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 انمستخهص

ذات نسجة  عمى تربة 2102-2102 خالل الموسم الشتويجامعة البصرة في موقع كرمة عمي  ـــ قمية في محطة أبحاث كمية الزراعةاجريت تجربة ح
خالل  Kc ودليل التحبب لتجمعات التربة MWDقيم معدل القطر الموزونفي مياه الري ونوعية تأثير مغنطة  اختبار، لغرض clay loamمزيجة طينية 

مياه ؛ مياه الريتضمنت معامالت مغنطة  وقد. (.Hordium vulgare L)لمحصول الشعير ت وبداية التزهير وما بعد الحصادبداية التفرعا: مراحل النمو
ومياه  (RW)ومياه نهر  (TW) الحنفيةما معامالت نوعية مياه الري فتضمنت خمس نوعيات مياه هي مياه أ (M1) ومياه ممغنطة  (M0)غير ممغنطة

% RW +01%01بنسب خمط  (MW)ومياه مخموطة   (WWT)المرشح الرممي ومياه صرف صحي معالجة باستعمال (WW)صرف صحي خام 
WWT.  الكاممة المعشاةالقطاعات نفذت التجربة باسموب التجارب العاممية وفق تصميم (R.C.B.D) ،مياه الري عمى اساس النقص  وقد اضيفت

وقد  .متطمبات غسلك %21رة مضافا اليها من الكمية المتبخ %011تم اضافة  اذالحاصل في مستوى المياه في حوض التبخر المنصوب في الحقل 
 01-21و 21-1 لمطبقتينو ( Kc) التحبب ودليل( MWD) الموزون القطر معدل قيم في معنوية زيادة إلى الري ادت مياه ان مغنطة اظهرت النتائج

 MWD قيم حسب RW < MW < WWT < TW < WW التالي الترتيب الري مياه نوعية معامالت اتخذت. الممغنطة غير المياه استعمالب مقارنة سم
 .سم 01-21 الطبقة عمى سم 21-1 تفوقت الطبقةو  النمو موسم تقدم مع القيم زيادة النتائج اظهرت كما. Kcو

 .، دنيم انتحببمعذل انقطر انموزون، صرف صحيمياي ، مغىطة انكهمات انذانة:

 انثاوي*بحث مستم مه رسانة ماجستير نهباحث 

 

The Iraqi Journal of Agricultural Sciences –1473-1484: (6) 48/ 2017                        AL-Mosawi  & et al. 

EFFECT OF MAGNETIC AND QUALITY OF IRRIGATION WATER IN MEAN WEIGHT 

DIAMETER AND AGGREGATION INDEX FOR CLAY LOAM SOIL DURING GROWTH 

STAGES  OF BARLEY CROP  
K.  A. AL-Mosawi             A. H. Mohammed                 S. S. Al-Hadi  

Assist. Prof.                        researcher                  Assist. Prof. 

Depart. Of Soil and Water Resources -Coll. Agric- Univ. of Basrah  

ali94hussein@yahoo.com 

ABSTRACT 

Field experiments were conducted at the Research Station College of Agriculture, University of Basra at Garmat 

Ali district. The experiments were carried out during the winter season 2012-2013 in clay loam soil. The purpose 

of the research was to  study the effect of water magnetizing and the quality of irrigation water in mean weight 

diameter and aggregation index during the plant growth stages (the beginning of the forest and the beginning of 

flowering and after harvesting) for barley crop (Hordium vulgare L.). The magnetizing of irrigation water 

treatments Included, non-magnetized water (M0) and water magnetized (M1). The irrigation water quality 

treatment included five types of water namely, tap water (TW), River water (RW), wastewater (WW),treated 

sewage water passed through sand filter (WWT) and mixed water (MW) ( 50% RW + 50% WWT).The experi-

ments were conducted using factorial experiments according to randomized complete block design (RCBD). The 

irrigation water was added on the basis of the shortfall in the level of water of the evaporation pan installed in 

the field. The amount of water added was 100% of the amount vaporized water plus 20% as leaching require-

ments. The results showed that :Magnetization of irrigation water resulted in a significant increase in the mean 

weight diameter and aggregation index for both layers 0-30cm and 30-60 cm compared with non-magnetized 

water. The order of the effect of treatments on the mean weight diameter and aggregation index is WW >TW 

>WWT >MW >RW for both layers. The results showed that the values of both parameters increased as  growth 

season progress and layer 0-30 cm surpassed layer of 30-60 cm. 
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 المقدمة
ما في يعد الماء العامؿ الرئيس المحدد لإلنتاج الزراعي السي  

العراؽ  تتعرض الزراعة فيو  المناطؽ الجافة وشبو الجافة.
إلى تحديات كبيرة في مواجية النقص الحاصؿ في الموارد 

دوؿ  أنشأتياالمائية نتيجة المشاريع االروائية والسدود التي 
الجوار عمى نيري دجمة والفرات وروافدىما مما أدى إلى 

