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 تأثير حقن مستخلص المخلفات العضوية في التربة في بعض الصفات الفيزيائية للتربة

 األلوسيعلي موفق صالح       واثب شكري شاكر النعيمي                  
 األنبارجامعة -الزراعةكلية 

 الخالصة

غريب( في تربة مزيجة  أبيالموقع البديل في ) األنبارأجريت تجربة مختبرية في كلية الزراعة جامعة 
حللت  ،الصفات الفيزيائية للتربة في بعضمستخلص المادة العضوية أضافة من أجل دراسة تأثير  ،طينية غرينية

أضافة مستخلص المادة  األولتضمن العامل  ،ل تصميم العاملية وبثالثة مكرراتالبيانات إحصائيًا باستعما
مستخلص  إضافةقسمت معاملة  ،مكرراتالعضوية والعامل الثاني تعاقب دورات الترطيب والتجفيف وبثالثة 

ضافة )أضافة كاملة( أضافة كامل الكمية من مستخلص المادة العضوية إلىالمادة العضوية  متجزئة من  وا 
معاملة المقارنة  إلىمادة عضوية باإلضافة  %5المتجزئة( وبما يعادل  اإلضافة) مستخلص المادة العضوية

وبطريقتي الترطيب  زيادة معنوية في معدل القطر الموزون  وجود اإلحصائيالتحليل  بينت نتائج ،)بدون أضافة(
ترطيب إن لدورات ال. اإلضافةالسريع والبطيء وانخفاض في الكثافة الظاهرية وزيادة في المسامية لمعاملتي 

معدل القطر الموزون وبطريقتي الترطيب السريع والبطيء  أخرى في إلىمتباين من دورة والتجفيف تأثير معنوي 
بالمجهر عند فحصها أظهرت تجمعات التربة المعاملة بمستخلص المادة العضوية  .والمسامية الكثافة الظاهريةو 

 بشكل اقل المعاملة،في حين أظهرت تجمعات العينات غير  حجمًا،بشكل تجمعات أكبر الماسح  اإللكتروني
 .حجماً 

Effect of injected organic matter extract in soil on some soil 

physical properties 

Wathib S. S. Alnuaymy                                   Ali M. Alalusi 

Agri. of College – Univ. of Anbar 

Abstract 

A laboratory experiment was carried out in Agriculture College-Anbar 

University (Abu-Ghriab) in silty clay loam soil in order to study the effect of organic 

matter extract on the some  physical properties of soil. Data were statistically analysed 

using factorial arrangement in CRD with three replicates for each treatment. The first 

factor was organic matter extract and the second factor was wetting-drying sequences. 

The treatment of organic matter extract was divided into two sub treatments, complete 

addition and partial addition at 5% organic matter as well as control (without 

addition). Statistical analysis results showed a significant increase in mean weight 

diameter at two methods, fast and slow wetting and decrease in bulk density and 

increase porosity in addition treatments. Wetting-drying cycles significantly affected 

on the average of mean weight diameter at two methods, fast and slow wetting, bulk 

                                                           
 البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث الثاني 
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density and porosity. Soil aggregates that treated with organic matter extract under 

scanner electronic microscope showed bigger aggregates in size while non treated soil 

showed smaller aggregates in size. 

 المقدمة

تنمو المجتمعات ويتزايد ساكنيها، فتتقلص رقعة األراضي الصالحة للزراعة ويزداد الضغط عليها، فبات 
تعاني الترب من الضروري تكثيف جميع الجهود واإلمكانيات لتطوير وتحسين صفات الترب وثبات تجمعاتها. 

