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  2007، ) 2(العدد 5: مجلة األنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد 
  

تربة مختلفة النسجة معاملة أعمدةنمو وتطور المجموع الجذري لنبات الذرة الصفراء في 

  مجروش كوالح الذرة الصفراءب

  

  صالح عاتيآالءوعباسماجد خضیر

  جامعة بغداد/كلیة الزراعة –قسم علوم التربة والمیاه 

  

  ةصخالال

نمـو وتطـور فـيالـذرة الصـفراء بعـد تخمیرهـا فـي التربـة كـوالحمجـروش تـأثیرمعرفـة إلىیهدف هذا البحث 

. غرینیـةطینیـةواألخـرىاحـدهما رملیـة مختلفتـینتربـة ذات نسـجتین أعمدةالمجموع الجذري لنبات الذرة الصفراء في 

نبـات إلـىخفـت عمـودبـذور نبـات الـذرة الصـفراء لكـل 5زرعـت . بالسـتیكیة، عبئـت بمـواد التـربتینأعمـدةوباستخدام 

تضــمنت . لكــل تربــة معاملــة مــن معــامالت النســجة االثنــین" وقــد خصــص ثالثــون مكــررا. اإلنبــاتواحــد بعــد عملیــة 

  ".خمسة عشر یوماوأخروالجذور الجافة، تراوحت الفترة بین قیاس النمو الخضري أوزانالدراسة قیاسات 

زادت قیمــة النســبة المئویــة للمســام وانخفضـــت بمجـــروش الكــوالحان التربــة المعاملــة بینــت نتــائج الدراســة بــ

إذقیمتي الكثافة الظاهریة ومقاومة االختـراق، ممـا انعكـس ذلـك علـى النمـو الخضـري والجـذور لنبـات الـذرة الصـفراء، 

بلغـــت عنـــد نهایـــة موســـم النمـــو فـــي عمـــود تربـــة 
غرینیةطینیة

رملیة
عمـــود تربـــة  وفـــي غـــم ) 175.16(

رملیة
غرینیةطینیة

وزن النمو الخضري، بینما كان وزن الجذور الجـاف إلىغم بالنسبة ) 170.11(  

، فقــد المجــروشلهــا أضــیفالتــي التربــة أعمــدة، علــى التــوالي، بالمقارنــة مــع عمــودغــم لكــل ) 27,32و 28.74( 

) 35.27و 31.75(كنمـــــو خضـــــري جـــــاف و غـــــم) 195.65و 183.82(بلغـــــت إذلـــــوحظ هنـــــاك زیـــــادة متباینـــــة، 

  .كنمو مجموع جذري جاف، على التواليعمود/غم

الذرة الصفراء المجروشة كمحسـن فـي نمـو الجـذور كوالحإضافةواضح من تأثیریتبین من ذلك بان هناك 

  .حصول الذرة الصفراءموبالتالي على النمو الخضري خالل موسم النمو، وسوف ینعكس ذلك على حاصل 

  

Growth and development of roots  of Zea mays in columns different 
soil texture treated with a conditioner

M. K. Abbas and A. S. Atee
Soil Sci. & Water Resources Dept. – Agric. College / Uni. of Baghdad

Abstract
The aim of this research is to know effect of adding a corn cobs after 

fermentation in soil on the growth and development of root part of zea mays in soil 
columns having two soils differ in their texture, one was sandy and the other was silt 
clay. The soil was put in plastic pots and five zea mays seeds were added in each pot 
and after seed growth, one plant was left in each pot. Weight of vegetative growth and 
dry roots. The interval between measured and the other was fifteen days.
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The result showed that in the soil treated with the conditioner the percentage of 
pores increased while the values of bulk density and resistance to penetration decreased 
that reflected on the vegetative and  root growth of zea mays plant, it was 175.16 g the 

end growth season in the soil columu  
claysilt

sandy
and 170.11 g in the soil columu 

sandy

claysilt
in the weight of vegetative growth, while the dry weight of root (28.74, 

27.32) g in each pot respectively. Comparing with soil columus treated with the 
conditioner, there was un similar increase. It was (183.82, 195.65) g in dry vegetative 
growth and (31.75, 35.27) g/ pot as dry root growth respectively.