 لذا توجب .نقص في حصة العراؽ المائية وتردي نوعيتيا
تعد مغنطة و  لتفكير في مصادر بديمة لتعويض ىذا النقص.ا

قد المياه مف التقنيات الحديثة المتبعة في معالجة مياه الري، و 
حوؿ فعالية المغنطة في تحسيف  نتائج مقبولةاعطت 

 اظيرتفقد خصائص التربة المعاممة بالمياه الممغنطة 
 زيادة في قيـ معدؿ (17و 4و 1) دراسات بعض الباحثيف

 استعماؿب مقارنة لمتربة المروية بمياه ممغنطة الموزوف القطر
 المياه بإمرار المغنطة عممية تتمخصاذ  الممغنطة غير المياه
 تفكؾ الى يؤدي مما محدد بتصريؼ مغناطيسي مجاؿ خالؿ

يزيد مف  مما واالمالح في التربة الييدروجينية االواصر
اف استعماؿ مياه  ،(0)جاىزية العناصر الغذائية لمنبات، 

الصرؼ الصحي في الري يمكف اف توفر كمية كبيرة مف 
المياه العذبة المستعممة حاليا في الري وتغطي النقص 
الحاصؿ في الموارد المائية وتقمؿ مف العناصر المعدنية 

وتحمييا مف التموث وتعد مصدرا ية السطح الداخمة الى المياه
لمعناصر  مصدراً  عدًّىاإلعادة شحف المياه الجوفية فضال عف 

المغذية لمنبات والمادة العضوية الضرورية الدامة خصوبة 
مياه الصرؼ  عماؿاست اف . (0)التربة ومستوى انتاجيتيا

متمما  جزءاً  تعد الصحي في الزراعة ألغراض الري
اف اذ  .ارة المياه في المشاريع التنمويةالستراتيجيات إد

استعماليا في المجاؿ الزراعي يعد احدى السبؿ لمتخمص مف 
االضرار مع امكانية اعطاء مردود اقتصادي  يا وباقؿتمشكال

كبير بزيادة غمة المحاصيؿ الزراعية المروية بيذه المياه وتعد 
مياه الصرؼ الصحي المصدر الوحيد مف مصادر المياه 
المتزايدة مع تزايد عدد السكاف وزيادة استيالؾ المياه 

 فيواف ىذه المياه تمتمؾ تاثيرا ايجابيا ، المختمفةغراض الل
ا غنية بالمادة العضوية التربة ونمو النبات بسبب كوني

 وجود إلى (11واخروف)Biswas وأشار .(15ت)والمغذيا
 الموزوف القطر معدؿ بيف المعنوية عالية خطية عالقة

 القطر معدؿ يزداد إذ العضوي الكاربوف مف التربة ومحتوى

 كؿ مف وجد. التربة في العضوي الكاربوف زيادة مع الموزوف
 Payam( 22واخروف) وVogeler (26)   ستعماؿال إف 

 والغرينية المزيجة الطينية التربة ري في الصحي الصرؼ مياه
الموزوف  القطر معدؿ زيادة في معنوي تأثير  المزيجة

 الصرؼ مياه استعماؿ إف  ( 13واخروف )  Fuentesذكرو 
 العضوية المادة في معنوية زيادة إلى ادى الري في الصحي
إف التقنيات المفضمة إلنتاج مياه ري  .التربة بناء وتحسيف

تقنيات  استعماؿآمنة مف مياه الصرؼ الصحي ىي ب
تعد عممية  ومنخفضة التكاليؼ وسيمة النصب والتشغيؿ 

 مف قدميا الطريقة المثمى واألقؿ ح بالرمؿ عمى الرغـيالترش
وىي عبارة عف إمرار المياه المموثة عبر طبقات مختمفة  ،كمفة

واف العائد في حجـو دقائقيا مف الرمؿ لغرض أزالو المموثات 
االقتصادي إلعادة استعماؿ ىذه المياه يكوف اكبر مما لو 

ييدؼ البحث الى دراسة تاثير و عولجت معالجات متقدمة. 
استعماؿ التقنية المغناطيسية وعدد مف المصادر البديمة لمياه 

خالؿ  قيـ معدؿ القطر الموزوف ودليؿ التحببالري العذبة في 
 .محصوؿ الشعيرالنمو لمراحؿ 

 المواد وطرائق العمل
/ جامعة قمية في محطة أبحاث كمية الزراعةتجربة ح اجريت

-2012 خالؿ الموسـ الشتويالبصرة في موقع كرمة عمي 
، clay loamعمى  تربة  ذات نسجة مزيجة طينية  2013
قيـ معدؿ مياه الري في ونوعية تأثير مغنطة  اختبارلغرض 

بداية  :خالؿ مراحؿ النموالقطر الموزوف ودليؿ التحبب 
لمحصوؿ التفرعات وبداية التزىير وما بعد الحصاد 

مف نماذج ترابية  تجمب .(.Hordium vulgare L)شعيرال
لغرض تقدير الخصائص  سـ 60-30و 30-0 يفتقطبال

