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 لرتبة ل الصفات الكيميائيةبعض  علىة آاضافة احلمتأثري 
 نبات اخلس املزروعة ب

 كاظم مكي ناصر العزاوي

 جامعة بغداد /لزراعة كلية ا

    kmn_2006@yahoo.com 
 

 4/5/8174تاريخ قبول النشر :                                  82/3/8173تاريخ استالم البحث : 
 

 الخالصة

محافظةة بغةداد لدرافةة تة اير ا ةافة  –في احد الحقول التابعة لناحيةة اليوفةفية نفذت تجربة حقلية 

في التربة وانعكاس ذلك علة  حاصةن نبةات الخة   الصفات الكيميائيةة( في بعض آالمخلفات الصلبة )الحم

 ة( بثالاةRCBD) شةوائية الكاملةةالقطاعةات العنسجة مزيجة طينية . افتعمن تصةميم ذات في تربة كلسية 

مكةةررات. امةةتملت التجربةةة معةةاملتيا افولةة  ا ةةافة السةةماد المعةةدني فقةةا امةةا الثانيةةة ف ةةي ا ةةافة السةةماد 

كغةم.  ة  721عدني والحمآة . ا يف السماد المعدني بمستوى واحد لجمية  المعةامالت  ةو الم
-7
مةا فةماد  

كغةم.  ة  881( و N% 44اليوريا )
-7
كغةم.  ة  21( و P% 81فوفةفات الثالاةي ) مةا فةماد فةوبر 

-7
مةا  

طةا.  ة  41بمستوى واحد ايضاً  و الحمآة  ت( وافتعملK% 47.5فماد كبريتات البوتافيوم )
-7
جففةت ،  

فةةةم. ترعةةةت مةةةتالت الخةةة  صةةةنف )محلةةةي عمةةةارة( بتةةةاري   31 وائيةةةاً وتلطةةةت مةةة  التربةةةة لعمةةة  

% مةةا المةةاج الجةةا ز . تمةةت 15المعةةامالت بميةةار ن ةةر عذبةةة وبعةةد افةةتنزا  . رويةةت جميةة  8/77/8178

وذلك ب تذ رؤوس نبات الخ  بصورة عشوائية ما داتن المكررات.  72/8/8173عملية الحصاد بتاري  

تم حساب الوتن الخضري والوتن الجا  للعينات الم توذة مةا كةن معاملةة. اتةذت عينةات التربةة لجمية  

المعامالت فجراج الفحوصات الكيميائية ، كما  اتذت عينات ما اوراق النباتات لتحليل ا. اظ ةرت النتةائ  

ديسي فيمينز. 4.74ال   3.21افيصالية الك ربائية للتربة ) ما  -قيم كن ما :حصول تيادة معنوية في 
-م

7
فةنتمول مةحنة .كغةم 85.34 – 84.82( و السعة التبادلية لاليونات الموجبةة ) 

-
( ومحتةوى التربةة مةا  7

 غم . كغةم 77.21 – 2.11المادة العضوية )
-
( وتركيةز افيونةات الذائبةة وكميةة النتةروجيا الجةا ز فةي  7

غم . كغم  1.27 – 1.48التربة )
-
غةم .كغةم 19.80 – 2.41جا ز في التربةة ) والفسفور ال (  7

-
بينمةا (  7

)مليمول/لتر( 8.21 – 8.54) حصلت تيادة طفيفة غير معنوية في نسبة امتزات الصوديوم
½
، فةي حةيا  ( 

( وانخفاض غيةر معنةوي فةي تركيةز  1.47 – 1.14حصن انخفاض معنوي في قيمة درجة تفاعن التربة )

(غم.كغم1.371-1.378)البويافيوم الجا ز في التربة 
-7
تؤكد نتائ   ذر الدرافة امكانية افتخدام الحمةآة .  

