
16

  2007، ) 1(العدد 5: مجلة االنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد 
  

وٕانتاجیةالري المستمر والمتناوب بمیاه البزل المالحة في االتزان الملحي في التربة ونمو تأثیر

  )إنقاذصنف ( بیضاءالذرة ال

  

  موسى فتیخان یاسین

  جامعة االنبار/ كلیة الزراعة 

  

تهافــي تربــة نســـج2004عــام مــن لموســم الخریفـــي فــي اناحیــة الكرمــة مـــزارع أحــدىالتجربــة فــي أجریــت

ذو مسـتوى T5الـري المسـتمر بمیـاه البـزل المالحـة تأثیرلدراسة   Typic Torrifluventمزیجیة غرینیة مصنفة 

ریتــین ( 1-م. دسیســیمنز 1.25والمتنــاوب مــع میــاه نهــر ذو تركیــز ملحــي 1-م. دسیســیمنز 3.45ملحــي كمعــدل 

ریة ماء نهـر بالتنـاوب مـع , T3ماء بزل ریة ماء نهر بالتناوب مع ریة ,T2هر بالتناوب مع ریه ماء بزل ماء ن

  .كمعاملة مقارنة  T1والري بماء النهر بصورة مستمرة )T4ریتین ماء بزل 

ت بمیــاه وان زیــادة عــدد الریــا, لــري ومیــاه البــزل غیــر مقبولــة للــري لمیــاه النهــر مقبولــة إنالنتــائج أظهــرت

على التوالي وارتفاع معنـوي 1-م. دسیسیمنز   8.8و 5.9سببت ارتفاع معنوي في ملوحة التربة T5 , T4البزل 

المسـتمر نهـرمقارنـة بـالري بمیـاه العلـى التـوالي 1/2)1-لتـر.ملي مـول( 5.4و 4.4في نسبة امتزاز الصودیوم 

,T2سبب الري . 1/2)1-لتر.ملي مول( 2.1و 1-م. دسیسیمنز 4.3 T1 على انخفاض ملوحـة التربـة والـري

T5, T4, T3وسبب الري 1-م. دسیسیمنز 4.9ة ـل الزراعـقبـةألتربة ـعلى تراكم ملحي مقارنة بملوحT5, T4,

T3, T2, T1ملـي مـول(1.55امتزاز الصودیوم مقارنة بنسبة امتـزاز الصـودیوم قبـل الزراعـة نسبةزیادةإلى.

,T5الري أدىكما 1/2)1-لتر T4, T3انخفاض معنوي في طـول النبـات ووزن النبـات الجـاف بالمقارنـة مـع إلى

,T2طــول النبــات والــوزن الجــاف عنــد الــري بـــ  T1وان الــري المتنــاوبT2 فــي % 14.5هســبب انخفــاض مقــدار

% 28.57بولــة للــري مقــدارها وهــذه ســببت تــوفیر میــاه مق, وكــان ضــمن االســتخدام المنــتج للمیــاه المالحــة اإلنتــاج

  .ملوحة حساسیة للأكثراستخدامها لري محاصیل یمكنوهذه كمیة كبیرة

  

Effect of continuous and Alternative Irrigation with saline Drainage 
water on salt balance in soil and growth and production of Sorghum

(Variety Ankath)

M. F. Yasein
College of Agriculture / Al-Anbar University 

Abstract
This experiment was conducted at one farms of the farmers Garma during atum 

season 2004 in silty loam texture, classified vertic terrifluvent to study the effect of  
continuous Irrigation saline Drainage water 3.45 ds/m and Alternative with river
water 1.25 ds/m (Irrigation twice river water followed once by drainage water T2, 
Irrigation once with river water followed once by drainage water T3, Irrigation once 
with river water followed twice by drainage water T4) irrigated with river water was 
used as a control. On salt balance in the soil and growth and production of Sorghum 
(Variety Ankath).
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Results showed the river water was suitable water for irrigated and drainage 
water was non suitable water for irrigated, and appeared at incensed number of 
drainage water irrigated (T4, T5) caused significantly higher in soil saline (5.9, 8.8) 
ds/m respectively and significantly higher in SAR 4.4, 5.4 (mmol.L-1)1/2 respectively 
compared with irrigated river water 4.3 ds/m, 2.1 (mmol.L-1)1/2. Caused irrigated T1, 
T2 decreased in soil saline and irrigated T3, T4, T5 caused accumlalion in soil saline 
comported with soil saline before farming 4-9 ds/m. also irrigated T1, T2, T3, T4 and 
T5 caused increased in SAR comported  with SAR before farming 1.55 (mmol.L-1)1/2.