 اذ 1والموضحة في جدوؿ  لمتربة االولية الفيزيائية والكيميائية
الكثافة الحقيقية تربة بطريقة الماصة الحجمية و قدرت نسجة ال

 استعماؿب فقدرتالكثافة الظاىرية  اماقنينة الكثافة  استعماؿب
وحسبت المسامية الكمية مف العالقة بيف  Core samplerالػ

وقدر معدؿ القطر الموزوف لظاىرية ا الكثافة الحقيقية والكثافة
 طريقة عمود الماء الثابت تممواستع، بطريقة النخؿ الرطب

السابقة قدرت الخصائص و اليصالية المائية المشبعة ا لقياس
( 12واخروف )  Blackفيؽ الموصوفة ائحسب الطر  الذكر
 Cone جياز استعماؿب لالختراؽ التربة مقاومة قيست

Penetrometer في ما مذكور بوحس الحقمي Gill and 
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Vandenberg (14).  المذكورةوباتباع طرائؽ العمؿ 
درجة تفاعؿ التربة في معمؽ  تـ قياسJackson  (18 )في
تـ تقدير و   pH-Meterجياز  استعماؿماء( ب )تربة : 1:1

 و تقدير كؿ مف Walkely - Black المادة العضوية بطريقة
( والمغنسيوـ Ca+2الكالسيـو ) وايوناتالكاربونػات الكمػية 

(Mg+2) الكمػػورايد و (1-Cl)  الذائبة في مستخمص عجينة
  Pageيطرائؽ العمؿ الموصوفة ف ووفؽ .التربة المشبعة

والصوديـو  (K+1البوتاسيـو ) تـ تقدير(21) واخروف 
(Na+1ب )قدرت الكبريتاتو  الضوئيجياز الميب  استعماؿ 
(SO4

 Spectroجياز  استعماؿبطريقة العكارة ب (2-

Photometer  قدرت السعة التبادلية لاليونات الموجبة و
CEC)طػػػػػريقة ( حسبPapanicolaou   قيست االيصالية و

 (ECe)الكيربائية في مستخمص عجينة التربة المشبعة 
 (CO3-2) الكاربونات قدرتو . EC-meterجياز  استعماؿب

HCO3) والبيكاربونات
 مف عياري 0.01التسحيح مع ب( 1-

وبموجب  Richards (24) ورد فيحامض الكبريتيؾ وكما 
نسبة امتزاز  تـ حسابنفسو العالقات الواردة في المصدر 

والنسبة المئوية لمصوديـو المتبادؿ  (SAR)الصوديـو 
ESP)).  

 سم 01-21و 21-1 لمطبقتينبعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية األولية لمتربة  .0جدول

لغرض  ة في التجربةالمستعممعينات مف مياه الري  تجمب
ويبيف وبعدىا اجراء الفحوصات المختبرية عمييا قبؿ المغنطة 

 مدةبعض الخصائص الكيميائية لمياه الري خالؿ  2 جدوؿ

  ؽ الموضحة فيائحسب الطر  والمقدرة اجراء التجربة

Standard method  (0) 

 هالمغنطة وبعد قبل التجربة في المستعممة الري مياه لنوعيات والكيميائية الفيزيائية الخصائص .2 جدول

معاممتيف وىي مياه غير تضمنت معامالت مغنطة مياه الري و 
مف  (M1)كاوس  3000ومياه ممغنطة بشدة  (M0)ممغنطة 

 1خالؿ تمريرىا عبر جياز مغنطة المياه المبيف في شكؿ 
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 االجهزة  المستخدمة في مغنطة مياه الري .0شكل

 (TW) الحنفيةتـ استعماؿ خمس نوعيات مياه ىي مياه  وقد
ومياه  (WW)ومياه صرؼ صحي خاـ  (RW) النير ومياه

 (WWT)المرشح الرممي  استعماؿصرؼ صحي معالجة ب

وبنسبة خمط  (MW)ومياه مخموطة  2 شكؿالموضح في 
50%WWT+50%RW. 

 تركيب المرشح الرممي المستخدم في معالجة مياه الصرف الصحي .2شكل 

 
تصميـ  استعماؿالتجربة باسموب التجارب العاممية ب نفذت

قسمت ارض اذ  (.R.C.B.D) الكاممة المعشاةالقطاعات 
ي المساحة قطاعات متجانسة ومتساوية ف ةالتجربة الى ثالث

وحدات تجريبية وتـ توزيع وقسـ كؿ قطاع الى عشر 
المعامالت العاممية بصورة عشوائية عمى الوحدات التجريبية 
في كؿ قطاع وزرعت بذور محصوؿ الشعير عمى خطوط في 

 بذار و بمعدالت 26/11/2012كؿ وحدة تجريبية بتاريخ  
( N% 46سماد اليوريا )اضيؼ  و -1كغـ ىكتار 120

وعمى دفعتيف  الدفعة االولى  1-ىكتار  Nكغـ  80وبمستوى 
لثانية بعد شير مف الدفعة بعد اسبوع مف الزراعة والدفعة ا