 الترب  العراقية الكلسية.في كسماد عضوي جيد 

 

 ، التربة الكلسية ، نبات الخس. الصفات الكيميائيةحية : الحمآة ، الكلمات المفتا

 املقدمة
 ةةةي وة تعةةةد مخلفةةةات المجةةةاري الصةةةلبة ) الحمةةة 

معالجةة ميةار الصةر   النات  الن ائي ما عمليةات

الصةةةحي ( مةةةا المشةةةاكن البيةيةةةة الم مةةةة بسةةةب  

ت اير ةةةةا المبامةةةةر علةةةة  نوعيةةةةة حيةةةةاة افنسةةةةان 

والمظ ةةر الحضةةاري العةةام ومايترتةة  علي ةةا مةةا 

انعكافةةةات فةةةلبية علةةة  التنميةةةة ، وقةةةد اصةةةبحت 

( او الطمرالمعالجات التقليدية للمخلفات ) الحرق 

فةةةليمة وتشةةكن احةةةد الجوانةة  الم مةةةة فةةةي  غيةةر

                    المشةةةةةةاكن البيةيةةةةةةة كتلةةةةةةو  ال ةةةةةةواج والتربةةةةةةة

( Tsadilas  8115واترون ) . 

ان افةةتعمال الحمةة ة فةةي المجةةافت الزراعيةةة  ةةو 

ما افضن السةبن للةتخلم من ةا وباقةن اف ةرار 

مةة  امكانيةةةة  ةةةذر المخلفةةات فةةةي اعطةةةاج مةةةردود 

دة غلة المحاصةين المزروعةة اقتصادي كبير بزيا

والمعاملةة ب ةةذر المخلفةةات وتحقيةة  مبةةد  الزراعةةة 

النظيفة التي تةؤدي الة  حمايةة البيةةة مةا التلةو  

علةةة  الصةةةحة العامةةةة ، وتعةةةد الحمةةة ة والحفةةةاظ 

التةي تج ةز التربةة مصدرا غنيا بالمواد العضوية 

مكةةةةا ي و بالعناصةةةةر الضةةةةرورية لنمةةةةو النبةةةةات

نةةةي بعنصةةةري افةةةتخدام ا كمحسةةةا عضةةةوي غ

النتروجيا والفسفور، كما ان افتخدام ا يقلن مةا 

تكاليف افنتاج بدف ما افتخدام السماد الكيميائي 
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(  8171البةةةا ض الةةةثما ) الكليةةةدار واتةةةرون ، 

فضال عا ان ا تعطي تصائم افضن للتربة ما 

حيةةةر تركيب ةةةا وتنوع ةةةا البيولةةةوجي وانخفةةةاض 

اباتيةة مخاطر ت كن التربة بسب  محافظت ةا علة  

تجمعةةات التربةةة مةةا تةةةالل ربةةا دقةةائ  التربةةةة 

 ( .  8114وتحسيا صفات ا المائية ) عاتي ، 

( ان ا ةةةافة  8115واتةةةرون ) Tsadilasبةةةيا 

مخلفةةات المجةةاري الةة  التربةةة ادى الةة  تحسةةيا 

التربة الفيزيائيةة والكيميائيةة ، كمةا امةار تواص 

( ان ا ةةةافة المةةةادة  8177الشةةةاطر واتةةةرون )

للتربة يةؤدي الة  تيةادة السةعة التبادليةة العضوية 

لاليونات الموجبة بسب  عمل ا كمادة مخلبية تحد 

مةةا فقةةد العناصةةر الغذائيةةة وترفةةيب ا . يعةةد نبةةات 

( مةةةةةا المحاصةةةةةين الورقيةةةةةة Lettuceالخةةةةة  )

