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تأثير اضافة محسنات  لتحديد 2018 الخريفي الموسم خالل حقلية تجربة نفذت 
 غرب في 1 -فجر صنف الصفراء الذرة لو صلمحنمو النتاجية و الالتربة في ا

. للتربة المحسنات اضافة مؤشرات بعض ودراسة( الخالدية -العراق )االنبار
أشتملت التجـرية على خمس معامـــالت الضافة المحسنات: بدون اضافة مواد 

 البوليمر من مختلفة تركيزات على تحتوي  التي المعامالت وكذلك 0Aعضوية 
(0.2% 1P ،%0.42P( و(1 %2O ،4%2O )على  الشمبالن مسحوق  من

 من% 1I ،125عند صافي احتياج الري ) مستويات بثالث الري  وتم التوالي،
( خالل أحدى مراحل 3Iصافي احتياج الري  من% 2I  ،150ياج الري تصافي اح

تم  ،مكررات وبثالث المنشقةلقطاعات ل صممت التجربة وفقا   ،نمو النبات الرئيسة
( LSDختبار أقل فرق معنوي )ألت أحصائيا ومقارنة المتوسطات تحليل البيانا

 نتائج على الحصول تم .Genistate% باستخدام برنامج الـ  5عند مستوى 
 8.44 حاصل اعلى بلغ اذ التربة مع خلطا   المحسنات اضافة تأثير تحت ايجابية

 مع مقارنة، التوالي على 1P و 2P البوليمر لمعاملة 1-هــ طن 8.39و 1-هــ طن
 ستعمالا كفاءه قيم أزدادتكما  .1-هــ طن 8.09 بلغت حيث 0A المقارنة معاملة

 لكفاءة قيمة اعلى بلغت حيث المحسنات نسب والمحصولي بزيادة الحقلي الماء
 3-م كغم .331كفاءة بادنى مقارنة 1P للمعاملة 3-مكغم  1.44الحقلي ستعمالالا

 3-م كغم 1.31المحصولي  ستعمالالا لكفاءة قيمة اعلى بلغت بينما، 1O للمعاملة
 أزدادت. 3-م كغم 1.29بلغت اذ 1O للمعاملة كفاءة بادنى مقارنة  2P للمعاملة

 اعلى بلغت حيث المحسنات نسب بزيادةمعدالت ارتفاع النبات والوزن الجاف  قيم
كوزن جاف  1-هطن  8.98وبلغ  2P للمعاملة سم 201.6الرتفاع النبات  قيمة

وبلغ الوزن الجاف  ،1O للمعاملة سم181.7ارتفاع  بادنى ةالمعاملة، مقارنلنفس 
 سم192لمعامالت الري  قيمة اعلى بلغت بينما ،1-هطن  8.73لنفس المعاملة 

 بادنى مقارنة ،1-هطن  8.87، وبلغ الوزن الجاف لنفس المعاملة 1I للمعاملة
معدل للوزن الجاف لنفس  وأدنىسم 186بلغت  اذ 3I للمعاملةارتفاع للنبات 

 .1-هطن  8.7المعاملة بلغ 
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Abstract 

Field Experiment was carried out during the autumn season of 2018 to determine the 

effect of some soil enhancers on the productivity and growth of maize-fajir-1 in 

western Iraq (Anbar-Khaldiya) and the study of some indicators of soil enhancers. 

The experiment included five coefficients to add enhancers: without addition of 

material A0, as well as coefficients containing different concentrations of polymer 

(0.2%P1, 0.4%P2) and (2%O1,24%O2) of ceratophyllum powder, respectively, and 

three levels (Eta I1, 125% of Eta I2, 150% of Eta I3) during one of the main plant 

growth stages, The distribution of the split plot disign RCPD and three replicates were 

statistically analyzed and the averages were compared at a lower test Significant 

difference (LSD) at 5% using the Genistate . Positive results were obtained under the 

effect of the addition of conditioners mixed with the soil with the highest yield of 

8.44-ton h-1and 8.39-ton h-1 for treatment of polymer P2 and P1, respectively, 

compared with the treatment of comparison A0 where It reached 8.09 tons h-1. The 

efficiency values of field and crop water increased by increasing the percentage of 

enhancers, with the highest value for field water use efficiency of 1.44 Kg.m-3 for P1 

compared to the minimum efficiency of 1.33 Kg.m-3for O1, while the highest value 

for crop water use was 1.31 Kg m-3 for P2 compared with the lowest efficiency of O1 

treatment at 1.29 Kg m-3. The plant height and dry weight values increased with the 

increase of the improvement rate. The highest value of plant height was 201.6 cm for 

the P2 treatment and 8.98 ton h-1 as dry weight for the same treatment compared to 

the lowest height of 181.7 cm for the treatment O1. The dry weight for the same 

treatment was 8.73 ton h-1, while the highest value of irrigation treatments was 192 

cm for treatment I1. The dry weight of the same treatment was 8.87 ton h-1, compared 

to the lowest plant height for treatment I3 with 186 cm and the lowest dry weight for 

the same treatment was 8.7 ton h-1 

Keywords: Polymer, Ceratophyllum, Efficient, Field, Cropping Water. 