من ئها، كمحصلة لسوء إدارة التربة، وعوامل تكوينها، وعوامل أخرى، إن سوء إدارة التربة بناًا في العراقية ضعف
تؤكد معظم الدراسات في الوقت  ،منهاالمشاكل التي يتخذها الباحثين الزراعيين على محمل الجد للتخلص 

تباع الحد األدنى أو الحراثة الصفرية على استعمال محسنات ومصلحات الحاضر، لتقليل تدهور الترتيب  التربة وا 
 .للحد من المشاكل التي تعاني منها التربالهندسي لدقائق التربة، 

ن بناء التربة والنظام الزراعي بشكل عام، ،بناء التربة مؤشر رئيسي لنوعية التربةيعد  يدعم النباتات  وا 
طالق العناصر الغذائية  فيويؤثر ، ويمدها بالماء الكافي إضافة . إن (28و 27و 26و 7 (الجـاهزةتهويتها وا 

 ويؤدي أيضاً  األخرى،على حساب الجزيئات  ةالكبير  للتجمعاتالمادة العضوية إلى التربة تحسن الوفرة النسبية 
 منزليةنفايات الالسماد  إن إضافة (16) استنتج .(13)الكبيرة  التجمعاتإلى ارتفاع الكاربون العضوي في 

وان زيادة ثبات  ،الكبيرة تجمعات التربةولكن فشل في تحسين تجمعات التربة الصغيرة،  كوينعزز ت ةالصلب
من يعد ثبات تجمعات التربة  .الصغيرة التجمعاتزيادة نسبة الكاربون العضوي في ًا بالتجمعات مرتبط أساس

لذلك يمكن ، كلفة وبأقللقياس بسرعة وفعالية لومن األساليب المطلوبة ، المؤشرات الفيزيائية المهمة لنوعية التربة
إضافة المادة العضوية بنسبة  إن (5)بين  .(23) ذو فرق معنوي كافية للكشف عن تغييـــــر قليلة بيانات جمع 

 10.0من حجم المرز من السماد العضوي سبب انخفاض الكثافة الظاهرية بنسب مقدارها  10%و 5%
بين عدد من الباحثون إلى وجود عالقة إيجابية عاملة المقارنة بدون إضافة. على الترتيب مقارنة مع م %23.6و

 (.10و 9) مهمة بين محتوى التربة من الكاربون العضوي ومعدل القطر الموزون ومسامية التربة

حقن مستخلص المادة العضوية في تحسين ثبات تجمعات التربة ودراسة  أثريهدف البحث الى معرفة 
دورات الترطيب والتجفيف في ثبات تجمعات التربة المحقونة بمستخلص  أثركذلك دراسة  دقائقها،آلية ارتباط 

 المادة العضوية وبعض خصائص التربة الفيزيائية.

 المواد وطرائق العمل

وضعت و . األنبار محافظة-حديثةمن أحد معامل النجارة في قضاء  saw dustُجمعت نشارة الخشب 
وضعت فوق قطع بولي أثلين وأضيف إليها إذ ُأخضعت لعملية تحلل هوائي، ، و امًا(كيلوغر  140) بشكل كومه

من سماد سوبر ( P 0.5%)(، كما أضيف الفسفور بنسبة N%46باستعمال اليوريا ) %2النيتروجين بنسبة 
جراء عملية  أثلينمع تغطيتها بالبولي  برذاذ الماءورطبت بصورة مستمرة  ،(4)( P %20فوسفات ثالثي ) وا 

، كذلك الوصول إلى درجة من التحلل التي عندها ال يمكن تشخيص المادة إالم ، لحينأيام 5إلى  4التقليب كل 
من خالل متابعة تغايرها  ،درجة مئوية 45درجة مئوية إلى  65انخفاض درجة حرارة التفاعل داخل الكومة من 
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التفاعل، بعدها فرشت المخلفات العضوية المتحللة لتجف  يوميًا باستعمال المحرار كدليل للوصول إلي نهاية
  .هوائيًا لمدة ثالثة أيام

والتي  (في أبي غريب )الموقع البديل األنبارجامعة –في كلية الزراعة ةأجريت دراسة مختبري    
ذات  pvcمن  أسطواناتمن الحقل التابع للكلية باستعمال  Undisturbedتضمنت اخذ عينات تربة غير مثارة 

سهل ليصبح بشكل حاد ليُ  نهايتي األسطوانةف أحد حُ  ،سم 15سم وارتفاعها  10جدار سميك قطرها الداخلي 
 األسطوانةحول  ت التربةفر ثم حُ  مكبس هيدروليكي، باستخداماألسطوانة في التربة نزلت أُ  ،عملية اختراق التربة
ُرزمت ، ثم رفعت العينة و بواسطة السكين وانةاألسطأسفل  من التربةقطعت األسطوانة، ثم بحيث ال يتم مس 