الم مة التي تستخدم في تغذيةة افنسةان والحيةوان 

وجةةرت العةةادة لةةدى المةةزارعيا منةةذ القةةدم علةة  

فةةات المجةةاري كسةةماد ل ةةذا النبةةات . ا ةةافة مخل

معرفة تة اير ا ةافة  لغرضاجريت  ذر الدرافة 

لتربةةةة ل بعةةةض الصةةةفات الكيميائيةةةة  فةةةي الحمةةة ة

 .عل  حاصن نبات الخ   اوانعكاف 

 املواد وطرائق العمل
الحقول الواقعة في ناحية  ىالتجربة في احدنفذت 

تشت ر بزراعة لكون ا   ادجنوب بغد –اليوففية 

ت ا رفوبية ذات نسجة مزيجة الخ  ترب نبات

التربة بحراات ا مرتيا ونعمت  حضرت. طينية

اجريت علي ا عمليات التسوية والتعدين.  امجيداً 

فم  31-1عل  عم   من ااتذت عينات ممثلة 

جففت  وائياً وطحنت ونخلت بمنخن قطر فتحاته 

ملم وحددت الصفات الفيزيائية والكيميائية  8

ال الطرائ  القيافية الواردة في للتربة بافتعم

( يبيا 7(. الجدول )8111بشور والصائغ )

 بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية للتربة.

التي افتعملت في جلبت مخلفات المجاري 

تجفيف الحمآة في مركز ما احواض  تجربةال

معالجة ميار المجاري الثقيلة  في الرفتمية 

 31لعم  بطريقة عشوائية وتلطت م  التربة 

فم. اتذت عينات ما  ذر المخلفات وجففت 

 وائياً بفرم ا عل  النايلون ام طحنت ونخلت 

ملم وبعد مزج ا اتذت  4بمنخن قطر فتحاته 

عينة من ا فجراج التحليالت الكيميائية المطلوبة. 

( يبيا بعض الصفات الكيميائية ل ا. 8الجدول )

 افتعمن تصميم القطاعات العشوائية الكاملة

(RCBD بثالاة مكررات وافتخدمت معاملتان )

( ا يف ل ا Cفقا ، افول  معاملة مقارنة )

( ا يف ل ا Aالسماد المعدني فقا والثانية )

 41السماد المعدني والحمآة بمستوى واحد  و 

طا.   
-7
. 

 

 الحقن قبن الزراعة (. بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية لتربة7جدول )
 الخصائم الكيميائية

 الوحدة القيمة الصفة

  pH 1.14درجة التفاعن 

ECe 3.21 dS.mافيصالية الك ربائية 
-1

 

 CEC 84.82السعة التبادلية لاليونات الموجبة 
Cmol+kg

-1
 

soil 

O.M 2.11 g.kgالمادة العضوية 
-1

 

g.kg 7.71 الجب 
-1

 

g.kg 844.38 معادن الكاربونات
-1

 

SAR 8.54 (mmol.Lنسبة امتزات الصوديوم  
-1

)
½ 

g.kgالعناصر الكبرى الجا زة )
-1

 soil  ) 

 البوتافيوم الفسفور النتروجيا

7.71 1.111 1.375 

mmol.Lافيونات الذائبة )
-1

) 

 الكاربونات الكبريتات البيكاربونات الكلورايد الصوديوم المغنيسيوم الكالسيوم

  ةين 72.53 8.21 74.41 74.47 1.31 87.48
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 الخصائم الفيزيائية

 الوحدة القيمة الصفة

 مفصوفت التربة

 378.5 الطيا

g.kg
-1

 soil 411.4 الغريا 

 871.7 الرمن

 مزيجة طينية CL النسجة

Mg.m 7.34 الكثافة الظا رية
-3

 

 

 ائية للحمآة المستخدمة في التجربة(. بعض الصفات الكيمي8جدول )
 الوحدة القيمة الصفة

  pH (7:5) 4.24درجة  التفاعن 

EC (7:5) 3.84 dS.mافيصالية الك ربائية 
-1

 

 تركيز افيونات الذائبة

 71.41 الكالسيوم

mmol.L
-1

 

 81.51 المغنيسيوم

 71.43 الصوديوم

 1.28 البوتافيوم

 71.75 الكلورايد

 4.44 يكاربوناتالب

 43.58 الكبريتات

 Nil الكاربونات

CEC 33.41 Cmol+kgالسعة التبادلية لاليونات الموجبة 
-1

 

g.kg 371.11 المادة العضوية
-1

 

g.kg 37.41 الجب 
-1

 

g.kg 744.31 معادن الكاربونات
-1

 

g.kg 73.51 النتروجيا الكلي
-1

 

g.kg 78.71 الفسفور الكلي
-1

 

g.kg 4.21 وم الكليالبوتافي
-1

 