 المقدمة

لذلك فهو واقع ضمن المناطق الجافة وشبة الجافة  السنة،مم في  250أن معدالت أألمطار في العراق أقل من 
٪ من إجمالي استخدام المياه 70إذ أن  حاليا ،وأن النقص الخطير في المياه هو التحدي الذي يواجه الزراعة 

هذه المواد )البوليمرات( تحتوي على مجموعات كربوكسيلية مما يتيح لها ربط الكاتيونات  .(6) تكون في الزراعة
أنها تزيد من قدرة مسك التربة  منها:والماء وتمتلك هذه المواد عدة خصائص الستصالح األراضي المتدهورة 

شد الهيكلي للتربة لحاصلة للازيادة العلى قيد الحياة لمدة أطول بسبب  الستمرارمن ا اتللماء التي تمكن النبات
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يقلل من االستهالك المائي بتقليل معدالت التبخر. كما أنها تحقق  SAPو الماء،من  أكبرواالحتفاظ بكمية 
كذلك تخفف آثار  النباتات،تربط المعادن الثقيلة وتخفيف تأثيرها في و معدل نمو عاليا  مقارنة  بعدم االضافة 

تعد الذرة الصفراء من النباتات  (.17)رخيصة الثمن( )تكاليفها تفوق بشكل كبير الملوحة ولها فوائد على التربة 
٪ كمادة 5٪ وبنسبة 75-60وكأعالف للدواجن بنسبة  ٪،25-20كغذاء بنسبة  األنسانالمهمة التي يستخدمها 

د المائي إذ أن بسبب اإلجها الذرةوالمؤثرة في إنتاج  رئيسية. نقص المياه أحد العوامل ال(16)خام في الصناعة 
العضوية  موادال وأن استخدام الجذرية،منطقة المعدل النتح لنباتات الذرة عالي جدا  مما يسبب نقص المياه في 

 اإلنتاجوتحسين نمو النبات وبالتالي زيادة  ( فعال جدا في الحد من تأثير اإلجهاد والجفافSAPوالبوليمرات )
 (.22)الزراعي 

 المواد وطرائق العمل  

 صنف الصفراء الذرة لمحصول المائية األحتياجات لتحديد 2018 الخريفي الموسم خالل حقليةال تجربةال يذنفتم ت 
 ،للتربة المحسنات ضافةإ مؤشرات بعض دراسةل( الخالدية -العراق )االنبار غرب في 2018 /7/ 27 بتاريخ 1ـــفجر
وبإرتفاع  شماال   °33.25.16 عرض دائرةو  شرقا   °43.31.3طول خط وعلى الرمادي شرق  كم 20 المنطقة تقع

 loamy sandمزيحــة  رمليةنسجــة  ذات رسوبـــية بأنها الحقل ةــترب صنفـت. البحر سطح مستوى  من م34.1
أشتملت التجـرية على  (.24و 2( في جاء لما وفقا  . Typic Torrifluvent عظمى مجموعة تحت إلى ومصنفة

 التي المعامالت وكذلك 0A( ورمزلها بـ control)بدون اضافة مواد عضوية  المحسنات:خمس معامـــالت الضافة 
 مسحوق  من%( 4و 2)و على التوالي، 2Pو 1Pورمز لها بــ  )SAP (0.2، %0.4 من مختلفة تركيزات على تحتوي 

 من% ETa  ،150 من% ETa  ،125) مستويات بثالث الري  وتم على التوالي 2Oو 1Oورمز لها بــ  الشنبالن
ETa الحاصل(الخضري و االزهار وتكوين  والنمو  )النشوء يأتي:مراحل نمو النبات الرئيسة وكما  إحدى( خالل، 

ومقارنة المتوسطات عند  البيانات أحصائيا تللح، مكرراتوبثالثة  المنشقةبتصميم القطاعات  تم توزيع المعامالت
 Core) عينة 20 أخذت  .genistate% باستخدام برنامج الـ  5( عند مستوى LSDأختبار أقل فرق معنوي )

sample) مركبة عينة بشكل وجمعت عشوائية وبصورة الزراعة قبل الحقل من مختلفة مناطق من (Composite 

sample ) خاللمن  ومررت وطحنت هوائيا  تجفيفا   العينات جففت ثم ،م 0.30 – 0.20 ، 0.20 – 0ولالعماق 
 في موضح كما والفيزيائية الكيميائية التحاليل عليها تم إجراء منها ممثلة عينة أخذ وبعد ، ملم 2 فتحاته قطر منخل