Irrigated alternative and continuous T3, T4, T5 caused significantly decreased 
in plant high and dry weight compared with irrigated T1, T2, also alternative Irrigated 
T2 caused decrease 14.5% in production, its still during the produces use of saline 
water in Irrigation for economics fields and saved about 28.57% sutiable water.

  المقدمة

الزراعـي و الركیـزة اإلنتـاجمـدخالت أهـمني من محدودیة الموارد المائیة العذبة والتي تعتبر من االعراق یع

في % 90إلىمن المیاه قد تصل األكبرتستهلك الجزء الزراعیة وكذلك فان الزراعة المرویة في التنمیةاألساسیة

وفي ظل النقص فـي المـوارد المائیـة العذبـة توجهـت ) . 1(كثیر من الدول التي تقع في المناطق الجافة في العالم 

ه المبـازل والمیـاه الجوفیـة المالحـة لـري فـي البلـدان مـن میـااألخـرىاستخدام الموارد المائیـة إلىحثین ااهتمامات الب

المحاصــیل االقتصــادیة لســد العجــز مــن المیــاه العذبــة ولقــد ارتبطــت سیاســات اســتعمال المــوارد المائیــة بسیاســات 

اسـتخدام المـوارد المائیـة ذات النوعیـة أسـالیبومـع تعـدد . یتطلـب مجـاراة الزیـادة السـكانیة واألخیـرالغـذائي األمن

علــى والمحافظــةاالقتصــادیة اإلنتاجیــةكمــورد طبیعــي دائــم األرضارتباطــا وثیقــا بالمحافظــة علــى الردیئــة مــرتبط 

الجیــدة اإلدارةوعلیــه فــان , الزراعــي اإلنتــاجوخروجهــا مــن دائــرة األرضمنــع تــدهور و التــدهورالنظــام البیئــي مــن

  .ستدامة والضمان الحقیقي لتحقیق تنمیة ماألساسیانوالسلیمة للتربة هما الشرطان 

, 2(ة ـل المختلفــللمحاصیـاإلنتـاجالتربـة وانخفـاض فـي ملوحـة التـراكم إلىأدىاستخدام المیاه المالحة إن

في ظل االستخدام المنتج للمیاه المالحة ضمن البرنامج الوطني لالسـتخدام االمثـل للمـوارد المائیـة و .)3,4,5

عـن طریـق الـري الثنـائي وعـن طریـق الخلـط بالمیـاه العذبـة مالحـةتعدد اسالیب استخدام المیـاه الفي حوض الفرات

وعــن طریــق الــري المتنــاوب مــع ) 8,9% (15وعــن طریــق اســتخدام متطلبــات الغســل التــي ال تقــل عــن ) 6,7(

  ) .10,11(المیاه العذبة 

بعــــض لــــريالســــتخدامهاكمیــــات مــــن المیــــاه العذبــــةتــــوفیراتیجیة الــــري المتنــــاوب مهمــــة جــــدا لاســــتر إن

مالحـة فقـد المیـاه العنـد اسـتخدام الحساسة للملوحة وكذلك خفض تراكم الملوحة فـي التربـة المحاصیل الستراتیجیة و 

مـــن المیـــاه العذبـــة مـــن %50-25تـــوفیر مـــا یقـــارب إلـــىأدىاســـتخدام میـــاه البـــزل بالتنـــاوب الـــى أن)10(أشـــار

إن) 12(وقـد وجـد % . 25الحاصـل ال یزیـد عـن فـيأعظـممجموع االحتیاج المائي للمحاصیل مع قبول اختـزال 

ریة خالل موسـم النمـو وهـذا مـا 14هـ موزعة على /3م9000حد ما یقارب إلىمحصول الذرة الصفراء جایتحا

عذبـة فـي الریـة المیاه الاستخدام میاه بزل یعقبها استخدام (استخدام الري الثنائي إن) 13(أشاروقد . )13(أكده

  .واإلنتاجعلى خواص التربة التأثیردون % 34توفیر ما نسبته إلىأدىري محصول الذرة الصفراء ل) الواحدة