 

 افتعمن السماد المعدني حس  التوصية السمادية 
لجمي  المعامالت وبمستوى واحد  و للنبات 
كغم.    721

-7
( N% 44ما فماد اليوريا ) 

ا يفت بوجبتيا افول  عند الزراعة والثانية 
كغم.    881الزراعة و يوماً ما  41بعد 

-7
ما  

كغم.    21فماد السوبرفوففات الثالاي و 
-7
ما  

( ا يفا عند K% 47.5كبريتات البوتافيوم )
رض للزراعة قسم الحقن الزراعة . بعد ت ي ة اف

م(  2×  4وحدات تجريبية بمساحة ) ال  فت
المسافة بيا وحدة واترى االاة امتار. قسمت 
كن وحدة تجريبية ال  اربعة مروت عرض 

فم بيا مرت  11وتركت مسافة  فم 15المرت 
تمت تراعة ، واتر ، وبعد اعطاج رية التعيير

بتاري  دايات الخ  صنف )محلي عمارة( 
فم  31-85وبوجود الماج ولمسافة 8/77/8178

فم  85ما قمة المرت والمسافة بيا متلة واترى 

فم وبعد فترة افبوع تم ترقي  النباتات الميتة.  تم 
 حير  (3بة )الجدول الري بافتعمال ميار ن ر عذ

يبيا بعض الصفات الكيميائية لميار الري 
المستعملة في التجربة. وتم تحديد موعد الري 

% ما الماج الجا ز عا طري  15بعد افتنزا  
متابعة نسبة الرطوبة في الحقن واتذ نماذج تربة 
لتحديد موعد الري وكان الري تقريباً بمعدل رية 

نات تربة ما ( ايام. اتذت عي71واحدة كن )
( فم قبن مرحلة نض  31-1الطبقة السطحية )

النبات . جففت وطحنت ونخلت بمنخن قطر 
ملم ومزجت جيداً واتذت عينات من ا  8فتحاته 

لتحديد العناصر الجا زة في  ذر المرحلة. 
اذ اتذت  72/8/8173حصدت النباتات بتاري  

رؤوس الخ  بمعدل عشرة رؤوس ما المروت 
 .جيداً  الوفطية وغسلت
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 (. بعض الصفات الكيميائية لميار الري المستخدمة في التجربة 3جدول )
 الوحدة القيمة الصفة

  pH 1.81درجة التفاعن 

EC 1.24 dS.mافيصالية الك ربائية 
-1

 

المجموع الكلي للمواد الصلبة الذائبة 

TDS 
531.4 mg.L

-1
 

mmol.L 3.38 الكالسيوم
-1

 

mmol.L 8.74 المغنيسيوم
-1

 

mmol.L 8.45 الصوديوم
-1

 

mmol.L 1.11 البوتافيوم
-1

 

mmol.L 8.41 الكلورايد
-1

 

mmol.L 7.54 البيكاربونات
-1

 

mmol.L 4.43 الكبريتات
-1

 

Nil mmol.L الكاربونات
-1

 

SAR   7.73 (mmol.Lنسبة امتزات الصوديوم 
-1

)
1/2

 

 C3S1 (USDA-1954صنف الميار )
عالية الملوحة قليلة 

 الصودية

 

بالماج العادي ام بالماج المقطر وجففت في فرن 

فاعة وتم قياس  42م لمدة  45ْبدرجة حرارة 

الوتن الخضري والجا  ام طحنت المادة 

الجافة في مطحنة تاصة تم يداً فجراج التحالين 

بعد ن اية التجربة  لوبة علي ا.الكيميائية المط

 31-1اتذت عينات تربة ما الطبقة السطحية )

فم( ، جففت  وائياً وطحنت ونخلت بمنخن قطر 

ملم وتم حفظ ا في عل  تاصة لحيا  8فتحاته 

 اجراج التحالين الكيميائية علي ا.