، واضيؼ الفسفور بييئة سماد السوبرفوسفات الثالثي االولى
(P2O5 54%)  عند الزراعة 1-كغـ ىكتار 60وبمستوى 

مياه الري  اضيفت. (10)تمت اضافة االسمدة بطريقة النثر 
عمى اساس النقص الحاصؿ في مستوى المياه في حوض 

مف الكمية  %100تـ اضافة  اذ التبخر المنصوب في الحقؿ
لغرض دراسة و  .متطمبات غسؿك %20المتبخرة مضافا الييا 

قيـ معدؿ القطر الموزوف ودليؿ  تاثير معامالت التجربة في

سـ  60-30و 30-0 الطبقتيفالتحبب فقد تـ اخذ نماذج مف 
قدر معدؿ القطر الموزوف خالؿ مراحؿ النمو الثالث 

(MWD) باتية تجمعات التربة وفؽ طريقة ثكمؤشر ل
Kemper and Chepil  في  ذكورةالمBlack ( واخروف 

جففت نماذج التربة ىوائيًا ومررت مف خالؿ منخؿ  إذ12)
 مـ 4واستقبمت عمى منخؿ قطر فتحاتو  مـ 8قطر فتحاتو 

غـ مف نموذج التربة ورطبت بالماء مف  25 كتمةواخذ 
 ثـ نقمت الىدقائؽ  6االسفؿ بالخاصية الشعرية لمدة 

، 0.50 ،1.00، 2.00، 4.00مجموعة مناخؿ ذات أقطار 
 6وتمت عممية النخؿ بطريقة النخؿ الرطب لمدة  مـ 0.25

جياز النخؿ الرطب باالىتزاز الماني  استعماؿدقائؽ وب
سرعة اىتزاز وب ReTsch AS 200(2009)المنشئ نوع 

. 1-مؿ دقيقة 200ماء خالؿ الجياز  تصريؼ دورة و 60
نقؿ المتبقي مف التربة عمى كؿ منخؿ بعد انتياء عممية النخؿ 

نقاًل كميًا إلى بيكر زجاجي وجفؼ في الفرف عمى درجة حرارة 
لغرض تقدير الوزف الجاؼ وعبر عف النتائج بمعدؿ  ـ  105

 ة. وذلؾ بتطبيؽ المعادلة التالي (MWD)القطر الموزوف 
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    ∑ ̅     

 

   

            

ألي مدى حجمي لمتجمعات  القطر توسط= مi̅ : إذ أف  
وزف التجمعات المتبقية ضمف المدى  =Wi(.مـ) المفصولة

الكمي لنموذج   الجاؼ الحجمي الواحد كنسبة إلى الوزف
تـ حساب دليؿ  (.مـ= معدؿ القطر الموزوف )MWDالتربة.

المعادلة  استعماؿب سـ 60-30 و 30-0 لمطبقتيفالتحبب 
وكما (20واخروف ) Mukhtarوالمقترحة مف قبؿ  االتية
 -:ييات

   
           

     
         

 4التجمعات الجافة المتبقية عمى المنخؿ  كتمة = X1ان: اذ
 مـ 2التجمعات الجافة المتبقية عمى المنخؿ  كتمة=   X2و مـ
X3  =مـ 1التجمعات الجافة المتبقية عمى المنخؿ  كتمةX4    
=  X5 مـ 0.5التجمعات الجافة المتبقية عمى المنخؿ  كتمة= 
=   X6مـ 0.25التجمعات الجافة المتبقية عمى المنخؿ  كتمة
 .مـ 0.25المنخؿ خالؿ التجمعات الجافة المارة مف  كتمة

البرنامج اإلحصائي  استعماؿب حممت البيانات إحصائياً و 
SPSS  االختالفات بيف المعامالت لتحميؿ التبايف و

، 0.05عند مستوى احتماؿ  Fاختبار  استعماؿوتداخالتيا وب
لممقارنة بيف  (R.L.S.D)معدؿ اقؿ فرؽ معنوي  استعماؿو 

 .(7المتوسطات لممعامالت المدروسة)
  النتائج والمناقشة

  (MWD) معدل القطر الموزون
 لمطبقتيفمغنطة مياه الري في معدؿ القطر الموزوف و اثرت 

 بنسب إذ ادت إلى زيادتو ،(3 جدوؿ)سـ  60-30و 0-30
 استعماؿوحسب الترتيب مقارنة ب لمطبقتيف% 7.53و 7.17

وربما يعود  .3شكؿ وكما مبيف في المياه غير الممغنطة 
سبب ذلؾ إلى أثر المياه الممغنطة في إذابة امالح الصوديـو 

 ESPالمفرقة لدقائؽ التربة وغسميا مما قمؿ مف قيمة الػ 
لمتربة وبالتالي زيادة ثباتية تجمعات التربة وىذا يتفؽ مع ما 

 AL-Mosawi ( و4) Al- Kaysi توصؿ اليو كؿ مف
(6). 