ریتان ماء عذب ( بالمیاه المالحة بالتناوب مع میاه عذبة عند ري محصول الذرة الصفراء ) 11(وقد بینت 

تــوفیر میــاه عذبــة مقــدارها و % 44.45حــوالي إلــىخفــض التــراكم الملحــي فــي التربــة إلــىأدى) ریــة مــاء مــالح و

الحنطــة إنتــاجســبب زیــادة فــي ) میــاه عذبــة مــع میــاه مالحــة ( فقــد بــین بــان الــري المتنــاوب ) 14(إمــا% 28.57
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% 31وســببت ارتفــاع فــي ملوحــة التربــة مقــدارها % 50وبــنفس الوقــت وفــرت میــاه عذبــة مقــدارها % 4.6مقــدارها 

  .ملوحة التربة قبل الزراعة بالمقارنة مع

المحاصــیل محاصــیل الحبــوب العلفیــة ذات األهمیــة االقتصــادیة وهــو مــن محصــول الــذرة البیضــاء مــن إن

  .اذـإنقا صنف هعالیة ومنإنتاجیةجدیدة وذات أصنافبإدخالالتوسع بزراعتها أبد, التحمل للملوحةالمتوسطة

میــاه البــزل بالتنــاوب مــع المیــاه الــري بتــأثیرهــذه الدراســة لمعرفــة جــاءتولمحدودیــة المــوارد المائیــة العذبــة 

ومعرفــة كمیــة ) إنقــاذصـنف ( محصـول الــذرة البیضــاء وٕانتاجیــةفــي التربــة وعلـى نمــو األمـالحالعذبـة علــى تــراكم 

  .العالیة اإلنتاجیةالمیاه العذبة التي یمكن توفیرها مع الحفاظ على 

  

  المواد وطرق البحث

فـي تربـة مزیجیـة 2004الكرمة في الموسـم الخریفـي لعـام نفذت التجربة في حقل احد المزارعین في ناحیة

Typicغرینیــة مصــنفة  Torrifluvent األرضتمــت تهیئــة . مجهــزة بشــبكة مبــازل حقلیــة مفتوحــة األرضوان

نماذج للتربـة وأخذت) 5× 5( وتعدیل مرزت وقسمت األرض إلى ألواح مساحة اللوح للزراعة من حراثة وتنعیم 

فـي مختبـرات التحالیـل أجریـت, بعـض التحالیـل الكیمیائیـة والفیزیائیـة قبـل الزراعـة إلجراءسم30-من عمق صفر

  ) .1(كما مبین في جدول )15,16(التربة التابعة لهیئة البحوث الزراعیة وحسب الطرائق الواردة في 

التنـاوب مـع ریـة ریتین بماء النهر بT2, الري المستمر بماء النهر T1( استخدمت خمسة معامالت هي 

T5, ریــة مــاء نهــر بالتنــاوب مــع ریتــین مــاء بــزل T4, ریــة مــاء نهــر بالتنــاوب مــع ریــة مــاء بــزل T3, مــاء بــزل 

بهـا مـن الهیئـة سـمدت التجربـة حسـب مـا موصـى . R.C.B.Dوبسـتة مكـررات حسـب تصـمیم )الري بماء البـزل 

علـى دفعتـین ثلـث الكمیـة أضـیفتN%46لیوریـا هـ مـن سـماد ا/Nكغم400عدل مالعامة للبحوث الزراعیة وب

هــ /Pكغـم87بمعـدل P%20یـوم مـن الزراعـة وسـماد سـوبر فوسـفات الكالسـیوم 40قبل الزراعـة والبـاقي بعـد 

ورویـت التجربـة حسـب , سـم 75وأخـرالمسـافة بـین مـرز األلـواحتم تهیئـة المـروز فـي . دفعة واحدة قبل الزراعة 

كریــة تعییــر وفــي الیــوم التــالي تمــت الزراعــة فــي جــور المســافة بــین جــورة 21/7/2004المعــامالت  بتــاریخ 

بعــد نمــو , ســم 5–3وعلــى عمــق ) إنقــاذصــنف (اء ـذرة ذرة بیضـــبــ) 4–3(ورة ـســم وفــي كــل جــ10وأخــرى