 

 النتائج واملناقشة
 : ECeفيصالية الك ربائية  ا-7

فاض في قيم ( انخ4) يالحظ ما الجدول

 3.21افيصالية الك ربائية لمعاملة المقارنة ما 

ديسي فيمنز.م  3.87ال   
-7

، ويعزى  ذا 

افنخفاض ال  عمليات الغسن بوافطة ميار الري 

وافمطار ، تتف   ذر النتيجة م  ما توصن اليه 

( الذي فحظ انخفاض في قيم 8111فلمان )

بعد افيصالية الك ربائية لمعاملة المقارنة 

الزراعة . اارت الحم ة المضافة في حصول 

تيادة معنوية في قيم افيصالية الك ربائية للتربة 

ديسي فيمنز.م  4.74ال   3.21اذ ارتفعت ما 
-

-7
، وتعزى  ذر الزيادة ال  احتواج الحم ة عل   

نسبة عالية ما افمالح اذ كانت قيمة افيصالية 

ديسي فيمنز .م 3.84الك ربائية للحم ة 
-7
        

( ، وتتف   ذر النتيجة م  ما حصن 8)جدول 

ذيا فسروا ( ال 8117واترون ) Wongعليه 

ذلك عل  افاس تيادة تحرر افيونات تالل 

تمعدن المادة العضوية ، ا افة ال  افنخفاض 

في درجة تفاعن التربة وتيادة تركيز ايونات  

H
+

( يمكا ان  4في محلول التواتن )جدول  

ادة  قيم افيصالية الك ربائية وذلك تؤار في تي

 H فن التوصين النوعي فيون ال يدروجيا )
+

 )

عالي جدا بالمقارنة م  بقية افيونات اذ انه اكثر 

النوعي فيون الصوديوم بحدود ما التوصين 

  . (  Christian ,1980مرات )  تم 
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 ير الحم ة المضافة في بعض الصفات الكيميائية للتربة .( ت ا 4جدول ) 

 الصفة
 القيمة

 الوحدة
اقن فرق معنوي 

LSD0.05  المعاملةC  المعاملةA 

 pH 1.18 1.51  1.775درجة التفاعن  

ECe 3.87 4.74 dS.mافيصالية الك ربائية  
-1

 1.717 

CEC 84.82 85.34 C.mol+kgالسعة التبادلية لاليونات الموجبة  
-1

 1.334 

O.M 7.81 77.21 g.kgالمادة العضوية  
-1

 7.841 

SAR 8.45 8.21 (mmol.Lنسبة امتزات الصوديوم  
-1

)
½ 

1.142 

 

 :  pHدرجة التفاعن   -8

(  انخفا ا طفيفا في قيم درجةة  4يبيا الجدول ) 