 الكثافة ،( 16و 10) المكثاف بطـريقة التربة دقائق حجوم توزيع :  التالية التحليلية الطرائق وبأستعمال 1 الجدول
 سعة ،البكنوميتر بطريقة الحقيقية والكثافة ،( Core sampler ( )9) المعدنيـة االسطوانة بطريقة للتربة الظاهرية

 جهاز بأستعمال كيلوباسكال 1500و 1000 ،500 ،200، 100 ،50، 33 ،0 الشدود تحت بالماء التربة أحتفاظ
 Soil Moisture) التربة رطوبة وصف منحنى رســـم حيث( Pressure Plate( )20)  الضغط قدر

characteristic curve  )0.048 ،0.05 ،0.063 ،0.41  اعاله للشدود الوزنية الرطوبة كانت أذ ،1شكل، 
 رطوبة بين الفرق  من الجاهز الماء محتوى  حساب تم. التوالي على ،3- سم 3 سم 0.029و 0.034 ،0.038 ،0.04
 تقدير لغرض )المستخلص( للتربة المشبعة العجينة على الحصول تم كما ،كيلوباسكال 1500و 33 الشد عند التربة
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(  pH) الهدروجيني األس ،EC meter جهاز باستعمال( eEC) الكهربائي التوصيل: الكيميائية الخصائص بعض
 0.01( EDTA) الفيرسينت مع التسحيح بطـــريقة غنيسيومموال الكالسيوم من كل تقدير ،pH meter جهاز بأستعمال

 الكاربونات ،(Flame photometer) الضوئي اللهب جهاز بأستعمال والبوتاسيوم الصوديوم ،(21) عياري 
 مع التسحيح بطريقة والكلور( 12) كما ذكر عياري  0.01 الكبريتيك حامض مع التسحيح بطريقة والبيكاربونات

(3AgNO )عملية الري عبر شبكة أنابيب بالستيكية مرنة بقطر  اجريت(  1)كما ذكر  عياري  0.05 الفضة نترات
سيطرة على عملية أضافة الماء ل( متصلة بمصدر مائي لMonometerسم( ومقياس مانوميتر ) 2.54أنج ) 1

 .المحسوب أعتمادا على نسبة أستنزاف المحتوى المائي المقررة 
 م30-0الزراعة للعمق بعض الخصائص الكيميائية والفيزيائية للتربة قبل  1جدول 

  
 لتربة الدراسة الوزني لتربةي لرطوبال وصف منحنى 1 الشكل

0.0
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|Pressure Head| [cm]
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 القيمة الوحدة الصفة

 7.5 ـــــــــــــ pHدرجه تفاعل التربة 

 3.6 1-ديسي سيمنز . م (ECالكهربائية ) هااليصالي

 7.2 1-غم . كغم المادة العضوية

 8.56 1-سنتي مول شحنة. كغم (CECلأليونات الموجبة ) هالسعة التبادلي

 1.45 3-ميكا غرام . م هالظاهري هالكثاف

 االيونات الذائبة الموجبة

+2Ca 

 1-ملي مول.لتر

8.25 

+2Mg 3.88 
+Na 7.2 

+K 1.28 

 االيونات الذائبة السالبة

2-
4SO 

 1-ملي مول.لتر

4.67 
-

3HCO 8.31 
-Cl 12.12 

 2.02 1-ملي مول.لتر النتروجين الجاهز

 0.22 1-ملي مول.لتر الفسفور الجاهز

 4.69 1-ملي مول.لتر الجاهزالبوتاسيوم 

 

 مفصوالت التربة

 الرمل

 1-كغم غم.

792 

 112 الغرين

 96 الطين

 loamy Sand صنف النسجة
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             وكاآلتي:واعتمدت اعماق المنطقة الجذرية وفقا  لمراحل النمو 
 الخضري.منذ الزراعة حتى مرحلة النمو  م 0.20-0.00 -

 االزهار.من مرحلة النمو الخضري حتى بداية  م 0.30-0.00 -

   من مرحلة االزهار حتى نهاية النضج الفسيولوجي.م  0.40-0.00 -

 -0ماق )بالطريقة الوزنية لالع التربة رطوبةتم قياس  بالمتابعة الميدانية حيث د مواعيد الري وكمياتهلتحدي 
واستخدم الحوض كمرجع تخدم حوض التبخر لتحديد موعد الري واس ( سم قبل الرية التالية20-40) ،(20

 – 33وقد حدد الماء الجاهز من خالل الفرق بين نسبة الرطوبة عند الشدين  .لمعرفة الظروف المناخية
الواجب  . حسب عمق الماء1كيلوباسكال وذلك من خالل منحنى وصف رطوبة التربة للتربة شكل 1500

 ية:التالبأستعمال المعادلة لنظام الري بالتنقيط أضافته لتعويض استنزاف رطوبة التربة عن السعة الحقلية 

                                              1-------] D bi - F.cd = [   
 حيث أن : 

  d  ) عمق الماء المضاف ) سم =. 
F.c الرطوبة الحجمية عند السعة الحقلية =. 
bi  الرطوبة الحجمية قبل الري =. 