It may be said that there was clear effected of addition of corn cobs as a 
conditioner of root growth followed by positive vegetative growth during growth season 
which may be reflected yield of zea mays.

  

  المقدمة

تعد نسجة التربة من الصـفات الفیزیائیـة المهمـة للتـرب الزراعیـة والتـي تـؤثر فـي نمـو النبـات بصـورة مباشـرة 

فــي جاهزیــة المــاء والعناصــر تأثیرهــافــي تعمــق ونمــو الجــذور وبصــورة غیــر مباشــرة عــن طریــق تأثیرهــاعــن طریــق 

  وFehreubacherبـــاختالف نســـجة التربـــة، فلقـــد وجـــد" كبیـــرا" نمـــو الجـــذور وتعمقهـــا یختلـــف اختالفـــاإن. الغذائیـــة

Rust)1( ممـا هـو علیـه أعلـىنمو جذور نبات الذرة الصـفراء وتغلغلهـا فـي التـرب المزیجـة الرملیـة والتـرب المزیجـة

فشـــل تغلغـــل جـــذور النبـــات فـــي التـــرب ذات الكثافـــة )Weirsum )2فـــي التـــرب الطینیـــة والطینیـــة الغرینیـــة، بـــین 

الترب ذات إنإلى) Hurd )3أشار. صغر حجم المسامات البینیة ورداءة التهویةإلىالظاهریة العالیة وعزا ذلك 

وذلـك الن رص النسجة الخشنة تعطي نتـائج مختلفـة عـن تلـك التـي یمكـن الحصـول علیهـا فـي التـرب ناعمـة النسـجة 

– Alتوصـل . فـي ضـعف نمـو الجـذور وتعمقهـا" كبیـرا" ترب ذات النسـجة الناعمـة یلعـب دوراالتربة في ال Niemi )

مما هو علیه فـي التربـة المزیجـة أفضلنمو جذور فول الصویا وتعمقها في التربة المزیجة الغرینیة كان إنإلى) 4

لى تجهیز النبات بالماء والعناصر الغذائیة مقارنـة وقابلیة التربة المزیجة الغرینیة عالتهویةالطینیة وذلك بسبب زیادة

لنبات الذرة الصفراء كان وأطوالهاالوزن الجاف للجذور إنإلى) 5(وضح رمضان واخرون . بالتربة المزیجة الطینیة

  .الرملیة مقارنة بالترب الطینیةمن الترب المزیجة الطینیةأعلى

كبیـر علــى العدیـد مــن الصـفات، ومــن تــأثیرقــد التربـة ذات الطبقـات ذات النســجات المختلفـة والممیــزة فـي م

أوتواجدها وذلك في حالة األحیانذلك فان الطبقة ذات النفاذیة الواطئة سوف تعرقل من حركة الماء في الكثیر من 

ت معنویــة لموقــع الطبقــاتــأثیراتوكــذلك هنــاك . فـي مقــد التربــةأعمــقبمــا لــو كانــت مقارنــةمــن الســطح " وقوعهـا قریبــا

لمحتواها من االیونـات التـي أوالمنخفض من العناصر الغذائیة الضروریة لنمو النبات أو" ذات المحتوى العالي جدا

انضــغاط التربــة یقلــل مــن مســامیة التربــة الضــروریة للهــواء وحركــة المــاء وتطــور كمــا ان. ربمــا تكــون ســامة للنبــات

علـى امتصـاص النبـاتظروف االنضغاط یقلل من قابلیة نمو الجذور وتعمقها تحتمعدلوانخفاض الجذور للنبات 

  ).6(الماء والعناصر الغذائیة

محسـنات عضـویة وغیـر إضـافةأولذلك یقوم المزارعین في كل فصـل بـبعض العملیـات الزراعیـة كالحراثـة 