نفسها وبين جدار الصندوق بمادة  األسطواناتُملئت الفراغات بين ذو جدران صلبة ثم في صندوق  األسطوانات
 المعامالت.  1جدول  ُنقلت إلى المختبر إلجراء التحاليللتحطمها نتيجة لحركتها ثم  ، تفادياً Foamالرغوة 

 الفيزيائية والكيميائية لتربة الدراسةبعض الصفات  1جدول 

 0.5فوق عمود رمل حجم دقائقه  األسطواناتبوضع  ،أجري ترطيب عينات التربة بالخاصية الشعرية
استمرت عملية الترطيب إلى حد اإلشباع  .Macloren Bottleثبت عمود الماء باستعمال قنينة ماكلورين ، مم
 األولى،. حضنت المعاملة حتى تصل إلى السعة الحقلية العينات تفقد ماءها ( وبعدها تركتساعة 16حوالي)

من مستخلص  كامل الكمية التي أضيف إليها المعاملتين وهي بدون إضافة مستخلص المادة العضوية، في حين
والتي ُجزء  الثالثة(،)المعاملة من مستخلص المادة العضوية  جزئةتالموالكمية  المادة العضوية )المعاملة الثانية(

أسطوانات  ركتتُ  السبع،فيها نفس كمية المستخلص المضاف في المعاملة الثانية على دورات الترطيب والتجفيف 
المطلوب وبقدر كمية محلول المستخلص  الحقلية،من السعة  إلى اقلكلتا المعاملتين حتى وصول رطوبتها 

قن مستخلص المادة العضوية بكمية تكافئ كمية حُ  لتربة إلى السعة الحقلية.إليصال ا حقنًا،إلى التربة  إضافته
من المادة العضوية،  %5ما يعادل أي تمت اإلضافة حتى وصلت إلى ، المادة العضوية في الترب العضوية

 عوملت الترب بنفس كميات المستخلص لعدد من األسطوانات يغطي كل دورات التجفيف والترطيب ومكرراتها. 

أخرجت األسطوانات بعدها  .(24)خمسة أيام  ةلمد م   22على درجة حرارة  ُحضنت جميع العينات
 16لحد اإلشباع وعند ثم تعاد عملية الترطيب  ،لمدة ثالثة أيام هوائياً  يفهاكي يتم تجف على األرض أفقياً  ووِضعت
لمعامالت التي لحاويات اا بالنسبة الدورات الالحقة أم لألسطوانات التي ستبقى إلىبالنسبة  مرة أخرى ساعة 

بإذابة البالستيك بسكين  التربة من جانبين متقابلين إلى نصفين طولياً  أسطوانةُتقطع ، يجرى عليها التحليل
)بعد التجفيف  مم وبرطوبتها الطبيعية 2و 4 و 9.5يوضع النموذج على المناخل  ،ُمسخنة إلى درجة حرارة عالية

 ( وتجهز ألجراء التحاليل.م   25ثم تنخل وتجفف هوائيًا بدرجة حرارة المختبر ) الهوائي(

 صنف مفصوالت التربة
 النسجة

 الكثافة الظاهرية الرطوبة الوزنية
 3-م ميكا غرام

درجة 
تفاعل 
 التربة

المادة 
 العضوية

 الكلس الجبس
 عند شد الطين الغرين الرمل

0.0 
 عند شد

33 
 عند شد
1500 

 4-كغم غم   (%)كيلو باسكال   1-كغم غم

 ةطيني مزيجة 380 470 150
 غرينية

48 29.3 13.7 1.6 7.4 0.8 2.2 265 
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على  المستقرةو  مم  9.5منخل منالمنخولة غم من تجمعات التربة  25 ُأخذُقدر معدل القطر الموزون ب
 (29)والمعدلة من قبل  30))لغرض تقدير معدل القطر الموزون حسب الطريقة المقترحة من قبل مم  4المنخل 