D   ) عمق التربة عند المجموع الجذري المطلوب )سم =.            
-قياس التبخر، و  A –تبخر صنف لل بان من سطح مائي بأستعمال حوض هالمتبخر  ياهحسبت كمية الم

لمحصول  Evaporimeter Pan حوضال( المرجعي و حساب معامل المحصول ومعامل  0ETنتح ) 
 الذرة الصفراء بأستعمال المعادالت االتية :لمحصول  من تجارب سابقة 

                                                                                                     p ………………………… 2E * p= K oET 
                                                                                                        o  ………………………  3ET * c= K aET 

 وفق المعادلة التالية : Etaن حساب ال كما يمك
                                                                                                      p  ………………………… 4 E cp *= K aET 

 حيث أن :
oET نتح المرجعي ) مم ( _ = التبخر 
pE    مم ( حوض ال= التبخر من ( 
pK   بدون وحدات ( حوضال= معامل ( 
cK    معامل المحصول = 

cpK  معامل المحصول × = معامل حوض التبخر للمحصول 
aET نتح الفعلي ) مم ( _ = التبخر 

 لتالية:ولسهولة احتساب كمية مياه الري المعطاة باألمتار المكعبة للوحدات التجريبية تم اعتماد المعادالت ا

 التبخر من الحوض (ملم)=( لكل مسطبة 3كمية مياه الري )م
𝟏𝟎𝟎𝟎

 x (2لمسطبة  )مل الكلية مساحةال 
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 عرض المسطبة )م(  x= طول المسطبة )م(  التجريبية(مساحة المسطبة )الوحدة 
4 التي ذكرهامن خالل المعادلة  لكل منقطتصريف اللحساب الزمن الالزم لتشغيل كل خط فرعي وحسب   

Jinfen :-   
𝒕 =

𝑽

𝑸×𝑵
    ----------      5                       

      -: إن حيث
t  =( =        ساعة) الري  زمن 
 V  =(لتر)   التجريبية للوحدة المضافة المياه حجم     

Q = (1-ساعة لترالمنقط ) تصريف       
N  =الفرعي الخط في المنقطات عدد  
 .   15من خالل المعادلة التالية  ةالحقلي هايحسبت كفاءة أستعمال المو 

                                   6…………………………………….








ETa

Y
  = fWUE         

 حيث أن :                       
fWUE (  3-) كغم م ةالحقلي هاي= كفاءة أستعمال الم 

Y       =حاصل ) كغم ( ال 
aET   ( 1-موسم 3في عملية الري ) م فعليا   =  كمية المياه المضافة 
   14في حيـن تم حساب كفـــاءة أستعمال المـاء المحصولي من خالل المعـادلة التاليــة   

                                  7……………………………………  








ETc

Y
 = CWUE 

CWUE      (         3-المحصولي ) كغم م ياه= كفاءة أستعمال الم         
     cET    1-موسم 3( )مالمحسوب نظريا ( االستهالك المائينتح ) _ = التبخر) 

وذلك بجمع العرانيص لكل معاملة ومن ثم حصدت  2018/  11/  5بتاريخ أجريت عملية الحصاد 
 االتية:النباتات يدويا بمستوى سطح التربة وأجريت عليها العمليات 

من كل وحدة تجريبية من منطقة اتصال  محروسة عشوائيانباتات  ةعشر  تم قطع 1- طن هـ الوزن الجاف
بعد ذلك تم  الجاف،لمدة يومين لحين ثبوت وزنها  65ثم جففت بالفرن على درجة حرارة  بالتربة،الساق 

فة وزن النباتات واستخرج الوزن الجاف والذي يشمل وزن األوراق والسيقان والنورات الذكرية وضربه بالكثا
 المستخدمة للحصول على الحاصل الجاف طن بالهكتار. نبات بالدونم  50000والبالغة النباتية 

ب للنبات الواحد  الحبو  من حاصل ضرب  معدل حاصلالحبوب حاص تم حساب  1- طن هـحاصل الحبوب 
 (.23) ،1-هـ  تخدمة ثم حول الوزن على أساس طنالكثافة النباتية المس  %  15.5رطوبة عند غم  