نمـو إثنـاءمیـاه الـري نمـاذج لأخذت, نباتین في الجورة الواحدة إلىم خف النباتات تالبادرات بخمسة وثالثین یوما 

صـنفت المیـاه المسـتخدمة للـري . ) 2(لها بعض التحالیل الكیمیائیـة وكمـا مبـین فـي الجـدول وأجریتالمحصول 

) . 18، 7(والتصــنیف الروســي ) 17(1989لعــام FAO، كمــا فــي تصــنیف ) 3( كمــا هــو مبــین فــي الجــدول 

نضــج أكمــالبعــد , لمكافحــة حفــار ســاق الــذرة %10حبــب اســتخدم مبیــد الــدیازنون الم.ریــة 14عــدد الریــات بلــغ

لهـذه نـوراتالنباتـات وحصـدت الأطوالنباتات في كل لوح لتقدیر ةعشر أخذت4/11/2004الحاصل بتاریخ 

نماذج أخذتثم ) 4(وحصدت النباتات لتقدیر الوزن الجاف كما مبین في الجدول . لتقدیر وزن البذور النباتات 

وتـم .)19(التربـة كمـا فـي ملوحـة وقـد صـنفت ) 5(بعـض التحالیـل الكیمائیـة كمـا مبـین فـي جـدول إلجـراءتربة 

  ) .21(تحلیل النتائج إحصائیًا حسب ما أشار 

  *سم قبل الزراعة)30–صفر(ائص الكیمیائیة والفیزیائیة لتربة التجربة على عمق صبعض الخ) 1(جدول 

  القیمة  الخاصیة والوحدة

  1Ece  4.9-م. الكهربائي دسیسیمنز التوصیل 

  pH7.8درجة تفاعل التربة 

  1CEC  22.9- كغم.السعة التبادلیة الكاتیونیة سنتي مول 
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  1/2SAR  1.55)1-لتر.ملي مول(نسبة امتزاز الصودیوم 

  9.2  1-كغم.المادة العضویة غم

  6.2  1-كغم.الجبس غم

  210  1-كغم.الكلس غم

  ة مفصوالت الترب

  1-كغم.غم

  100  الطین

  727  الغرین

  173  الرمل

  مزیجیة غرینیة  النسجة

  1.35  3-م.الكثافة الظاهریة میكاغرام

  االیونات الذائبة

  1-لتر.ملي مول

Ca++23.6  الكالسیوم  

Mg++13.6  المغنیسیوم  

K+3.2  البوتاسیوم  

Na+13.5  الصودیوم  

Cl-20.4  الكلوریدات  

SO4
  30.1  كبریتاتال--

HCO3--3.2  البیكاربونات  

CO3
  ----   الكاربونات--

  أجریت التحالیل في مختبرات التربة التابعة للهیئة العامة للبحوث الزراعیة* 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  *بعض الخصائص الكیمیائیة لمیاه الري) 2(جدول 

  الخاصیة والوحدة

  میاه الري مصدر

  میاه البزل  میاه النهر

  اخذ العیناتتاریخ

  المعدل  18/10  16/9  19/8  21/7  المعدل  19/8  21/7

  EC  1.2  1.3  1.25  2.9  3.78  3.75  3.37  3.45التوصیل الكهربائي
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  pH  7.4  7.6  7.5  7.8  7.6  7.7  7.6  7.7درجة تفاعل

  0.81  0.85  0.98  0.95  0.45  0.15  0.15  0.15  1-لتر.البورون ملغم

  1.16  1.2  1.11  1.17  1.15  0.165  0.17  0.16  1- لتر.النترات ملغم

  4.3  3.0  4.5  5.2  4.5  0.85  1.01  0.7  1/2)1-لتر.ملي مول(نسبة امتزاز الصودیوم 

ل 
مو

ي 
مل

ة 
ئب
ذا
 ال

ت
ونا

الی
ا

 /
تر

ل
  

  10.32  11.34  11.16  9.9  8.9  4.4  4.69  4.1  الكالسیوم

  1.37  1.88  1.28  1.1  1.22  1.39  1.67  1.35  المغنیسیوم

  0.27  0.22  0.34  0.36  0.15  0.12  0.11  0.13  مالبوتاسیو 

  14.5  10.8  15.6  17.2  14.5  2.10  2.53  1.67  الصودیوم

  27.16  26.2  29.8  28.9  25.53  8.23  8.3  8.16  الكلورید

    3.52  3.66  4.54  2.54  1.76  1.79  1.73  الكبریتات

  0.20  0.18  0.22  0.20  0.20  0.04  0.07  ---   الكاربونات

  3.59  3.40  3.66  3.68  3.62  1.34  1.37  1.30  ناتالبیكاربو 

  أجریت التحالیل في مختبرات التربة التابعة للهیئة العامة للبحوث الزراعیة* 

  