 (18)باستعمال جهاز النخل الرطب المصنع محليًا حسب مواصفات الجهاز المذكورة  (17)والموصوفة من قبل 
 مم. 0.25و 0.5و 1و 2و 4مجموعة مناخل مكونة من خمسة مناخل هي حسب الترتيب وب

هي الترطيب السريع إذ يوضع طقم المناخل  ،لعينات التربة االبتدائياستخدمت طريقتين للترطيب 
 10الجهاز لمدة  يشغلدقائق من غمر التربة  5بالترتيب أعاله بالماء ثم تدرج عينات التربة بشكل مفاجئ وبعد 

وتوضع في الفرن على درجة حرارة  كميًا بغسلها بالماء إلى علب معلومة الوزن  المنخولة دقائق ثم تنقل التربة
  . °م 105

             𝑀𝑊𝐷 = ∑  wi X 𝑖 … … … … … … .1

𝑛

𝑖=1

 

معدل  xiو .التربة المتبقية على المنخل وزن نسبة  wiو معدل القطر الموزون )مم( MWDإذ إن 
  .)مم( النخلقطر 

بطريقة تغليف تجمع التربة بشمع البرافين للتربة الكثافة الظاهرية و الماصة  قدرت نسجة التربة بطريقة 
المسامية حسبت من  أما(، 11وفقًا لما ورد في ) pyconometerقنينة الكثافة  باستعمال الكثافة الحقيقية للتربةو 

 من المعادلة أدناه الحقيقية و  خالل العالقة بين الكثافة الظاهرية

               E=(1-
𝜌𝑏

𝜌𝑆
)*100     ………….………2 

الكثافة الحقيقة.  sو .3-م ميكاغرام الظاهرية،الكثافة  bو مسامية التربة كنسبة مئوية Eإذ إن 
 .  3-م ميكا غرام

قيس التوصيل  ،(21) بحسب الطرائق الواردة pH-Meterدرجة تفاعل التربة باستعمال جهاز  ُقدرت
بالترسيب  ،در الجبسبينما قُ ، (21) فيبحسب الطرائق الواردة  EC-Meterالكهربائي باستعمال جهاز 

 ،(21)يكما ورد ف Blackو Walkly بحسب طريقة  ،ُقدرت المادة العضوية بطريقة الهضم الرطبو  ،باألسيتون 
الواردة في  (12)( الموضحة من قبلKjeldahl apparatusوقدر النيتروجين الكلي في التربة بطريقة كلدال )

وقابلية احتفاظ التربة بالماء عند حدود  كيلو باسكال (0) . تم تقدير مستوى التشبع بالماء عند الشد الرطوبي(21)
أوعية الضـغط حسب طريقــة  باسكال( باستعمال كيلو 1500كيلو باسكال( ونقطة الذبول ) 33السعة الحقلية )

(21). 

إذ بينت  x229لعينات المعاملة وغير المعاملة بالمادة العضوية وتحت نفس قوة التكبير اُفحصت 
 Energyالنافذ تقنية  اإللكترونيخدم للفحص إلى جانب المجهر ستُ . أالمظاهر الشكلية لسطوح التجمعات

Dispersive X-Ray ( EDX)  وelectromicrobrop   على وهي تقنية تبنى على أساس اخذ مقطع طولي
على طول هذا المقطع تؤشر تحت  ،ع بالمايكرون ثم تؤخذ نقاط محددةالعينة المراد فحصها، ويحدد هذا المقط

pem   ثم تحول بهيئة رسم  ،صر المراد قياسها عند تلك النقطةالعنا تركيزتعطى نتائج  اإللكترونيالمجهر
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ربون، النايتروجين، االكوالتي حددت بعناصر  ،عناصر المراد قياسها عند كل نقطةال تركيزمنحنيات تعبر عن 
  ( كمواد عضوية.الهيدروجين ،يتروجيناالن كاربون، ) ، األوكسجينالبوتاسيوم، الهيدروجين

 النتائج والمناقشة

 تأثير مستخلص المادة العضوية في معدل القطر الموزون 

 الترطيب السريع

ضافته بشكل  أدت إلى زيادة معنوية في  كامل،إن إضافة مستخلص المادة العضوية بشكل متجزئ وا 
عند مستوى  وجود تأثير معنوي  اإلحصائي،فقد بينت نتائج التحليل  السريع،عند الترطيب  معدل القطر الموزون 