شريط قياس من منطقة اتصال النبات باالرض الى  تم قياس اطوال النبات عن طريق اطوال النباتات سم
 النهاية العليا للنبات.
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 والمناقشة النتائج
ء كفاءة أستعمال الماء لمحصول الذرة الصفرا سابح 2يبين الجدول ة والمحصولي ةالحقلي هايستعمال المإكفاءة 

تراوحت معدل قيم  التوالي، حيث على 7و 6خالل مراحل النمو من معادلة  حسنات منلمعامالت الري والم
%، ولكفاءة أستعمال الماء 14.3بنسبة زيادة 3-م كغم 1.44الى  1.26كفاءة أستعمال الماء الحقلي من 

ستعمال ال%. يتضح من الجدول ان كفاءة أ3.9بنسبة زيادة  3-م كغم 1.31الى  1.26المحصولي كانت بين 
ستعمال المحصولي وهذا قد يكون مرتبط باضافة المواد العضوية من بوليمر الالحقلي كانت اعلى من كفاءة ا

ومسحوق نبات الشنمبالن وأعتماد أعماق مختلفة لعمق الجذور حسب تطور نمو النبات في الري جعلت فقدان 
مع  لحقلالى ا (cET) لمحسوبة نظريا  أذ اختلفت كمية مياه الــري ا يمكن،أقل ما  التسرب العميقالماء من خالل 

 موادأزدادت كفاءه االستعمال الماء الحقلي  بزيادة نسب ال (،2 )جدول (ETa)االستهالك المائــي الفعلـــي 
 3-م كغم 1.39و 3-م كغم P2 ، P1 1.44سعة مسك التربة للماء  االمر الذي ادى الى زيادة SAPالعضوية و

 ماء المحصولي والحقلي بزيادة كميةللستعمال الأ ئتيأنخفضت كفا %.3.6زيادة النسبة حيث بلغت على التوالي 
 1.03الى  1Iللمعـاملة االولى  3-م كغم 1.58مياه الري  بسبب كمياة المياه الضائعة بالتسرب العميق  اذ بلغت 

ستعمال الحقلي الأ ئتي%، أن سبب أنخفاض قيم كفا34.8بة االنخفاض سحيث بلغت ن 3Iللمعاملة  3-م كغم
% من صافي احتياج الري سبب هدر في كمية المياه بالتسرب العميق 150% و125ضافة والمحصولي عند ا
 (15هذا لنتـائج مع ) اتفقتاهرية التي ادت بدورها الى خفض االنتاجية ، ظة في الكثافة الظوسبب زيادة ملحو 

 CUEW كل منكما أزدادت الذين أكــدا على أن تقليل كمية ماء الري  ينتج عنه أرتفاع كفـاءة أستعمال المـــاء. 
-م كغم 31.1وازدادت الى 1Pللمعاملة  3-م كغم 1.39 و 3-م كغم 1.3اذ بلغت  SAPبزيادة اضافة   fWUEو

وان سبب زيادة كفاءة  .% على التوالي3.6% و0.76وبنسب زيادة بلغت  2Pللمعاملة  3-م كغم 1.44و 3
زيادة  المضافة بسببادت الى تقليل كمية المياه هو ان هذه المواد  SAPاد العضوية وو بزيادة الم ستعمالالأ

وقت تف SAPان مادة  الموسم،كمية المياه المضافة في نهاية من تقليل الالمدة بين الريتين االمر الذي ادى الى 
ارنة مق SAPعلى مسحوق نبات الشمبالن بزيادة كفاءة االستعمال بسبب كمياة المياه الكبيره التي يمسكها 

 1.33و 3-م كغم 1.29مقارنة   1Pللمعاملة  3-م كغم 1.39 ،3-م كغم 1.3بمسحوق نبات الشمبالن اذ بلغت 
% لكفاءة أستعمال الماء المحصولي و الحقلي على 4.5و 0.77زيادة النسب وكانت  1Oللمعاملة  3-م كغم

 الخاصية هذه في معنوياتأثيرا ( I×C) المحسنات واضافة الري  ماء مستويات بين التداخل تأثير وكانالتوالي. 
 استعمال لكفاءة قيمة اعلى بلغت الماء، حيث استعمال كفاءة في زيادة حصول 2 الجدول في النتائج اظهرت فقد

 ،2P1Iالتداخل  معاملة من حصلت والتي( 3-م كغم 1.61، 176) fWUEالحقلي  وCWUEالمحصولي  الماء
% 59.4 بلغت زيادة وبنسبة 0A3I معاملة التداخل من 3-م كغم 1.01و 1.01قيمة  اقل كانت حين في