  

  النتائج والمناقشة

  نوعیة میاه الري 

لــري بینمــا میــاه لمیــاه النهــر مقبولــة إننوعیــة میــاه الــري وحســب التصــنیف الروســي إن) 3(یبــین جــدول 

لعـام األغذیـةبینمـا حسـب تصـنیف منظمـة الزراعـة و األمالحمقبولة حسب قیمة معامل االرواء وتركیز البزل غیر

(ة الملوحــة فــان میــاه النهــر تســبب زیــادة فــي المشــكلة الن ملوحــة مــاء النهــر محصــورة بــین یخاصــفحســب1989

1-م.دیسیسـیمنز3مـن أكثرها تسبب مشكلة حادة الن ملوحتفأنهامیاه البزل إما1-م.دیسیسیمنز) 0.7-3

وبالنســبة لدرجــة التفاعــل فــال توجــد مشــكلة فــي اســتعمالها فــي میــاه النهــر ومیــاه البــزل الن درجــة التفاعــل محصــورة 

ام میاه النهر فال توجد ففي حالة استخد1-لتر.بالنسبة للصودیوم الذائب مقدرا بالملیمكافيءإما8.4-6.5بین 

لكـون تركیـز في حالـة اسـتخدام میـاه البـزل فتوجـد مشـكلة حـادة إما1-لتر.ملیمكافيء3مشكلة الن قیمته اقل من 

وعنـد ربـط العالقـة بـین تركیـز الملوحـة ونسـبة امتـزاز الصـودیوم فـال . 1-لتـر.ملیمكافيء10الصودیوم أكثر من 

  .النهر أو ماء البزل توجد مشكلة في حالة استخدام ماء 

م فــان میــاه النهــر مقبولــة للــري ومیــاه ییــقشــرات فــي التؤ وبصــورة عامــة فعنــد األخــذ بنظــر االعتبــار كافــة الم

  .البزل غیر مقبولة للري وتسبب تراكم ملحي وزیادة في نسبة الصودیوم الممتزة المتوقعة 

  

  

  لى بعض صفات النمو وٕانتاجیة الذرة البیضاءتأثیر الري بمیاه البزل المستمر وبالتناوب مع میاه النهر ع

سـببت انخفـاض T5 , T4 , T3 , T2إن الري المتناوب والمسـتمر بمیـاه البـزل ) 4(نالحظ من الجدول 

ولكنــه ضــمن االســتخدام المنــتج للمیــاه المالحــة فــي ري T1فــي طــول النبــات مقارنــة بــالري المســتمر بمیــاه النهــر 

16.6, 12.7, 8.8, 3.4فقد كـان مقـدار االنخفـاض ) 10% (25لن یتجاوز المحاصیل االقتصادیة حیث انه

 . %T5 , T4 , T3 , T2 علـى التـوالي وكـذلك فـان الـري المسـتمر بمیـاه البـزلT5 سـبب انخفـاض معنـوي فـي

  . T3 , T2 , T1طول النبات بالمقارنة مع 
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متناوب والمستمر بمیاه البزل سبب انخفاض في بالغرام فان الري الالواحداما بالنسبة للوزن الجاف للنبات

وزن النبـــات الجـــاف مقارنـــة بـــالري المســـتمر بمیـــاه النهـــر ولكنـــه ضـــمن االســـتخدام المنـــتج للمیـــاه المالحـــة فـــي ري 

فقــد ســببت % . 25المحاصــیل االقتصــادیة مــا عــدا معاملــة الــري المســتمر بمیــاه البــزل فكــان االنخفــاض یزیــد عــن 

على التوالي وغیر معنوي للمعاملة % 44.1, 25.2, 20.8بانخفاض معنوي مقداره T5 , T4 , T3المعامالت 

T2 مقارنة بمعاملة الري المستمر بماء النهر 9.25مقدارهT1.  