ة التـي تنمــو تــؤدي إلـى تحـویر البیئـاإلجـراءاتجمیـع هـذه إنإذعضـویة فـي التربـة ذات الطبقـات المختلفــة النسـجة، 

  . فیها جذور النبات
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الـذرة الصـفراء المجروشـة لزیـادة تغلغـل كـوالحبالهدف من هذه الدراسة هو تحویر بیئة نمو الجذور بخلطها 

  .الماء والجذور في الترب

  

  المواد وطرائق العمل

( CRDیة كامـل التعشـاإلحصـائيوفق التصـمیم )سم قطرا 25ارتفاعا و سم45( عمود تربة60تحضیر تم .1

تربة  2محسن إضافة 2 مكرر 3  فترة اخذ النمـوذج 5 ( بحیـث یكـون كـل عمـود تربـة

غریـب أبو–من احد حقول كلیة الزراعة ( ختلفتین في النسجة احدهما طینیة غرینیة متكون من طبقتین م

بعض الصـفات الكیمیائیـة ) 1(ویبین جدول ،)جامعة بغداد –الجادریةمن احد حقول ( رملیة واألخرى) 

  . والفیزیائیة لترب الدراسة

ملــم 9اقــل مــن وبأقطــار،1-كغــم. غــم) 40و 0( الــذرة الصــفراء لتربــة الدراســة بمعــدل كــوالحمجــروش أضــیف.2

1-كغـم. غـم0.6(بإضـافة، وتخمیرها فـي تربـة المعاملـة فـي النسـجتین المختلفتـین 2005/ 12/ 15بتاریخ 

. )2(الموضحة صفاته في جدول )سماد الیوریا1-كغم. غم320سوبر فوسفات الكالسیوم الثالثي، 

ملم ووضعت في االعمـدة 4مررت من خالل منخل قطر فتحاته ثم " فككت التربتین بمطرقة خشبیة وخلطت جیدا.3

بعــد معاملتهــا بمجــروش الكــوالح وفــق فقــرة ( المحضــرة  2 (،التــي كانــت مثقبــة بعــدد متســاو مــن اعــاله

الفتحــات فــي قاعــدتها الســفلى وموضــوعة فــوق صــحن لجمــع المــاء المبــزول ووضــعت طبقــة مــن الحصــى 

بطریقـة للحصـول ) كغـم مـن كـل نسـجة 5( كغـم تربـة 10بـ عمدةثم عبئت االعموددة كل الناعم في قاع

  .على تجانس مناسب وللوصول إلى كثافة ظاهریة مساویة للكثافة الظاهریة لعینة التربة في الحقل

) كال كیلـو باسـ33( من السعة الحقلیـة % 80رطب خلیط التربة ومجروش الكوالح لتصل نسبة الرطوبة فیه الى .4

كــوالح الــذرة (وتــم الحفــاظ علــى هــذا المســتوى خــالل مــدة البحــث التــي اســتمرت فیهــا عملیــة تخمیــر المحســن 

.2005/ 3/ 20لغایة ) الصفراء

،)عـروة ربیعیـة(2006/ 3/ 21بتاریخ 3003إباءبذور محصول الذرة الصفراء صنف 5التربة بـ أعمدةزرعت .5

.اإلنباتمود بعد نبات واحد في كل عإلىوخفت النباتات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بعض الصفات الفیزیائیة والكیمیائیة لترب الدراسة)1(جدول 

  رملیة  طینیة غرینیةالنسجة

رمل

1- كغم.غم

70890

50080غرین

43030طین
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dS.m-1 )االیصالیة الكهربائیة  )  2.812.05

pH7.767.66

  المادة العضویة

  1- كغم.غم

14.654.76

245225ن الكاربوناتمعاد

2.151.68الجبس

0.760.26النایتروجین الكلي

1.461.53  (mg.m-3)  الكثافة الظاهریة

  