 .التوالي على% 74.2و
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 استعمال الماء ئتيفي كفا والمحسناتمستويات الري  اضافةتأثير ( 2جدول )

 

انتاج وجود فروق معنوية بين المعامالت المختلفة في  3النتائج في الجدول  توضح (1-ه طن) انتاج الحبوب
( Iفي حاصل الحبوب بزيادة مستويات كميات ماء الري ) ض( ، اذ بينت النتائج وجود انخفا1-هــ طن) الحبوب

 طن( 8.4الحبوب بلغ ) انتاج( تفوقا على جميع المستويات وحقق اعلى 1I% )100مستوى ماء الري ،اذ حقق 
% والسبب في ذلك يعزى 1.4 بلغت وبزيادة 1-هكتار طن 8.28الذي بلغ  3Iمقارنة مع المستوى الثالث  1-هــ

ات الضوئي والعملي البناءية الى التأثير االيجابي لمياه الري في زيادة معدالت االنقسام الخلوي وكفاءة عمل
 ، حاصل الحبوب فيالحيوية االخرى وتحسين نمو الجذور وكفاءتها لالمتصاص مما ادى الى زيادة االنتاج 

أن الري بكميات اقل قد وفر ظروف أفضل  (19و 11)كما أكد  .(13و 3هذه النتائج مع ما اشار اليه  )وتتفق 
كما  .هربما يستفيد منها النبات في نمو  المجهرية والتيللتهوية والرطوبة في التربة وزيادة نشاط كائنات التربة 

% 0.4اذ حقق مستوى االضافة  ،SAP بإضافةالحبوب  انتاجيةالنتائج في الجدول ذاته حصول زيادة في  بينت
2P 0% قياسا بمعاملة المقارنة 4.3محققا زيادة بلغت  1-هــ طن 8.44 حاصال للحبوب بلغA ها والتي بلغ انتاج

بالمحافظة على مستويات رطوبة جيدة  SAPيعزى الى دور  قد السبب في ذلك نا .1-ـهـ طن 8.09من الحبوب 
 الممتصة منها وارتفاعالكميات في زيادة حصول وتأثيره االيجابي في تحسين خواص التربة الفيزيائية ومن ثم 

في محصول الذرة من خالل اضافة البوليمر  ارتفاعالذين وجدا  (19و 18) الحاصل من الحبوب. وهذا يتفق مع
SAP ا كما بينت النتائج  بان هناك تأثير  .للتربة االمر الذي زاد من جاهزية الماء للنبات خالل موسم النمو

% 2ويالحظ ان كمية الحاصل ازدادت مع زيادة نسبة االضافة من الضافة مسحوق نبات الشمبالن الى التربة، 
(1O الى )2(% 4O(  تأثير وكان، التتابع% على 3.2% و 2.4اذ بلغت نسبة الزيادة عن معاملة المقارنة 

 في النتائج اظهرت فقد  الصفة هذه في معنويا غير( I×C) المحسنات واضافة الري  ماء مستويات بين التداخل
 1-ه طن 8.5 الحبوب لحاصل قيمة اعلى بلغت ،اذ الحبوب من الحاصل انتاج في ارتفاع حصول 3 الجدول

 0A3I التداخل  معاملة من 1-ه طن 8.0 قيمة اقل كانت حين في، 2P1I التداخل معاملة من حصلت والتي
مما زاد من  % ، وقد يعود السبب الى تحسين بناء التربة ادى الى زيادة نسبة الماء الجاهز6.25 بلغ وبفارق 

لمتاحة وزيادة المياه ا المتبخره المياه قلة(. وقد يكون ذلك بسبب 14نسبة العناصر الغذائية الجاهزة لالمتصاص )
 الذرة.توافر المغذيات الجاهزة لالمتصاص من خالل جذور  االمر الذي ادى الى

 الري  I3 I2 I1 المعدل
O.M WUEf WUEC WUEf WUEC WUEf WUEC WUEf WUEC 

1.26 1.26 1.01 1.01 1.23 1.23 1.56 1.55 A0 
1.39 1.3 1.12 1.05 1.35 1.27 1.7 1.6 P1 
1.44 1.31 1.16 1.05 1.4 1.28 1.76 1.61 P2 
1.33 1.29 1.07 1.04 1.3 1.26 1.64 1.58 O1 
1.36 1.3 1.08 1.04 1.32 1.27 1.68 1.6 O2 
 المعدل 1.58 1.66 1.26 1.32 1.03 1.08 1.29 1.35
I×C=0.01764 I 0.01166 C= 0.01505 WUEC LSD0.05 
I×C=0.0270 I=0.01208 C=0.01559 WUEf LSD0.05 
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 1-ـطن هـ قيم حاصل الحبوب للمعامالت المختلفة 3 جدول