 سم 01-21و 21-1 طبقتينلم  (Kc) ودليل التحبب (MWD) لقيم معدل القطر الموزون (F)التحميل االحصائي الختبار .2جدول
    0-30  30-60 

Source df MWD Kc MWD Kc 

A 1 11.600** 5.280* 12.600** 8.660** 

B 4 43.910** 120.950** 43.190** 186.420** 

C 2 98.840** 217.490** 30.360** 84.030** 

A*B 4 0.370
ns

 1.010
ns

 0.590
ns

 0.890
ns

 

A*C 2 0.530
ns

 0.450
ns

 0.260
ns

 3.430* 

B*C 8 0.920
ns

 3.230** 0.810
ns

 1.400
ns

 

A*B*C 8 0.490
ns

 0.290
ns

 0.780
ns

 0.640
ns

 

 معامالت مغىطة مياي انري= A 0.01انمستوى**=وجود فروقات معىوية عىذ 

 مياي انري معامالت ووعية=B 0.05*=وجود فروقات معىوية عىذ انمستوى

ns=عذو وجود فروقات معىوية C=مراحم ومو انمحصول 

 
 سم 01-21و 21-1 طبقتينومعامالت مغنطة مياه الري ولم ممبال (MWD)العالقة بين معدل القطر الموزون . 2شكل
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إلى وجود فروقات  3 جدوؿيشير التحميؿ االحصائي في 
عالية المعنوية في قيمة معدؿ القطر الموزوف لمتربة بيف 

مة الري إف  معام 4شكؿعامالت نوعية مياه الري ، ويبيف م
اعطت اعمى قيمة  (WW) الخاـبمياه الصرؼ الصحي 

جميع ب مقارنةلمعدؿ القطر الموزوف  وبفارؽ معنوي 
 0.398سـ إذ بمغت  60-30و 30-0 لمطبقتيفالمعامالت و 

المواد  أثروربما يعود ذلؾ إلى  .عمى التوالي مـ 0.344و
العضوية العالقة والذائبة في ىذه المياه في ربط دقائؽ التربة 
وتكويف تجمعات اكثر ثباتية مقارنة بنوعيات المياه االخرى 
مف خالؿ عمميا كمواد رابطة لدقائؽ التربة نتيجة احتوائيا 
 .عمى المجاميع الفعالة التي تعمؿ عمى زيادة ثباتية التجمعات

تمتيا معاممة مياه  ،(11) اخروفو  Biswas وىذا يتفؽ مع
 0.356بمغت قيـ معدؿ القطر الموزوف ليا  والتيالحنفية 

 وقد يعزى ذلؾ إلى .حسب الترتيبب لمطبقتيفو   مـ 0.311و
مقارنة مع نوعيات  لمياه الحنفية  SARانخفاض قيمة الػ

( اال انيا لـ تختمؼ معنويا عف معاممة 2المياه االخرى)جدوؿ
مياه الصرؼ الصحي المعالجة التي  بمغت قيـ معدؿ القطر 

حسب الترتيب ب لمطبقتيفو  مـ 0.293و 0.336الموزوف ليا 
فييا كالسكريات  ةالمواد العضوية الذائب بعض إذ ساىمت

واالصماغ في ربط دقائؽ التربة وزيادة ثباتية تجمعاتيا فضال 
في تحفيز نمو االحياء المجيرية مما قمؿ مف تاثير  أثرىاعف 

ليا إلى درجة انيا لـ تختمؼ معنويا عف  EC ارتفاع قيمة الػ
مياه الحنفية ولكف بدرجة اقؿ مقارنة بمياه الصرؼ الصحي 

رؼ الصحي المخموطة الخاـ وجاءت اخيرا معامالت مياه الص
قية بب مقارنةف اختمفتا معنويا يومعاممة مياه النير المت

ارتفاع قيـ  وىذا يرجع الىالمعامالت وبفارؽ معنوي بينيما 
لمياه الصرؼ الصحي المخموطة ومياه النير   SARالػ

إلى  مما ادى( 2)جدوؿ العضوية فييما وانخفاض نسبة المواد
ذ بمغت قيـ معدؿ القطر الموزوف تقميؿ ثباتية تجمعات التربة إ

 0.236و 0.271و   MWلمعاممة  مـ 0.264و 0.303
سـ عمى  60-30و 30-0 لمطبقتيفو  RWلمعاممة  مـ

في ىذه  SARوذلؾ ربما يعود إلى إف  ارتفاع قيـ الػ الترتيب
المعامالت ادى إلى زيادة تراكيز ايونات الصوديـو الممتزة 
والمتبادلة عمى اسطح دقائؽ التربة والتي عممت عمى تشتيت 

مما قمؿ مف  المتميئتجمعات التربة  بسبب كبر نصؼ قطره 
( فضال عف انخفاض 16 و 8)معدؿ القطر الموزوف لمتربة 

ياه الصرؼ ارنة بممحتوى ىذه المياه مف المواد العضوية مق
 الصحي الخاـ والمعالجة.