فقــد ســبب الــري المتنــاوب والمســتمر بمیــاه البــزل انخفــاض ةالواحــدنــورةامــا بالنســبة لــوزن البــذور بــالغرام لل

وكـــان ضــــمن % 14.5ســـببت انخفـــاض مقــــداره T2ریتین مـــاء نهــــر وریـــة مـــاء بــــزل بـــالوزن وان معاملـــة الــــري بـــ

فقد كان ضمن االستخدام غیر المنـتج للمیـاه T5 , T4 , T3االستخدام المنتج للمیاه المالحة اما لبقیة المعامالت 

, 45.6, 27.1المالحة فقد سببت انخفاض معنوي یزداد بزیادة عـدد الریـات بمیـاه البـزل وكـان مقـدار االنخفـاض 

حــة بصــورة مســتمرة ومتناوبــة یــؤدي الــى انخفــاض فــي طــول الان اســتخدام میــاه البــزل الم. علــى التــوالي % 64.9

  ) .20, 14(النبات والوزن الجاف ووزن الحاصل وهذا یطابق ما جاء به الباحثون 

  الكیمائیة الري بمیاه البزل المستمر والمتناوب مع میاه النهر على بعض خواص التربةتأثیر

والــري بــریتین مــاء النهــر T1عنــد الــري بمیــاه النهــر بصــورة مســتمرة طیلــة فتــرة النمــو ) 5(یبــین الجــدول

علـــى 1-م.دسیســـیمنز0.4و 0.6ســـببت غســـل الملوحـــة وبانخفـــاض مقـــداره )T2(بالتنـــاوب مـــع ریـــة مـــاء بـــزل 

T5والــري المســتمر بمیــاه البــزل T4 ,T3تنــاوب التــوالي بالمقارنــة مــع ملوحــة التربــة قبــل الزراعــة وعنــد الــري الم

على التوالي وذلك لزیادة عدد الریات بمیاه البزل 1-م.دسیسیمنز3.9و 1.02و 0.1سببت تراكم ملحي مقداره 

ســببت تحــول T5درجــة الــتملح عنــد الــري المســتمر بمیــاه البــزلإنوكمــا نالحــظ ) 3,11,14(وهــذا یتفــق مــع 

وعنـد المقارنـة بـین المعـامالت فـي مـدى التغیـر فـي , ) 19(تربة متوسطة التملح إلىیلة الملوحة التربة من تربة قل

T3ملوحـة التربـة نالحـظ حصـول تـراكم ملحـي غیـر معنـوي فـي المعـاملتین  , T2 علـى التـوالي 0.7و0.2مقـداره

ي المســتمر بمیــاه البــزل والــر T4وحصــول تــراكم ملحــي معنــوي فــي التربــة عنــد الــري المتنــاوب T1بالمقارنــة مــع 

)T5( على التوالي بالمقارنة مع 4.5و 1.6مقدارهT1 وكذلك حصـول تـراكم ملحـي معنـوي فـي التربـة عنـد الـري

  .لكل المعامالت0.001ولحد مستوى معنویة 2.9مقداره T4بالمقارنة مع T5المسمر بمیاه البزل 

یـع المعـامالت بدرجـة تفاعـل التربـة قبـل الزراعـة فنجـد درجـة تفاعـل التربـة فعنـد مقارنـة جمإلـىبالنسـبة إما

علـى نسـبة متغیـرة مـن الكاربونـات ) میـاه النهـر ومیـاه البـزل(وذلـك الحتـواء مـاء الـري 0.1مقدار من الزیادة هـو 

ممــا ســببت رفــع تفاعــل التربــة وهــذه ) 2(والبیكاربونــات وكــذلك نســبة عالیــة مــن الصــودیوم كمــا مبــین فــي جــدول

وذلـــك للســـعة فروقـــاتمعـــامالت فـــال توجـــدالوعنـــد مقارنـــة درجـــة تفاعـــل التربـــة بـــین ) 17(عرضـــیة ســـبابأتعتبـــر 

المســتخدم للــري ال تســبب مشــكلة عنــد اســتخدامه حســب التنظیمیــة العالیــة للتربــة وكــذلك فــان درجــة تفاعــل المــاء 

  ) .FAO1989)17تصنیف

الزراعــة  قبــللمعــامالت مــع نســبة امتــزاز الصــودیوم نســبة امتــزاز الصــودیوم فعنــد مقارنــة اإلــىبالنســبة إمــا