 

 مستويات اضافة المحسنات

 

 مستويات اضافة المياه 

 

 المعدل

I1 I2 I3  

A0 8.16 8.11 8.0 8.09 

P1 8.43 8.4 8.3 8.39 

P2 8.5 8.44 8.33 8.44 

O1 8.35 8.3 8.24 8.29 

O2 8.42 8.36 8.26 8.35 

 8.34 8.28 8.35 8.4 المعدل

LSD0.05 C=10.71 I=8.30 I×C= 18.56 

 

المحسنات  ةلإلضافوجود فروق معنوية بين المعامالت المختلفة  4 النتائج في الجدول ارتفاع النبات اوضحت 
ة اذ بينت النتائج وجود زيادة معنوية في ارتفاع النبات )سم( بزياد ومستويات الري في ارتفاع النبات )سم(،

زيادة بلغت بنسبة سم و  201.6اعلى مستوى بلغ  SAPلمادة الـ  2Pمستويات االضافة، اذ حقق مستوى االضافة 
ة يادالنتائج وجود ز  بينتسم، كما  174.5والتي بلغ معدل ارتفاع النبات فيها  0A % عن معاملة المقارنة 15.5

سم وبزيادة 191.7وبمعدل بلغ  2Oمبالن نسبة االضافة من مسحوق نبات الش في معدل ارتفاع النبات بزيادة
الري عن المستوى  زيادة كمية مياهبارتفاع النبات  تالنتائج حصول انخفاض بمعدال اظهرت%، كما 10.4بلغت 

 على جميع المستويات وحقق اعلى ارتفاع غير معنوي  تفوقا  اظهر  1Iالمطلوب حيث تبين ان مستوى ماء الري 
م  س 185.9والتي بلغ ارتفاع النبات فيها  3I%عن المعاملة الثالثة 3.2 سم وبزيادة بلغت 192بلغ  حيث للنبات

لحد االري  الكثافة الظاهرية وقلة التهوية عند زيادة كمياة مياهفي زيادة حصول الى ان  ذلكالسبب في قد يعزى و 
التي تجري داخل النبات والخاصة  والفسلجية العمليات الحيوية دورا مباشرا فيالموصى به. كما ان للماء 

ى الى ( والذي وجد بان زيادة الماء الجاهز قد اد16و 6وهذه النتائج تتفق مع ما اشار اليه ) الخاليا،باستطالة 
 .مستوى ارتفاع النبات وبشكل معنوي  زيادة

 سم قيم ارتفاع النبات للمعامالت المختلفة 4جدول

 مستويات اضافة المحسنات

 
  مستويات اضافة المياه

 المعدل
I1 I2 I3 

A0 177.3 173.6 172.7 174.5 

P1 198.0 196.9 192.0 195.6 

P2 204.76 202.3 198.0 201.6 

O1 185.0 182.0 178.3 181.7 

O2 195.3 191.3 188.6 191.7 

 189 185.9 189.2 192 المعدل

LSD0.05 C=1.899 I=1.471 I×C= 3.288 
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ين كانــت الفروقــات معنويــة بــ التربــة، اذالــى  SAP ةلإلضــافبــان هنــاك تــأثيرا معنويــا  4وتبــين النتــائج فــي الجــدول 
معنويــا علــى جميــع معــامالت  2Pاالضــافة تفــوق معــدل  مبالن وقــدالشــالمختلفــة ومســحوق نبــات  SAPمعــامالت 

% 15.5و% 5.1% و10.9ســم وبزيــادة قــدرها  201.6االضــافة االخــرى وحقــق اعلــى معــدل الرتفــاع النبــات بلــغ 
السـبب فـي ذلـك الـى  يـرجحوقـد  .0Aالمقارنـة  معاملـةو  ،2Oو 1O الشـمبالن نبـات مسحوق  بمعاملتيقياسا  بالتتابع

دل د مـن معـزاوزيادة جاهزية العناصر الغذائية فيها مما  هاسين خواصتأثير المحسنات المضافة الى التربة في تح
ممــا حفــز عمليــة انقســام  هاالحتفــاظ بــو  للمــاء التربــة ســعة مســكعــن زيــادة  فضــال   امتصاصــها،كفــاءة النبــات فــي 
 .ومن ثم زيادة أرتفاع النبات الخاليا واستطالتها
 لتربـة،امصادر المحسنات الـى  ةلإلضافبان هناك تأثيرا  غير معنوي  5تبين النتائج في الجدول  انتاج المادة الجافة

