوتة اذ أعطت مخلفات األغنام أعلى معدل 

 ملم،  0.24ملم في حين اعطت مخلفات الدواجن أقل معدل بلغ  0.22فات االبقار التي أعطت معدل بمخل

كما بينت النتائج وجود تداخل ثنائي بين المعامالت، فقد أعطت التوليفة بين التربة الطينية ومخلفات األغنام أعلى 

ملم. في  0.40فات الدواجن التي اعطت أقل معدل ملم مقارنة بالتوليفة بين التربة الرملية المزيجة ومخل 0.10معدل 

طن. هـ 10حين أعطت التوليفة بين التربة الطينية والمستوى 
-8 

ملم مقارنة بالتوليفة  8.81التي أعطت أعلى معدل 

ملم. في حين أعطت  0.14بين التربة الرملية المزيجة ومعاملة المقارنة بدون مادة عضوية التي أعطت أقل معدل 

( طن. هـ10ة بين مخلفات األغنام مع المستوى )التوليف
-8 

ملم مقارنة بالتوليفة بين  0.90التي أعطت أعلى معدل 

 ملم. 0.30مخلفات كل من الدواجن واالبقار مع معاملة المقارنة بدون مادة عضوية التي أعطت أقل معدل 

الموزون، فقد أعطت التوليفة بين التربة  وقد بينت نتائج الجدول نفسه وجود تداخل ثالثي بين المعامالت في القطر

( طن. هـ10الطينية ومخلفات األغنام ومستوى المادة العضوية )
-8 

ملم مقارنة بالتوليفة  8.82التي اعطت أعلى معدل 

بين التربة الرملية المزيجة مع مخلفات كل من الدواجن واألبقار  ومعاملة المقارنة بدون مادة عضوية التي أعطت أقل 

 ملم. 0.14ل معد

 

 ( تأثير المخلفات العضوية في معدل القطر الموزون )ملم(4جدول )

 

مصدر المادة  نوع التربة

 العضوية

مستوى المادة العضوية طن. هـ
-1

 المخلفات×التربة 

3 5 13 15 23 

 0.87 1.16 1.04 0.87 0.75 0.51 مخلفات األغنام  التربة الطينية

 0.84 1.11 0.96 0.89 0.72 0.50 مخلفات االبقار

 0.81 1.09 0.92 0.85 0.68 0.50 مخلفات الدواجن

التربة 

 الرمليةالمزيجة

 0.52 0.78 0.63 0.51 0.41 0.25 مخلفات األغنام 

 0.49 0.75 0.60 0.48 0.39 0.24 مخلفات االبقار

 0.47 0.71 0.58 0.47 0.37 0.24 مخلفات الدواجن

L.S.D 3.17 3.15 

 لتربةتأثيرا 

 0.84 1.12 0.97 0.87 0.72 0.50 الطينية التربة

 0.49 0.75 0.60 0.49 0.39 0.24 الرمليةالمزيجة

L.S.D 3.33 3.37 

 تأثيرالمخلفات 

 0.69 0.97 0.83 0.69 0.58 0.38 األغنام  المخلفات

 0.66 0.93 0.78 0.68 0.55 0.37 االبقار

 0.64 0.90 0.75 0.66 0.52 0.37 الدواجن

L.S.D 3.27 3.34 

  0.93 0.79 0.68 0.55 0.37 تأثير المستويات

L.S.D 0.05  
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 المخلفات العضوية المضافة على معدل القطر الموزون للتربة الطينية )ملم(( تأثير مصادر ومستويات 7شكل )

 

 
 

 قطر الموزون للتربة الرملية )ملم(المخلفات العضوية المضافة على معدل ال( تأثير مصادر ومستويات 4شكل )

 

( وجود فروقات معنوية بين 8,1,3,4( واالشكال )4( و )3من خالل ماسبق وما اوضحته نتائج الجدولين )        

انواع الترب اذ كانت ثبات المجاميع ومعدل القطر الموزون  في الترب الطينية اعلى منة في الترب الرملية المزيجة 

أذ أن زيادة مفصول ى الى زيادة نسبة الطين في الترب الطينية مقارنة بالترب الرملية المزيجةويعود سبب ذلك ال

الطين يزيد من ثبات تجمعات التربة لزيادة مساحتة السطحية، كما أن وجود الطين يؤدي إلى ربط دقائق التربة فيكون 

L.S.D           0.05 

 

 0.04مخلفات          

  0.05مستويات        

L.S.D           0.05 

 

 0.04ات          مخلف

  0.05مستويات        
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 ; Sullivan , ,1990 ;)كدة كل من ضها البعض وهذا ما اـيرة الحجم ببعـجسوراً تربط حبيبات الرمل الكب