T5نالحظ وجود زیادة في هذه النسبة فـي المعـامالت  , T4 , T3 , T2 , T11.55, 1.45, 0.55دار ـوبمقـ ,

مـــن تركیـــز ایـــون ) میـــاه النهـــر ومیـــاه البـــزل ( علـــى التـــوالي معتمـــدة علـــى مـــا تحتویـــه مبـــاه الـــري 3.85, 2.85

بونــات والكاربونــات وعلــى زیــادة عــدد الریــات بمیــاه البــزل والتــي تحتــوي علــى زیــادة فــي تراكیــز الصــودیوم والبیكار 

نسـبة امتـزاز الصـودیوم ضـمن إنالبیكاربونات والكاربونـات بالمقارنـة مـع مـاء النهـر وعلـى الـرغم مـن الصودیوم و

الت فـي نسـبة امتـزاز الصـودیوم نالحـظ وعنـد المقارنـة بـین المعـام. تصـنیفیا والمیاه ألتربهالنسبة المسموح بها في 

T5وجـود فـروق معنویـة ایجابیـة عنـد مقارنـة المعـامالت  , T4 , T3 , T2 مـعT1 وال توجـد فـروق معنویـة بـین
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T3 , T2الت ـبینما توجد فروق معنویة ایجابیة بین المعامT3 , T4ن ـوبیT4 , T5 وهذه الفروقات سـببها یعـود

6(وما تحتویه من تراكیز عالیة من ایونات الصودیوم و البیكاربونـات وهـذا مـا یؤكـده إلى عدد الریات بمیاه البزل

,7,11. (  

  یاه العذبة التي یمكن توفیرهاالم

,T2مقدار ما یمكن توفیره من میاه النهر المقبولة للري للمعـامالت إن) 6(یبین الجدول  T3, T4, T5

المحاصـــیل ولكـــن االســـتخدام المنـــتج للمیـــاه المالحـــة فـــي ري , ي علـــى التـــوال%28.57, 50, 64.3, 100هــو 

والوزن الجاف للنبات طول النباتإلىبالنسبة . التناوب مع میاه النهر المتوسطة النوعیة أساساالقتصادیة على 

T4یمكـن اسـتخدامها فـي المعـامالت  , T3 , T2 الـري المتنـاوب مـعوزن الحبـوب یمكـن اسـتخدامأسـاسوعلـى

ویمكـن نوصـي باسـتخدام ریتـین % 25یزیـد عـن ال فقـط الن االنخفـاض فـي الحاصـل T2البزل في المعاملةمیاه

الن االنخفـاض T3ریة ماء نهر عذب بالتناوب مع ریة ماء مالح أوT2ماء نهر الذي یتناوب مع ریة ماء بزل 

وهـذه كمیـات , علـى التـوالي %50، 28.57مـع تـوفیر میـاه عذبـة مقـدارها %14.5,27.1في الحاصل مقـداره 

زراعتها وكذلك فان الري إلىبحاجة ماسة للملوحةحساسةمحاصیل من المیاه العذبة كبیرة یمكن استخدامها لري 

T3بمعاملتي  , T2 ال تسبب تراكم ملحي في التربة.  

  

  یبین عدد الریات ونسبة المیاه العذبة التي یمكن توفیرها) 6(جدول 

  عدد ریات ماء البزل  اتعدد الری  المعاملة
نسبة المیاه العذبة التي 

  یمكن توفیرها

T114  صفر  صفر  

T214  4  28.57  
T314  7  50  
T414  9  64.3  
T514  14  100  
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  تصنیف المیاه المستخدمة للري)  3(جدول 

نوعیة 

  المیاه

تاریخ اخذ 

  العینة

  1989واألغذیةحسب تصیف منظمة الزراعة   التصنیف الروسي

قیمة معامل االرواء

Ku

  األمالحتركیز 

  لتر/غرام
  نوعیة المیاه

  ةالخاصیة والوحد

  الملوحة

  1-م.دسیسیمنز
  درجة التفاعل

  یومالصودتركیز 

  1-لتر.ملیمكافيء

عند ربط العالقة بین 

الملوحة و نسبة امتزاز 

  الصودیوم

  1/2)1-لتر.ملي مول(

میاه 

  النهر

  ال توجد مشكلة  ال توجد مشكلة  ال توجد مشكلة  زیادة في المشكلة  مقبولة  0.768  7.1  21/7