 %38.58و 22.84%وبنسبة زيادة قدرها  الترتيب،على مم.  0.66و 0.74 وكانت قيمته %5احتمالية 
 . مم 0.54المقارنة التي كانت قيمتها على الترتيب قياسًا إلى معاملة  لمعامالت كامل الكمية والتجزئة

تعمل على تكوين معقدات  التيوجود المادة العضوية  يعزى إلى MWDإن سبب الزيادة في 
. فضال عن إن بعض المركبات العضوية األخرى تعمل على ربط دقائق الطين بمكونات التربة  طين،-الهيومك

 (4) مما يسمح للهواء بالخروج بشكل تدريجي التربة،مواد كارهة للماء تقلل من سرعة دخول الماء إلى تجمعات 
الكاربون العضوي الذي يعمل على زيادة تماسك  وكذلك بسبب زيادة محتوى والتي تحفظ التربة من التحطم. 

كثر أ Micro-aggregatesئق التربة األولية مع بعضها لتكوين تجمعات صغرى دقائق التربة من خالل ربط دقا
لتكوين تجمعات كبرى المجهرية  األحياءبوساطة مع بعضها  التجمعات الصغرى ترتبط في الوقت نفسه  ًا.ثبات

Macro-aggregates  تجمعات كذلك تتكون  ،(8)ينتج زيادة في ثبات تجمعات التربة  مما 7و 6و 4شكل 
على المجاميع الفعالة  احتوائهاكمواد رابطة لدقائق الطين بسبب  مستخلص المادة العضوية ربة من خالل عملالت

وتكوين تجمعات  التربة التي تعمل على زيادة ثبات تجمعات وغيرها، والكاربوكسيلية، الهيدروكسيلية،كالمجاميع 
 .(21) جديدةتربة 

 ويعزى سبب ذلك إلى المقارنة،في الدورة الثانية في قيمة معاملة  MWD انخفاض 1شكل يالحظ من
الهوائية  االنفجاراتوحصول  ،التربةمن تجمعات  وحصول اختالف في تمدد األجزاء المختلفة السريع،االبتالل 

(Air explosions)  داخل التجمعات  دخول الماء إلى بسبب المحصور،وزيادة ضغط الهواء نتيجة الترطيب
بينما ارتفعت قيمة معدل القطر األولى.  الدورةفضاًل عن استنزاف الكاربون العضوي في  (،3) بالخاصية الشعرية

 ويعزى سبب ذلك إلى دور العضوية،المادة مستخلص للمعامالت التي تم معاملتها ب الثانية،الموزون في الدورة 
 .(2)إليه ت تقلل من سرعة ترطيبها وهذا ما أشار بالتالي المادة العضوية في تغليف دقائق التربة، و  مستخلص

 الترطيب البطيء

 5.29بلغت  الموزون،زيادة معنوية في معدل القطر  وجوديبينان، نتائج التحليل اإلحصائي و  2شكل 
 على الترتيب لمعاملة التجزئة مم 4.82ولعينة التربة المعاملة بكامل الكمية من مستخلص المادة العضوية 

 .4.44المقارنة قياسًا إلى معاملة  %8.35و %19.01 وبنسبة زيادة قدرها
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مع  قياساً كامل الكمية(  التجزئة،في قيم متوسط دورات لمعاملتي ) تدريجي،كما بينت النتائج ارتفاع 

يعزى  .لطريقتي الترطيب السريع والبطيء الرابعة،)بدون إضافة( وسجلت أعلى ارتفاع في الدورة  معاملة المقارنة
بشكل تجمعات أكبر  أصبحت إذ A1و A2صور  4شكل  زيادة الكتلة الحيوية لألحياء المجهرية إلىسبب ذلك 

 .المواد الالحمة بفعل النشاط الميكروبيوبالتالي يزداد تكوين  لها،بسبب فترات التحضين التي تعرضت 

 