ضةت مةا تفاعن التربةة لمعاملةة المقارنةة ،اذ انخف

وقةةد يعةةزى ذلةةك  الةة  تيةةادة نمةةو  1.18 – 1.14

النبةةات وانتشةةار جةةذورر افمةةر الةةذي يةةؤدي الةة  

تيةةادة طةةرح غةةات اةةاني اوكسةةيد الكةةاربون الةةذي 

يتسةةةب  فةةةي تكةةةويا حةةةامض الكاربونيةةةك نتيجةةةة 

تفاعلةةةه مةةة  المةةةاج ، ا ةةةافة الةةة  تيةةةادة النشةةةاط 

البايلوجي للمجموع الجةذري وافحيةاج المج ريةة 

ادت الحمة ة  التربةة . pHفةي تفةض قةيم مما اار 

المضةةافة الةة  حصةةول انخفةةاض معنةةوي فةةي قةةيم 

الة   1.14درجة تفاعن التربةة ، اذ انخفضةت مةا

وقةةةد يعةةةزى ذلةةةك الةةة  المحتةةةوى العةةةالي   1.51

( وتيةادة  8للحم ة مةا المةواد العضةوية ) جةدول 

نشاط افحياج المج رية وتيادة نوات  تحلن المادة 

ي الةة  تيةةادة تركيةةز ايونةةات العضةةوية التةةي تةةؤد

حيةةر    pHال يةةدروجيا التةةي تخفةةض قةةيم ال 

تتكون افحماض العضةوية المختلفةة نتيجةة تحلةن 

المةةادة العضةةوية كحةةامض ال يوميةةك والفولفيةةك ، 

كما ان نشاط افحياج المج رية يةؤدي الة  تحةرر 

غات ااني اوكسيد الكةاربون الةذي يتحةد مة  المةاج 

القلةةة   ) H2CO3 حةةةامض الكاربونيةةةك ) مكونةةةا

الذي فرعان مةا يتحلةن الة  ايونةات ال يةدروجيا 

والبيكاربونةةةةات وبةةةةذلك يةةةةزداد تركيةةةةز ايونةةةةات 

         -ال يةةدروجيا الةةذي يخفةةض قةةيم درجةةة التفاعةةن :

 CO2   +   H2O  ↔ H2CO3  ↔ H 
+ 

+ 

HCO3
-

   

  Usmanويتفةةةة   ةةةةذا مةةةة  مةةةةا حصةةةةن عليةةةةه  

 (8113واترون )  Speir( و  8114واترون )

الذيا فحظوا انخفةاض عةالي المعنويةة  (8113)

فةةي قةةيم درجةةة التفاعةةن نتيجةةة ا ةةافة الحمةة ة الةة  

تربةةة كلسةةية وفسةةروا ذلةةك علةة  افةةاس  التةة اير 

الحامضةي لنةوات  تحلةن المةادة العضةوية وفعاليةةة 

افحيةاج المج ريةة ، اف انةه رغةم  ةذا افنخفةةاض  

فقد بقيةت التربةة بمسةتوى متوفةا القاعديةة رغةم 

حمة ة ويرجة  ذلةك الة  السةعة التنظيميةة ا افة ال

( فحتواج ةا   Buffering  Capacityللتربة ) 

عل  نسبة عالية ما معةادن كاربونةات الكالسةيوم 

 ( . 8) جدول 

  :  CECالسعة التبادلية لاليونات الموجبة   -3

( الةة  حصةةول تيةةادة معنويةةة  4يشةةير الجةةدول ) 

بةة نتيجةة في قيمة السعة التبادليةة لاليونةات الموج

فةةنتمول  85.34الةة   84.82ا ةةافة الحمةة ة مةةا 

مةةحنة . كغةةم
-7
، ويعةةزى ذلةةك الةة  تيةةادة المةةادة  

العضةوية فةي المخلفةات الصةلبة التةي تعمةن علة  

رفةة  قيمةةة السةةعة التبادليةةة لاليونةةات الموجبةةة ، 

 Yagamogluويتفةة   ةةذا مةة  مةةا حصةةن عليةةه

,2011  and  Angin  اللذان بينا تيادة في قيمة

عة التبادليةةة لاليونةةات الموجبةةة نتيجةةة ا ةةافة السةة

 781و  21و  41مخلفات المجاري بالمسةتويات 

 كتاروكانةةت الزيةةادة تدريجيةةة مةة  تيةةادة  /طةةا

فةنتمول مةحنة  48.43مستويات اف ةافة بلغةت 

.كغم
-7
 مستوى اف افة افتير. عند  

 : SARنسبة امتزات الصوديوم   -4

مةةةة نسةةةبة ( انخفةةةاض فةةةي قي 4يبةةةيا الجةةةدول ) 

امتزات الصوديوم لمعاملة المقارنةة قيافةا لقيمت ةا 

بعةةد ان  8.45فةةي التربةةة قبةةن الزراعةةة اذ بلغةةت 

)مليمةةول.لتر 8.54كانةةت 
-7

)
½
ويعةةود ذلةةك الةة   

غسن ايونات الصوديوم بعمليات الري وافمطار 

، في حيا ادت ا افة الحم ة الة  حصةول تيةادة 

تر)مليمةةول.ل 8.21معنويةةة اذ بلغةةت القيمةةة 
-7

)
½
 

)مليمةول.لتر8.45قيافا لمعاملة المقارنة )
-7

)
½

،) 