  الذرة الصفراءكوالحبعض الصفات الكیمیائیة ل)2(جدول 

الذرة الصفراءكوالحنوع المخلفات العضویة

C/N76.0

dS.m-1(3.78( االیصالیة الكهربائیة 

pH5.66

الكاربون العضوي 

1- كغم.غم

342

4.5النتروجین الكلي 

0.885الفسفور الكلي 

4.75البوتاسیوم الكلي 

الزنك 
1- كغم.ملغم

45.0

0.70المنغنیز 

  

:الخذ القیاسات االتیة4/2006/ 1حدد فترة كل اسبوعین من تاریخ االنبات في .6

قیاسات صفات التربة

  ).7( واخرون Blackحسب طریقة core sampleقیست بطریقة االسطوانة المعدنیة : ةالكثافة الظاهری.1

b( قـــدرت مـــن العالقـــة بـــین الكثافـــة الظاهریـــة : النســـبة المئویـــة للمســـام.2  ( والكثافـــة الحقیقیـــة)s  ) (2.65

:یة االتیةباتباع الصیغة الریاض) 7() 3-م.میكاغرام

 = 1 -
s

b




  ).Donald )8الجیبي وحسب طریقة penterometerقدرت باستخدام جهاز : مقاومة التربة لالختراق.3

قیاسات النبات

و 15/5و 30/4و 15/4: [ والفتـرات هــياإلنبــاتمـن عملیـة أســبوعینهـذه القیاســات بعـد مـرور أخـذت

عمــود تربــة وبعـد تنظیفهــا وغســلها، 12نبـات الــذرة الصــفراء مـن ففـي كــل فتـرة یــتم حصــاد ]. 15/6/2006و 30/5

التربة، وبعدها تجفف بالفرن في درجـة حـرارة إلزالةیتم قطع الجزء الخضري عن الجذري الذي یتم غسله بتیار مائي 

:وتضمنت القیاسات. جاف للجزء الخضري والمجموع الجذري كل على حدهیوم لمعرفة الوزن ال3-2ولمدة 0م65

.ارتفاع النبات.1

-ELالمساحة الورقیة حسب .2 Sahookie)9.(

.الوزن الجاف للمجموع الجذري والخضري.3

  



16

  النتائج والمناقشة

املــة بــان هنــاك ارتفــاع ملحــوظ فــي قیمــة النســبة المئویــة للمســام فــي أعمــدة التربــة المع) 3(یوضــح جــدول 

، علــى 4و 3فــي التربــة المعاملــة 61و 56بمحســن مقارنــة بالتربــة الغیــر معاملــة، إذ بلغــت النســبة المئویــة للمســام 

إمـا .، علـى التـوالي47و 43، إذ بلغـت 2و 1التوالي عند مقارنتها بالنسبة المئویة للمسام في التربة الغیر معاملة 

1.04و 1.17، إذ بلغتــا 4و 3لالختــراق فكانتــا منخفضــتین فــي المعاملــة قیمتــي الكثافــة الظاهریــة ومقاومــة التربــة 

، إذ 2و 1كیلو باسكال، على التوالي بالمقارنة بقیمتیهما في التربة الغیر معاملة 11.15و 75.51و 3-م.میكاغرام

وقد یعـزى السـبب فـي ذلـك .كیلو باسكال، على التوالي35.61و    120.82و 3-م.میكاغرام  1.41و 1.52بلغتا 

إلى إن إضافة مجروش كوالح الذرة الصفراء ادى الى  تحسین صفات التربة المیكانیكیة، الن تحللها ساعد في زیادة 

  ).10( نسبة المادة العضویة المتدبلة في التربة مما ساعد في تفكیك التربة وزیادة مسامیتها 

  

فة النسجة بالمحسن في الكثافة الظاهریة للتربة والنسبة المئویة التربة المختلأعمدةمعاملة تأثیر) 3(جدول 

  للمسام ومقاومة االختراق

  التربةأعمدة  ت

  المدروسةاألعمدةبعض الصفات الفیزیائیة في 

الكثافة الظاهریة 

  )3-م.میكاغرام(

  المسامیة

(%)  