MWD F = 0.0094D3 - 0.121D2 + 0.4489D + 0.3071
R² = 0.3904

MWD F= 4E-16D3 - 0.0002D2 + 0.0048D+ 0.6429
R² = 0.0267 MWD F = 0.0144D2 - 0.1063D + 0.6657

R² = 0.4304
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تأثير مستخلص المادة العضوية في معدل القطر الموزون بطريقة الترطيب السريع1شكل
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دورات الترطيب والتجفيف

MWD S= -0.021D3 + 0.230D2 - 0.541D + 4.488
R² = 0.636

MWD S = 0.005D3 - 0.079D2 + 0.393D + 4.211
R² = 0.729

MWD S= -0.024D3 + 0.209D2 - 0.222D + 4.754
R² = 0.959
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بدون اضافه

اضافة متجزئه

L.S.D.  0.4160كامل الكمية 

البطيء تأثير حقن مستخلص المادة العضوية في معدل القطر الموزون بطريقة الترطيب2شكل

 مم
ن زو
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ر ا

قط
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معد

الترطيب والتجفيفدورات
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 تأثير مستخلص المادة العضوية في كثافة التربة الظاهرية

كثافة التربة الظاهرية في  انخفضتإذ  انخفاض ملحوظ في قيمة الكثافة الظاهرية 3 يالحظ من الشكل
الكثافة إلى انخفاض في قيمة  ،وتشير نتائج التحليل اإلحصائي ،األخرى الدورة الثالثة بشكل كبير قياسًا بالدورات 

وكانت قيمة  ،مقارنة مع معاملة المقارنة لإلضافة الكاملة اإلضافة المتجزئة وكذلكالظاهرية للتربة عند 
وزيادة  2و 1يعزى سبب االنخفاض إلى تحسن بناء التربة شكل ،على الترتيب2.86% و 8.04% االنخفاض

كتلة النتيجة نمو مجاميع الفطريات وزيادة  ،C2D3وC1D3 وC2 و C1صورة  7و 6شكل  المسامات البينية
والكتلة  زيادة نسبة المادة العضويةفضاًل عن  ،A2و A1صور   4الحيوية لألحياء المجهرية وهذا ما بينه شكل

  .في التربة والتي تكون كثافتها الظاهرية منخفضة مقارنة مع الجزء المعدني الحية

الكثافة الظاهرية  فيإن لدورات الترطيب والتجفيف تأثير معنوي  أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي
ب يعزى سب .%9.7 اوكانت قيمته اً انخفاض األكثركونها  وتميزت الدورة الثالثة من دورات الترطيب والتجفيف

 أما(. 4ونمو الهايفات الفطرية نتيجة التحضين )شكل المجهرية، األحياءتكون مجتمعات من  إلىذلك االنخفاض 
 . (3) حصول التشتت نتيجة االنفجارات الهوائية إلىمعاملة المقارنة فأن سبب االنخفاض يعزى 

 في المسامية ةالعضوي المادة تأثير مستخلص

 .2و 1وهذا يعود إلى تحسن بناء التربة حسب شكل  المسامية،ارتفاع في قيمة  5 بين الشكلي         
 المقارنة،بمعاملة  قياساً  اإلضافة المجزئة والكاملةارتفاع معنوي لمعامالت  اإلحصائي،بينت نتائج التحليل 

بة للثالثة معنوي بالنس والتجفيف،. بينما كان تأثير دورات الترطيب %18.4و %8.9وكانت قيمة االرتفاع 
على  %9.68و %9.16و 4.97%و %5.2و % 19.2الزيادةوالرابعة والخامسة والسادسة والسابعة وكانت نسبة 

)فضاًل عن التمدد  موتها،وقد يعزى السبب في ذلك إلى الفراغ الذي تتركه الكتلة الحية النامية بعد الترتيب. 
 1وتحسن بناء التربة شكل  3(، وانخفاض قيمة التربة الظاهرية شكل 4الناتج من ضغط الهايفات النامية شكل 