  ال توجد مشكلة  ال توجد مشكلة  ال توجد مشكلة  زیادة في المشكلة  مقبولة  0.832  6.9  19/8

  ال توجد مشكلة  ال توجد مشكلة  ال توجد مشكلة  زیادة في المشكلة  مقبولة  0.800  7.0  المعدل

میاه 

  البزل

  ال توجد مشكلة  مشكلة حادة  ال توجد مشكلة  زیادة في المشكلة  غیر مقبولة  1.860  2.3  21/7

  ال توجد مشكلة  مشكلة حادة  ال توجد مشكلة  مشكلة حادة  غیر مقبولة  2.420  2.0  19/8

  ال توجد مشكلة  مشكلة حادة  ال توجد مشكلة  مشكلة حادة  غیر مقبولة  2.40  1.9  16/9

  ال توجد مشكلة  مشكلة حادة  ال توجد مشكلة  مشكلة حادة  غیر مقبولة  2.16  2.2  18/10

  ال توجد مشكلة  مشكلة حادة  ال توجد مشكلة  مشكلة حادة  غیر مقبولة  2.21  2.1  المعدل
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  تأثیر الري بمیاه البزل المستمر والمتناوب على بعض صفات النمو و إنتاجیة الذرة البیضاء) 4(جدول 

  المعامالت

  وزن البذور لنبات واحد غم  الوزن الجاف لنبات واحد غم  سم / معدل طول النبات 

معدل طول 

  النبات الواحد

ما یمثله كنسبة 

  مئویة

% 5مقدار التغیر 

بطول النبات عند 

ارنته عند مق

استخدام ماء 

  النهر

معدل وزن 

  النبات الواحد

ما یمثله كنسبة 

  مئویة

% مقدار التغیر 

بوزن النبات 

الواحد عند 

مقارنته عند 

استخدام ماء 

  النهر

معدل وزن 

البذور لعرنوص 

  واحد

ما یمثله كنسبة 

  مئویة

% مقدار التغیر 

بوزن البذور في 

العرنوص الواحد

عند مقارنته عند 

استخدام ماء 

  النهر

T1139.6  100  ال توجد  %100  158.5  ال توجد  100  427.9  ال یوجد  

T2134.9  96.6  -3.4  392.6  91.75  -9.25  135.6  85.5  -14.5  

T3127.2  91.2  -8.8  339.1  79.2  -20.8  115.7  72.9  -27.1  

T4121.9  87.3  -12.7  320.3  74.8  -25.2  87.8  55.4  -45.6  

T5116.4  83.4  -16.6  239.2  55.9  -44.1  55.6  35.1  -64.9  

LSD0.0017.84      52.8      25.81      
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  بمیاه البزل بالتناوب مع میاه النهر على بعض خواص التربة الكیمیائیةيتأثیر الر ) 5(جدول 

  المعاملة

  1/2)1-لتر.ملي مول(صودیوم نسبة امتزاز ال  درجة تفاعل التربة  1-م.التوصیل الكهربائي دسیسیمنز

  المعدل 

مقدار التغیر 

بالمقارنة مع 

معاملة الري بمیاه 

  النهر

مقدار التغیر 

بالمقارنة مع قبل 

  الزراعة

  المعدل 

مقدار التغیر 

بالمقارنة مع 

معاملة الري بمیاه 

  النهر

مقدار التغیر 

بالمقارنة مع قبل 

  الزراعة

  المعدل 

مقدار التغیر 

ع بالمقارنة م

معاملة الري بمیاه 

  النهر

مقدار التغیر 

بالمقارنة مع قبل 

  الزراعة

T14.3   ---  -0.6  7.9   ---  +0.1  2.1   ---  +0.55  

T24.5  +0.2  -0.4  7.9  1.45+  0.9  3.0  0.1+  صفر  

T35.0  +0.7  +0.1  7.9  1.55+  1.0  3.1  0.1+  صفر  

T45.9  +1.6  +1.0  7.9  2.85+  2.3  4.4  0.1+  صفر  

T58.8  +4.5  +3.9  7.9  3.85+  3.3  5.4  0.1+  صفر  

LSD0.0011.014       0.763    ---   غیر معنوي      
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