مقاومة التریة 

لالختراق           

  )كیلو باسكال(

1  
طینیة
رملیة

  1.5243120.82

2  
رملیة
طینیة

  1.414735.61

3  
طینیة

محسنرملیة 
  1.175675.21

4  
رملیة

محسنطینیة 
  1.046111.15

         

و 3(في التربـة المعاملـة لألوراقحصول زیادة في ارتفاع النبات ومجموع المساحة الكلیة ) 4(یبین جدول 

المســاحة الورقیـة، علــى التـوالي عنــد 2-م) 0.68و 0.71( للنبـات و كارتفــاعسـم ) 165و 160( بلغـت إذ،)4

. ، علـى التـوالي2-م) 0.60و 0.58( سـم و ) 152و 150( بلغـت إذ) 2و 1( مقارنتهـا بالتربـة غیـر المعاملـة 

ادة محتوى المادة العضویة المتدبلـة فـي التربـة، وان لزی" كونها مصدراإلىالذرة الصفراء ادى كوالحعملیة تخمیر إن

" فضـال. )11(للعناصـر الغذائیـة فـي التربـة " مهمـا" كونهـا مصـدراوٕانتاجیتـهعلى نمو النبات " وجودها ینعكس ایجابیا

عالقات عن تحسن بناء التربة المتمثل بانخفاض الكثافة الظاهریة للتربة وزیادة النسبة المئویة للمسام الذي اثر على 

  .الماء والهواء في التربة وفي جاهزیة الماء للنبات وفي تهویة التربة ونمو النبات

  

والمساحة الورقیة ) سم ( تأثیر معاملة أعمدة التربة المختلفة النسجة بالمحسن في ارتفاع النبات ) 4(جدول 

  )2- م(

  أعمدة التربة  ت
  بعض الصفات الفیزیائیة في األعمدة المدروسة

  )2-م(المساحة الورقیة   )سم(فاع النبات ارت
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1  
طینیة
رملیة

  1500.58

2  
رملیة
طینیة

  1520.60

3  
طینیة

محسنرملیة 
  1600.68

4  
رملیة

محسنطینیة 
  1650.71

  

المعاملة بالمحسن خـالل معدالت األوزان الجافة للجزء الخضري في التربة المعاملة وغیر) 5(یبین جدول 

یتضــح بــان أوزان الجــزء الخضــري العائــدة للمعــامالت المختلفــة اســتمرت متزایــدة مــع تقــدم عمــر النبــات . فتــرة الدراســة

یفـوق وزن مثیلـه فـي التربـة الغیـر ) 4و 3( وكان وزن الجزء الخضـري فـي تربـة المعاملـة بمحسـن . إثناء فترة النمو

و 175.16( ، بینمـا بلغـت )4و 3(غـم فـي التربـة المعاملـة ) 195.65و 183.82(إذ بلغـت ). 2و1( معاملة 

وقـــد یعـــزى ســـبب الزیـــادة الحاصـــلة فـــي التربـــة . ، علـــى التـــوالي)2و 1( غـــم فـــي التربـــة الغیـــر معاملـــة ) 170.11

ا لالحتفــاظ بالمــاء المعاملــة بمحســن إلــى تحســن الصــفات الفیزیائیــة الــذي أثــر فــي تحســن تهویــة التربــة وزیــادة قابلیتهــ

والتي ساعدت في زیادة انتشار الجذور وتغلغلها وامتدادها في التربة، وبالتـالي زیـادة انتقـال العناصـر وزیـادة فـي نمـو 

12( تركیـب الضـوئي المجموع الخضري، وهذا ادى إلى زیادة معدل نمو معدل نمـو وانقسـام الخالیـا وزیـادة عملیـة ال

  ).14و13و

  

الجافة للنمو الخضري خالل فترة األوزانالتربة المختلفة النسجة بالمحسن في أعمدةمعاملة تأثیر) 5(جدول 