 
 سم01-21و 21-1 لمطبقتينونوعية مياه الري و  مم(MWD)العالقة بين معدل القطر الموزون  .4شكل

الشعير في قيـ معدؿ القطر مراحؿ نمو محصوؿ اثرت 
. (3جدوؿ)سـ  60-30و 30-0الدراسة  طبقتيالموزوف ول

 اذخالؿ تقدـ موسـ النمو  MWDزيادة   5 شكؿيتضح مف و 
سـ في  30-0 ةقطبلم مـ 0.387و 0.337و 0.274بمغ 
 0.260بمغت    MWDسـ قيـ لػ 60-30 مطبقةل كافحيف 

بداية التفرعات : وخالؿ المراحؿ مـ 0.313و 0.296و

وربما يعود ذلؾ  .رتيبالتوبداية التزىير وبعد الحصاد وعمى 
زيادة نمو الجذور وانتشارىا بتقدـ موسـ النمو التي عممت إلى 

عمى ربط دقائؽ التربة عف طريؽ إفرازاتيا الصمغية والتأثيرات 
الميكانيكية التي تسببيا الشعيرات الجذرية أثناء نموىا 
واختراقيا الفراغات المسامية األقؿ حجمًا مما يساعد في 

باطيا مع بعضيا تقارب دقائؽ التربة مف بعضيا وزيادة ارت
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فضاًل عف زيادة فعالية أحياء التربة بشكؿ تجمعات تربة ثابتة 
يتفؽ مع ما توصؿ وىذا التي تساىـ في تحسيف بناء التربة 

  AL - Shamy (9.).و AL-Hadi(3)  اليو

 
 سم 01-21و 21-1 لمطبقتينومراحل نمو المحصول و  ممبال (MWD)العالقة بين معدل القطر الموزون  .0شكل 

وجود تأثيرات غير معنوية لجميع  اظير التحميؿ االحصائي
التداخالت الثنائية والثالثية بيف معامالت مغنطة المياه 
ومعامالت نوعية مياه الري ومراحؿ نمو محصوؿ الشعير في 

سـ  60-30و 30-0 لمطبقتيفقيـ معدؿ القطر الموزوف و 
 شكؿو  4 جدوؿفي  t اختبار نتائجحظ مف و يال (.3جدوؿ)
 30-0 الطبقتيفإف  ىناؾ فروقات عالية المعنوية بيف  6
 0.333عدؿ القطر الموزوف إذ بمغ سـ في  م 60-30و
 تفوؽوقد يعود سبب  الترتيبعمى  لمطبقتيف مـ 0.290و

سـ في ثباتية تجمعات التربة إلى ارتفاع نسبة  30-0 الطبقة
المادة العضوية ونشاط االحياء المجيرية وانتشار جذور 
النبات التي تعمؿ عمى زيادة ثباتية التجمعات مف خالؿ 
افرازاتيا الصمغية أو مف خالؿ الربط الميكانيكي بواسطة 

ىايفات الفطريات في الطبقة السطحية  الشعيرات الجذرية  أو
وآخروف  AL-Aniفقد ذكرتحت السطحية  باألعماؽمقارنة 

قد يرجع  العمؽمع زيادة  MWDإف  سبب انخفاض قيـ  (2)
 .اض نسبة المادة العضوية مع العمؽإلى انخف

 سم 01-21و 21-1 الطبقتين بين Kcو MWD لقيم( t)الختبار االحصائي التحميل .4جدول

 

 
 )سم( وعمق التربة ممبال (MWD) العالقة بين معدل القطر الموزون .0شكل

   Aggregation  Index (Kc)دليل التحبب
أثرت مغنطة مياه الري وبفروقات عالية المعنوية في دليؿ 

 4.26بنسب  (  إذ ادت إلى زيادتيا3 جدوؿلمتربة ) التحبب 

حسب الترتيب بسـ و  60-30و 30-0 لمطبقتيف% 3.95و
 7 شكؿوكما مبيف في المياه غير الممغنطة  استعماؿمقارنة ب

المياه الممغنطة في تحسيف  أثروربما يعود ذلؾ إلى 
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خصائص التربة مف خالؿ غسؿ االمالح وخفض نسبة امتزاز 
انعكس في زيادة الصوديـو وزيادة معدؿ القطر الموزوف مما 

 .قيمة دليؿ التحبب

 
 سم 01-21و 21-1 لمطبقتينومعامالت مغنطة مياه الري  (Kc)العالقة بين دليل التحبب  .7شكل 

وجود فروقات عالية  3 جدوؿيبيف التحميؿ االحصائي في 
ربة بيف معامالت نوعية مياه المعنوية في قيـ دليؿ التحبب لمت

إف  معاممة الري بمياه الصرؼ الصحي  8 شكؿويبيف  ،الري
اعطت اعمى القيـ لدليؿ التحبب لمتربة  (WW)الخاـ 

 0.326و 0.402سـ إذ بمغت  60-30و 30-0 لمطبقتيفو 
وذلؾ لدورىا في زيادة معدؿ القطر الموزوف مف خالؿ ربط 
دقائؽ التربة بواسطة المجاميع الفعالة لممواد العضوية الذائبة 