 .(21) ،حجام المسامات ومن ثم زيادة المسامية الكليةأتوزيع  وا عادة 2و

 فحص العينات تحت المجهر االلكتروني الدقيق

التربة التي فحصت  ( عينات3D3Cو 3D2Cو 3D1Cو 3Cو 2Cو 1C ) رالصو  7و 6يوضح شكل 
 ،ذات سطوح خشنة محببةالماسح إن تجمعات التربة المعاملة بمستخلص المادة العضوية  اإللكترونيبالمجهر 

أما من ناحية  ،وح قريبة إلى الملساء وغير محببةغير المعاملة ذات سط العيناتفي حين أظهرت تجمعات 
غير  تجمعات التربةمن حجم  كبر حجماً أ ،العضوية بمستخلص المادةالمعاملة  التربة الحجم فكان حجم تجمعات

على  رتفس أن يمكن ،المعاملة التربة بين تجمعات لم تظهر دقائق المادة العضوية ماوبشكل عام  ،المعاملة
على  ،ضمن التجمعات ذاتها امتزجتعلى هيئة سائل  ،المحقون في التربةالمادة العضوية مستخلص أساس إن 

 (.2) السابقة الدراسات عكس
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المجهر  باستعمال 1Aصورة مأخوذة لعينة  2Aلعينة تربة معاملة بمستخلص المادة العضوية  1Aصور  4شكل 

 باستعمال 1Bصورة مأخوذة لعينة  2Bمعاملة، عينة تربة غير  ،1B الفطرية،االعتيادي يظهر فيها نمو الهايفات 
 المجهر االعتيادي.

ρβ = -0.000D3 + 0.014D2 - 0.079D + 1.623
R² = 0.261

ρβ = -0.005D3 + 0.070D2 - 0.271D + 1.747
R² = 0.918

ρβ= -0.004D3 + 0.061D2 - 0.234D + 1.604
R² = 0.284
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0.08040

تأثير اضافة مستخلص المادة العضوية في الكثافة الظاهرية3شكل

الترطيب والتجفيفدورات
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إذ بينت تلك الدراسات  ،بين دقائق التربة أو الصقة ما ةالحمتواجد المادة العضوية كمادة والتي بينت 

الن تلك  ،الماسح اإللكترونيد المادة العضوية بألوان مختلفة عن دقائق التربة عند فحصها بالمجهر جتوا
 ُأسُتعملأما في الدراسة الحالية فقد  ،ضوية بهيئة مادة خشنة غير متحللةمادة عفيها  ُأسُتعمل الدراسات

بشكل ظهرت  الذ ،اإللكترونياألمر الذي أدى إلى عدم ظهورها عند الفحص بالمجهر  ،مستخلص نشارة خشب
عند مقارنتها بتلك  ،اكبر حجما وذات سطوح خشنة محببة لكنها كما ذكرنا ،تجمعات ذات لون واحد متجانس

 ت ذات سطوح مائلة إلى الملساء.والتي ظهرت فيها تجمعا ،التربة غير المعاملة عينةالتجمعات الموجودة ضمن 

يالحظ من خاللها التجمعات الكبيرة  العضوية،أضافة كامل كمية مستخلص المادة  1Cتمثل صورة 
تمثل معاملة التجزئة يالحظ منها تواجد التجمعات  2Cصورة  واضحة،وكان حجم التجمع واضح جدًا والمسامات 

تمثل عينة  3Cصورة  واضحة،مع بداية تكون حبيبات صغيرة ومنتشرة والمسامات غير  ضعيفة،لكن قوة التجمع 
ولكن أضعف ما يكون وعبارة عن كتل والمسامات غير واضحة مع عدم وجود  أصليةبدون إضافة تجمعات 

 تحبب.