وقد يرج  ذلك ال  احتةواج الحمة ة المضةافة علة  

( التي تتحةرر  8نسبة عالية ما افمالح ) جدول 

ايونات ةةا الةة  التربةةة بعةةد عمليةةات تمعةةدن المةةادة 

 Angin العضوية ، ويتف   ذا م  ما توصن اليه

and Yagamoglu ,2011   حظةةا اللةةذان ف

تيةةادة فةةي ايونةةات الصةةوديوم فةةي التربةةة نتيجةةة 
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طا . كتار 41ا افة الحم ة للتربة بمعدل 
-7
 . 

 :  O.Mالمادة العضوية   -5

محتةةوى ( انخفةةاض فةةي  4يتضةةم مةةا الجةةدول ) 

التربة مةا المةادة العضةوية لمعاملةة المقارنةة مةا 

غم . كغم 7.8قبن الزراعة ال   2.1
-7
للتربة بعد  

يعةةود ذلةةك الةة  تحلةةن المةةادة  بعةةد الزراعةةة ، وقةةد

العضوية الموجودة اصال فةي التربةة بفعةن نشةاط 

افحيةةةةاج المج ريةةةةة وتيةةةةادة افةةةةت ال  النبةةةةات 

للعناصر المتحررة بفعن النمو المتزايد ، في حيا 

تيةةةادة معنويةةةة فةةةي ادت الحمةةة ة المضةةةافة الةةة  

الة   2.1محتوى التربة مةا المةادة العضةوية مةا 

غم.كغةةةم 77.21
-7
ذلةةةك الةةة  محتةةةوى  ، ويعةةةزى 

( ،  8الحم ة العالي ما المةادة العضةوية ) جةدول 

واتةرون )   Weberويتف   ذا م  ما امار اليةه 

ذيا بينةوا ان  نةا  تيةادة فةي محتةوى ( ال 8111

 التربة ما المادة العضوية عند ا افة الحم ة .

 افيونات الذائبة : -4

( حصةةةةةول انخفةةةةةاض فةةةةةي  5يبةةةةةيا الجةةةةةدول ) 

ح  وتراكيةةةز افيونةةةات الذائبةةةة مسةةةتويات افمةةةال

 .بصورة عامة 

 

 ( ت اير الحم ة المضافة في التركي  افيوني لمستخلم العجينة المشبعة للتربة . 5جدول ) 

 القيمة الوحدة تركيز افيونات الذائبة
 اقن فرق معنوي

LSD0.05 

  Aالمعاملة   сالمعاملة   

 يومالكالس

mmol.kg
-1

 

71.45 84.31 1.345 

 8.11 71.21 1.17 المغنسيوم

 8.45 74.47 78.23 الصوديوم

 1.111 1.32 1.47 البوتافيوم

 1.121 72.77 74.11 الكلورايد

 1.351 8.53 8.87 البيكاربونات

 1.145 1.85 1.88 تاالنتر

 8.17 78.11 77.21 الكاربونات

  Nil Nil الكبريتات

g.kg النتروجيا الجا ز
-1 

 soil 1.48 1.27 1.121 

g.kg الفسفور الجا ز
-1

 soil 1.112 1.171 1.117 

g.kg البوتافيوم الجا ز
-1

 soil 1.378 1.371 1.117 

 

بعةةد الزراعةةة و ةةذا يؤكةةد افنخفةةاض الةةذي طةةر  

علةةةة  قيمةةةةة افيصةةةةالية الك ربائيةةةةة للتربةةةةة بعةةةةد 

، كمةةةا ان اففةةةمدة )معاملةةةة المقارنةةةة (لزراعةةةة ا

تغيةةرا فةةي التركيةة  المعدنيةةة المضةةافة لةةم تحةةد  

افيةةوني لمحلةةول التربةةة ويعةةود ذلةةك الةة  تيةةادة 

افت ال  النبات ل ذر العناصةر اففافةية الالتمةة 

لنمةور ، ا ةافة الة  غسةةن قسةم من ةا اانةاج عمليةةة 

       الةةةري . يتفةةة   ةةةذا مةةة  مةةةا حصةةةن عليةةةه بريسةةةم 

( الذي بةيا حصةول انخفةاض فةي تركيةز 8114)