  الدراسة

  التربةأعمدة  ت
  )نبات/ غم(الجافالمجموع الخضريأوزان

15/4  30/4  15/5  30/5  15/6  

1  
طینیة
رملیة

  0.395.50127.27156.41175.16

2  
رملیة
طینیة

  0.193.00125.43155.66170.11

3  
طینیة

محسنرملیة 
  0.416.50135.71170.16183.82

4  
رملیة

محسنطینیة 
  0.219.00140.71180.16195.65

. الجــذر لنبــات الــذرة الصــفراء قــد حققــت زیــادة متزایــدة خــالل فتــرة الدراســةأوزانإن) 6(یتبــین مــن الجــدول 

بلغــت قیمــة إذ. ملحوظــة فـي التربــة المعاملــة بمحســن عنـد مقارنتهــا بالتربــة الغیــر معاملـة بمحســنالزیــادة وكانـت هــذه

وقـــد یعـــزى . غـــم، علـــى التـــوالي) 35.27و 31.75( هـــي ) 4و 3( الجافـــة للجـــذور فـــي التربـــة المعاملـــة األوزان

ناصر الغذائیة حیـث االحتفاظ بالماء والععلى زیادة قابلیة التربة  إلىصنف النسجة التي تؤدي إلىالسبب في ذلك 

فـي التربــة المعاملـة بمحســن مـن التربــة الغیـر معاملــة ذلـك بفعــل اسـتطالة الجــذور ونموهــا أعلــىیكـون امتــداد الجـذور 

جراء زیادة سعة التربة الرطوبیة وانخفاض شدها الرطوبي وانخفاض مقاومة االختراق والكثافة الظاهریة وزیادة النسبة 

  ). 17و 16و 15( ئویة للمسام الم
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  الجافة للجذور خالل فترة الدراسةاألوزانالتربة المختلفة النسجة بالمحسن في أعمدةمعاملة تأثیر)6(جدول 

  التربةأعمدة  ت
  )نبات/ غم(الجذور الجافة أوزان

15/4  30/4  15/5  30/5  15/6  

1  
طینیة
رملیة

  0.253.0013.1118.9128.74

2  
رملیة
طینیة

  0.373.5016.1120.1527.32

3  
طینیة

محسنرملیة 
  0.734.5114.1719.2531.75

4  
رملیة

محسنطینیة 
  0.527.3015.7922.3635.27

  

إدارةزراعتهـا المخلفـات التـي تتركهـا المحاصـیل والتـي یتبـع فـيأوالبقایـا جمیع أومعظم إعادةإننستنتج 

وبمـا . او یزید مـن محتواهـا بصـورة تدریجیـةحافظ على محتوى المادة العضویة في التربة یالتربة، البد وان إلىجیدة 

المـــواد إضـــافةأعـــادةان المـــادة العضـــویة المضـــافة الـــى التربـــة ال تصـــبح جمیعهـــا مركبـــات عضـــویة ثابتـــة فیهـــا فـــان 

ففـي التـرب الناعمـة النسـجة فـان زیـادة محتواهـا . حتوى مناسـب فـي التربـةالعضویة ضروریة باستمرار للحفاظ على م

واسـتخدام . من المـادة العضـویة یـؤدي الـى تحسـین بناءهـا ویزیـد مـن مقـدار تكـاثر الجـذور وتغلغلهـا خـالل مقـد التربـة

قــدرتها علــى امــا فــي التــرب الخشــنة النســجة فانهــا تعمــل علــى رفــع م. للمــاء مــن قبــل النباتــاتهافضــل واكثــر فعالیــ

  . االحتفاظ بالماء ومحتواها من العناصر الغذائیة التي لهما عالقة مباشرة بنمو النبات

تعــد هــذه الدراســـة بدایــة لدراســات اخـــرى حــول نمــو وتطـــور المجمــوع الجــذري فـــي طبقــات مختلفــة النســـجة 

ضــیة بربطهــا مــع بعــض وحســاب اطــوال الجــذور واوزانهــا الجافــة فــي كــل طبقــة علــى حــده، والتوصــل الــى نمــاذج ریا

  .الصفات الفیزیائیة للتربة
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