في زيادة نشاط  أثرىاالمياه فضال عف والعالقة في ىذه 
 اساسياً  دوراً  تؤدياالحياء المجيرية وزيادة نمو الجذور والتي 

في ثباتية تجمعات الترب مما ينعكس في ارتفاع قيـ دليؿ 
التحبب تمتيا معامالت مياه الحنفية إذ بمغت قيـ دليؿ التحبب 

سـ وذلؾ  60-30و 30-0 لمطبقتيفو  0.288و 0.348ليا 
مقارنة مع  (2 لمياه الحنفية )جدوؿ ECنتيجة انخفاض قيـ الػ

  ECنوعيات المياه االخرى مما ادى إلى انخفاض قيمة الػ

سجمت معاممة و  ،لمتربة وبالتالي تكويف تجمعات اكثر ثباتا
القيـ ليا  متوسطمياه النير اقؿ القيـ لدليؿ التحبب إذ بمغت 

وبفروقات حسب الترتيب ب لمطبقتيفو  0.196و 0.235
ليا  ECالمعامالت إذ ادى ارتفاع قيمة الػ ةمعنوية عف بقي

وفقرىا بالمواد العضوية إلى زيادة مموحة التربة وتدىور 
خصائصيا الفيزيائية وانخفاض قيـ دليؿ التحبب ليا وسجمت  

والمخموطة قيما  ةمعامالت مياه الصرؼ الصحي المعالج
وسطية لدليؿ التحبب إذ عممت المواد العضوية الذائبة في 
ىذه المياه عمى رفع قيـ دليؿ التحبب مقارنة بمياه النير ولكف 

 وقدبدرجة اقؿ مف مياه الصرؼ الصحي الخاـ ومياه الحنفية 
 30-0 طبقةلم 0.269و  0.305بمغت قيـ دليؿ التحبب ليا 

سـ وبفارؽ معنوي  60-30 طبقةلم 0.224و 0.253سـ 
 بيف المعاممتيف.

 
 سم 01-21و 21-1 لمطبقتينونوعية مياه الري و (Kc) العالقة بين دليل التحبب  .8شكل 
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مراحؿ نمو محصوؿ الشعير تاثير عالي المعنوية في اظيرت 
( 3 جدوؿ)سـ  60-30و 30-0 لمطبقتيفقيـ دليؿ التحبب و 

ارتفاع قيـ دليؿ التحبب مع تقدـ موسـ النمو إذ  9 شكؿويبيف 
 30-0 الطبقةعند  0.382و 0.307و 0.247بمغت القيـ 

 الطبقةعند  0.284و 0.258و 0.231سـ في حيف بمغت
وبداية  بداية التفرعات: سـ خالؿ مراحؿ النمو 30-60

وربما يعود ذلؾ  .حسب الترتيببو التزىير وما بعد الحصاد 

إلى نمو وتشعب الجذور لنباتات الشعير مع تقدـ موسـ النمو 
حيث تعمؿ  الشعيرات الجذرية وافرازاتيا عمى زيادة ثباتية 
تجمعات التربة وخصوصا في الطبقة السطحية مف التربة مما 

ت ليؿ التحبب وىذا يتفؽ مع ما توصمادى إلى زيادة قيـ د
زيادة قيـ دليؿ التحبب  تإذ الحظ AL-Mosawi(5)  اليو

في التربة المزروعة مقارنة بالتربة غير المزروعة واعزت 
  .ور النباتية وانتشارىا في التربةالسبب إلى نمو الجذ

 
 سم 01-21و 21-1 لمطبقتينومراحل نمو المحصول و (Kc) العالقة بين دليل التحبب  .9شكل

غير معنوية لمتداخؿ  تأثيراتاظير التحميؿ االحصائي وجود 
الثنائي بيف معامالت المغنطة ومعامالت نوعية مياه الري 

سـ كما اظيرت تأثيرات غير  60-30و 30-0 لمطبقتيفو 
معنوية لمتداخؿ الثنائي بيف معامالت المغنطة ومراحؿ نمو 

سـ في حيف كانت  30-0 الطبقةلشعير عند محصوؿ ا
 .(3 وؿجدسـ ) 60-30 الطبقةالتأثيرات معنوية عند 

زيادة قيـ دليؿ التحبب مع تقدـ موسـ  10 شكؿويالحظ مف 
سـ وبفروقات معنوية بيف مراحؿ  60-30 الطبقةالنمو عند 

ف  ىذه الزيادة ازدادت معنويا بوجود معامالت المغنطة  النمو وا 

سجمت اعمى قيمة في نياية موسـ النمو في معاممة المياه إذ 
إذ عممت افرازات الجذور عمى  0.290الممغنطة وبمغت 

ف  ىذا  تحسيف تجمع دقائؽ التربة مع تقدـ موسـ النمو وا 
التحسف ازداد بوجود المياه الممغنطة التي عممت عمى تحسيف 

مقو في ظروؼ نمو النبات وزيادة انتشار المجموع الجذري وتع
التربة مما زاد في ثباتية تجمعاتيا في حيف سجمت ادنى القيـ 