 2P (SAP)تفــوق المصــدر الـــ وقــد المختلفــةمصــادر المحســنات  وكانــت غيــر معنويــة بــين اذ كانــت الفــروق واضــحة
وبزيـادة قـدرها  1-هطـن  8.98على جميع مصادر المحسنات االخرى وحقق اعلى قيمـة لحاصـل المـادة الجافـة بلـغ 

فضــال عــن معاملــة  ،2Oو 1Oمبالن ي قياســا بمعــاملتي مســحوق نبــات الشــالتــوال % علــى5.2 ،% 2.5،% 2.86
 ةلإلضــاففروقــات غيــر معنويــة عــن المســتوى االول  2Pالبــوليمر  ةلإلضــافكمــا حقــق المســتوى الثــاني  .0Aالمقارنــة 
ــة المقارنــة  1Pالبــوليمر  ــادة بلغــت  0Aومعامل  1Pبينمــا حقــق مصــدر البــوليمر  تــابع% علــى الت5.2% و0.55وبزي

ى الجافــة إلــوقــد يعــزى هـذا التزايــد فـي انتــاج الكتلـة  %.4.7 نسـبتها بزيـادة بلغــتو  0Aفروقـات عــن معاملـة المقارنــة 
علــى  وتــأثيره SAPأن امتصــاص المــاء بواســطة  ث، حيــ(15و 7)للنبــات فــي التربــة  يحصــول أفضــل امــداد رطــوب

ة الــري واضــاف يــاهكميــات م بــينالتــداخل وكــان تــأثير  .ســاعد علــى زيــادة انتاجيــة المحاصــيلصــفات التربــة الفيزيائيــة 
حصـول زيـادة فـي انتـاج الحاصـل  5اظهرت النتائج فـي الجـدول  الصفة فقدمعنويا في هذه  ( غيرI×Cالمحسنات )

التـداخل والتـي حصـلت مـن معاملـة 1-طـن هكتـار 9.1فـة بلغت اعلى قيمة لحاصل المـادة الجا الجافة، اذمن المادة 
2P1I  ــة التــداخلمــن  1-طــن هكتــار 8.41، فــي حــين كانــت اقــل قيمــة ــأثير التــداخل بــين 0A3I معامل . لــوحظ ان ت

ل معنويـا فـي حاصـل المـادة الجافـة فقـد بينـت النتـائج فـي الجـدو  لم يكـن(   I×Cكميات ماء الري ومحسنات التربة )
 هنـاك تـأثيرا عكسـيا   بـان 5بينـت النتـائج مـن الجـدول  المعـامالت، كمـا مختلـف فـروق معنويـة بـينعدم وجـود الى  5

حاصـال مـن المـادة الجافـة بلـغ  1I( حيـث اعطـت المعاملـة االولـى Iمياه الري عـن الحـد الموصـى بـه ) تبزيادة كميا
% 1.95وبزيـاة بلغـت  1-هكتـار طـن 8.7والتـي بلغـت  3Iواقل قيمة  كانـت للمعاملـة الثالثـة  1-هكتار .طن  8.87
فـر أن الـري بكميـات اقـل قـد و  (19و 5)السبب الى زيادة الكثافة الظاهريـة فـي هـذه المعـامالت. كمـا أكـد  زى وقد يع

النبـات  ربما يستفيد منهـا المجهرية والتيزيادة نشاط كائنات التربة كذلك ظروف أفضل للتهوية والرطوبة في التربة و 
حاصـل ويالحظ ان كميـة ال التربة،مسحوق نبات الشنمبالن الى  إلضافةهناك تأثيرا  النتائج بانفي نموه. كما بينت 

اذ بلغـت نسـبة الزيـادة عـن معاملـة  2Oللــ% 4الـى  1O% للــ2نسـبة االضـافة مـن  الحاصـلة فـي زيـادةالازدادت مـع 
دى أ ممـا مسـاماتهافـي  للمـاء سـعة مسـك التربـةوقـد يعـود السـبب الـى زيـادة  التـوالي،% على 2.7و% 2.3المقارنة 

 .(8و 3)من المادة الجافة وهذا يتفق مع ما اشار اليه الشاطر واخرون الى حصول زيادة في االنتاج 
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 1-هــ طن قيم حاصل المادة الجافة للمعامالت المختلفة 5جدول 

 مستويات اضافة المحسنات
  مستويات اضافة المياه

 المعدل
1I 2I 3I 

0A 8.63 8.57 8.41 8.53 
1P 9.0 8.96 8.84 8.93 
2P 9.1 8.95 8.89 8.98 
1O 8.8 8.73 8.66 8.73 
2O 8.82 8.77 8.71 8.76 

 8.78 8.7 8.79 8.87 المعدل
0.05LSD C= 0.06089 I=0.04716 I×C= 0.10546 
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