Amelung et al,1998وأن الترب التي تسود فيها األطيان ذات المساحة ( . 1088,اغا و  1000,عاتي والصحاف

دمصاص المواد الدبالية وزيادة ثبات التجمعات بدرجة اكبر لها قابليةا السطحية النوعية وذات السعة التبادلية العالية

 8999Caravaca and Albaladejo,    ،Nichols et) وى الواطئ من تلك األطيانمن الترب ذات المحت

al,2004 تكون التجمعات الحاوية على نسبة من الرمل ذات ثبات اقل وتكون عرضة للتحطم بوساطة ( ، وايضا

ان  (Amelung et al, 1998(، وبين )Metzger et al,1987;Dilkova,1998العمليات الطبيــعية وهذا متفق )

زيادة نسبة الطين في التربة تؤدي الى زيادة قابلية التربة على االحتفاظ بالماء الذي يوفر ظروف مناسبة لزيادة فعالية 

 االحياء المجهرية التي تحلل المواد العضوية وتزيد من ثبات تجمعات التربة .

عند إضافة المخلفات العضوية الى دور ويعزى سبب زيادة ثبات تجمعات التربة و معدل القطر الموزون             

المادة العضوية في تكوين مواد الحمة عند تحللها بفعل النشاط المايكروبي، وإطالق حوامض عضوية تساعد على 

زيادة ثبات التجمعات ،ولمحتوى التربة من المادة العضوية تأثير في زيادة تراكيز بعض المركبات العضوية مثل 

Fulvic acid المتعددة  والسكرياتPolysaccharides  التي تؤدي دورا مهما جنبا الى جنب مع االيونات ذات

Caالشحنات المتعددة 
+2

Mg و 
+2

التي تسهم مجتمعة في زيادة استقرارية التجمعات ومن ثم زيادة معدل القطر 

مادة (، وكذلك دور ال1080,عبد الحمزة ;Baohune and Harvey,1993  ،Assefaet al, 2004الموزون )

 ;(Nyamangara et al, 2001العضوية في تغليف دقائق التربة ، وتقلل من سرعة ترطيبها وهذا ما أشاراليه

 ( .1008 ,القيسي

وايضا وجدت فروقات معنوية بين مصادر المادة العضوية المستخدمة اذ شكلت مخلفات االغنام اعلى زيادة           

مقارنة بمخلفات االبقار التي كانت بدورها اعلى من مخلفات الدواجن وذلك  في ثبات المجاميع ومعدل القطر الموزون

واطئة اقل من المخلفات بطيئة التحلل ذات نسبة   C/Nيعود الى دور المخلفات العضوية سريعة التحلل ذات نسبة  

C/N من قبل االحياء الدقيقة  عالية وتكون مدة بقاء التاثير اقصر في الحالة االولى بسبب تحلل المواد الرابطة نفسها

بعد نفاذ مصدر الطاقة اما الحالة الثانية تحتاج الى مدة اطول لتحللها ومن ثم يبقى تاثيرها مدة اطول الحتواها على 

الناتجة من تحلل المخلفات واالحياء الدقيقة الذي يلعب دورا  polysaccharidesنسبة عالية من السكريات المتعدده

القيسي  ;8990,السعدي ;Haynes and Swift, 1990تجمعات التربة الصغرى والكبرى) كبيرا في زيادة ثبات

 (  . ; 1080J.t.li et al, 2011,عبد الحمزة ; 1000 ,عاتي والصحاف ;1008,

 

 :المصادر  

ييت مجلية جامعية تكر ، النسيجه مختلفتيي لتربتين والمائية الفيزيائية الخصائص ،( 1088اغا ، معتصم داوود سلمان ،)

 310_  301،  8، االصدار  9للعلوم الزراعية ،المجلد 

. الزراعة العضيوية. األسيس وقواعيد اإلنتياج والممييزات. كليية الزراعية . جامعية عيين 1001الجال، عبد المنعم محمد.

 .301شمس. ص

ن مواد عضيوية (.تحرر غاز ثاني اوكسيد الكاربون وتجهيز النيتروجين م1000الراوي،علي عبد الهادي عبد المجيد )

 مختلفة مضافة للتربة.رسالة ماجستير_ كلية الزراعة_جامعة بغداد.

. تأثير اضافة بعض المخلفات العضوية في تعدن الكياربون والنتيروجين فيي تربية مين 8990السعدي ، ايمان صاحب. 

 منطقة الجادرية. رسالة ماجستير. كلية الزراعة. جامعة بغداد.   

. تأثير السكريات المتعددة واالحماض الدبالية لمواد عضوية مختلفة في بناء التربة. 1008د. القيسي، سعادة خليل حمي

 جامعة بغداد. –كلية الزراعة  –رسالة ماجستير 
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