التفرعات وبمغت  لمعاممة المياه الممغنطة عند مرحمة بداية 
ولـ تختمؼ معنويا مقارنة بمعاممة المياه غير  0.229

 .الممغنطة عند ىذه المرحمة

 
 الطبقةعند   (Kc)الثنائي بين معامالت المغنطة ومراحل نمو محصول الشعير في قيم دليل التحببتاثير التداخل  .01شكل

 سم 21-01
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عالي المعنوية لمتداخؿ  اً ثير أوجود ت 3 جدوؿيتضح مف 
الثنائي بيف معامالت نوعية مياه الري ومراحؿ نمو المحصوؿ 

سـ ويالحظ مف  30-0 الطبقةفي قيـ دليؿ التحبب عند 
إف  قيـ دليؿ التحبب ازدادت مع تقدـ موسـ النمو  11 شكؿ

لجميع المعامالت اال إف  ىذه الزيادة اختمفت باختالؼ نوعية 
مياه الري إذ حصؿ افضؿ تاثير لمتداخؿ في قيـ دليؿ التحبب 

مياه الصرؼ الصحي  استعماؿفي نياية موسـ النمو عند 
 0.501بمغت قيـ دليؿ التحبب  وقدنفية الخاـ ومياه الح

حسب الترتيب وبفارؽ معنوي بينيما إذ بلممعاممتيف  0.430و
ادى ارتفاع نسبة المواد العضوية في مياه الصرؼ الصحي 
الخاـ إلى زيادة نسبتيا في التربة مع تقدـ موسـ النمو مما 
ادى إلى تحفيز تحبب التربة فضال عف دورىا في تحفيز نمو 
الجذور وتشعبيا في التربة مع تقدـ موسـ النمو بحيث تفوقت 

مياه النير  استعماؿاه الحنفية ذات النوعية الجيدة اما عمى مي
في قيـ دليؿ التحبب إذ ادت إلى  اً سمبي اً ثير أالمالحة فكاف ليا ت

انخفاض القيـ مقارنة بالمعامالت االخرى وخالؿ جميع 
مراحؿ نمو النبات إذ بمغت قيمة دليؿ التحبب ليذه المعاممة 

لمياه  ECاع قيمة الػإذ ادى ارتف 0.284في نياية موسـ النمو
ثير جذور النباتات في تحسف بناء أالنير إلى التقميؿ مف ت

التربة فضال عف دوره في تثبيط نمو النباتات بينما كاف لممواد 
العضوية الذائبة في مياه الصرؼ الصحي المعالجة 

ثير االمالح في أوالمخموطة تأثيرات ايجابية في التقميؿ مف ت
وتحفيز نمو جذور النباتات وانعكس ثباتية تجمعات التربة 

 استعماؿذلؾ في قيـ دليؿ التحبب ولكف بدرجة اقؿ مقارنة ب
جميع مياه الصرؼ الصحي الخاـ ومياه الحنفية  وخالؿ 

 مراحؿ النمو لمحصوؿ الشعير.

 
 طبقةلم (Kc) و مراحل نمو المحصول في قيم دليل التحبب اه الرييم اتبين معامالت نوعي الثنائي تأثير التداخل .00شكل 

 سم 1-21
إلى عدـ  3 جدوؿبيانات التحميؿ االحصائي في اشارت 

وجود تاثير معنوي لمتداخؿ الثنائي بيف معامالت نوعية مياه 
الري ومراحؿ نمو محصوؿ الشعير في قيـ دليؿ التحبب 

سـ. كما إف  دليؿ التحبب لـ يتاثر معنويا  60-30لمعمؽ 
بالتداخؿ الثالثي بيف معامالت المغنطة ونوعية مياه الري 

سـ  60-30و 30-0 لمطبقتيفومراحؿ نمو المحصوؿ و 
في  t  وجدوؿ اختبار 12 شكؿو يالحظ مف  (.3جدوؿ)

إف  ىناؾ فروقات عالية المعنوية في  معدؿ قيـ دليؿ  4 جدوؿ
 0.258و 0.312 اعماؽ التربة إذ بمغتبيف  التحبب 

وذلؾ ربما يعود إلى تاثير  ،سـ 60-30و 30-0 لمطبقتيف
انتشار الشعيرات الجذرية لمنباتات ونشاط االحياء الدقيقة التي 
تتركز في الطبقة السطحية مف التربة والتي تعمؿ عمى ربط 
دقائؽ التربة وزيادة ثباتيتيا عف طريؽ الربط الميكانيكي 
لمشعيرات الجذرية والتراكيب الخيطية لالحياء الدقيقة أو عف 

فرازاتيا الصمغية أو بفعؿ نواتج تحمميا مما يؤدي إلى طريؽ ا
 الطبقةمقارنة ب سـ 30-0الطبقةزيادة قيـ معامؿ التحبب عند 

 .سـ 30-60
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 وعمق التربة)سم( (Kc)العالقة بين دليل التحبب  .02شكل
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