 

F= 0.000D3 - 0.005D2 + 0.028D + 0.330
R² = 0.201

F= 0.002D3 - 0.036D2 + 0.143D + 0.249
R² = 0.942

F= 0.002D3 - 0.033D2 + 0.126D + 0.326
R² = 0.330
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أضافة كامل الكمية من مستخلص  األولىصور لعينات التربة المأخوذة بعد دورة الترطيب التجفيف  6شكل 

ضافة 1C المادة العضوية  3C ومعاملة المقارنة 2Cمتجزئة  وا 

يالحظ من خاللها ان أضافة مستخلص المادة العضوية كامل الكمية الدورة الثالثة  3D1C تمثل صورة
وضوحًا والمسامات واضحة كما يالحظ ان الحبيبات تكون منفردة وكان حجم التحبب كبير مع  أكثرالحبيبات 

 Actinomycetes بناء المجتمعات البكتيرية عالي وواضح، فطريات  ،ود تجمعات من الفطريات والبكترياوج
ذات عالقة مباشرة تعمل على بناء تجمعات التربة الداخلية بين الرمل الخشن والرمل الناعم والغرين الخشن، 

الفطريات واضحة باللون  (45)تعمل على بناء تجمعات التربة الداخلية والخارجية  Archaeaوفطريات من نوع 
   .األبيض

 3D2C إلىوضوح من الكامل وبداية تحول  أقلت لمستخلص المادة العضوية حبيبا المجزئة اإلضافة 
تحبب ومسامات اقل ذات توزيع افضل من بدون أضافة ويالحظ وجود تجمعات من الفطريات والبكتريا باللون 

 يبات والمسامات بشكل طولي غالبًا،معاملة المقارنة يالحظ من خالل الصورة عدم وضوح الحب 3D3C األبيض.
 التي تكونت نتيجة دورات الترطيب والتجفيف وفترات التحضين. الفطريات،تجمعات صغيرة من ع وجود م
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تمثل المعاملة التي تم  C1D3 الثالثة،صور عينات التربة المأخوذة بعد دورة الترطيب والتجفيف  7.شكل 
تمثل معاملة  C3D3تمثل معاملة التجزئة و C2D3أضافة فيها كامل الكمية من مستخلص المادة العضوية و

 المقارنة 

عينة التربة المعاملة بمستخلص المادة العضوية دورة الترطيب والتجفيف السابعة  7D1Cتمثل الصورة 
وتجمعات من  كبيرة،كذلك يالحظ وجود مسامات  تجمعات،يالحظ أن حبيبات التربة كانت كبيرة مع وجود  إذ

والتي تمثل عينة التربة المعاملة جزئيًا بمستخلص المادة العضوية  7D2Cالفطريات. في حين أظهرت الصورة 
 الكمية،يالحظ وجود تحبب وان عدد المسامات كان اقل من معاملة كامل  إذ السابعة،ودورة الترطيب والتجفيف 

رة تمثل معاملة المقارنة ويالحظ من الصو  7D3Cمع وجود مجاميع من الفطريات. وفي الوقت ذاته كانت الصورة 
وكذلك الى فترات التحضين مع توافر الرطوبة المناسبة  والتجفيف،وجود تحبب يعزى الى دورات الترطيب 

مع توافر نسب  الميكروبية،في التربة أدت الى تشجيع نمو الفطريات والمجاميع  أصالوبوجود المادة العضوية 
 (.1ك التجمعات )جدول عالية من كاربونات الكالسيوم كل ها عوامل أدت الى زيادة تكون تل
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لعينات التربة المعاملة  السابعةالدقيق دورة الترطيب والتجفيف  اإللكترونيصور مأخوذة في المجهر  8شكل 

 .7D3C معاملة المقارنةو  7D2C والكمية المجزئة 7D1C المادة العضويةبكامل الكمية من مستخلص 

 المصادر

دور األحماض الدبالية المضافة في تركيز وتحرر بعض العناصر  .4997 ،عبد اللطيف أكرم الحديثي، -4
 بغداد.  جامعه-الزراعة كلية-دكتوراه أطروحةالغذائية في الترب الكلسية. 

. تأثير السكريات المتعددة واألحماض الدبالية لمواد عضوية مختلفة في 2114 ،سعادة خليل حميد القيسي، -2
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. الترابط بين العوامل المؤثرة على ثبات مجاميع التربة وسرعة ترطيبها. 4992 ،وليد محمود عبد الكبيسي، -3
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 األنبارمعدل القطر الموزون ببعض صفات التربة. مجلة  عالقة-2الصحراوية غرب العراق 

 .49-4(: 2العدد) 42المجلد:  الزراعية،للعلوم 
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