افيونات الذائبة لمعاملة المقارنةة نتيجةة الزراعةة 

واعةةزا ذلةةك الةة  افنخفةةاض الحاصةةن فةةي قيمةةة 

افيصالية الك ربائية للتربة بسب  عمليات الغسن 

 ااناج الري .

ادت الحم ة المضافة ال  تيةادة تراكيةز افيونةات 

زى  ذر الزيةادة الة  التربة وتع الذائبة في محلول

تةةوى الحمةة ة مةةا  ةةذر افيونةةات ويتمامةة   ةةذا مح

مةةةةة  الزيةةةةةادة الحاصةةةةةلة فةةةةةي قيمةةةةةة افيصةةةةةالية 

الك ربائية للتربة نتيجة ا افة الحم ة ةالتي بلغت 

مديسةةي فةةيمنز. 4.74
-7
قيافةةا لمعاملةةة المقارنةةة  

ديسةةي فةةيمنز .م 3.87التةةي بلغةةت 
-7
. تتفةة   ةةذر  

  Tsadilasمةا النتيجةة مة  مةا حصةن عليةه كةن 

( 8111واترون ) Weber( و 8115واترون )

ذيا بينةوا تيةادة فةي تراكيةز افيونةات ( ال8111)

الذائبةةة فةةي محلةةول التربةةة نتيجةةة ا ةةافة مخلفةةات 

المجةةاري وفسةةروا ذلةةك علةة  افةةاس تمعةةدن  ةةذر 

يونات الذائبة في محلةول المواد وتيادة تراكيز اف

 التربة.

 

فسةةةفور المسةةةتوى الجةةةا ز مةةةا النتةةةروجيا وال-4

 والبوتافيوم : 

( انخفةاض مسةتوى النتةروجيا  5يبيا الجةدول ) 

قبةةةن الزراعةةةة الةةة   7.71لمعاملةةةة المقارنةةةة مةةةا 

غةةم .كغةةم 1.48
-7
بعةةةد الزراعةةة رغةةم اف ةةةافة  

المعدنية ل ذا العنصر الم م ويعود ذلك ال  تيادة 
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افت ال  النبات له نتيجةة نمةور تاصةة وان نبةات 

  كميةة اكبةر مةا الخ  محصول ورقي يحتاج ال

 ذا العنصر لنمور ، كما ان عمليات الغسن بسب  

 الري وافمطار ادت ال  فقد قسم منه .

ادت الحمة ة المضةةافة الة  حصةةول تيةادة معنويةةة 

فةي كميةة النتةةروجيا الجةا ز فةةي التربةة اذ بلغةةت 

غةةم .كغةةم 1.27
-7
قيافةةا لمعاملةةة المقارنةةة التةةي  

غةةم .كغةةم 1.48بلغةةت 
-7
الكميةةة ويعةةود ذلةةك الةة   

جةةودة  مةةا  ةةذا العنصةةر فةةي الحمةة ة الكبيةةرة المو

( وقةةةد تكةةةةون الزيةةةادة بسةةةب  تحلةةةةن  8جةةةدول )

وتمعةةدن المةةادة العضةةوية المضةةافة للتربةةة . تتفةة  

  Mantovi ةةةذر النتيجةةةة مةةة  مةةةا امةةةار اليةةةه 

ذيا بينوا تيادة في محتوى ( ال 8115واترون ) 

التربةةة مةةا النتةةروجيا نتيجةةة ا ةةافة المخلفةةات 

ة للتربة بسب  المحتةوى العةالي للنتةروجيا الصلب

 في  ذر المخلفات .

( 5)اما بالنسبة للفسفور فيتضم ما نف  الجدول 

ان للتسميد المعدني تاايرا ايجابيا فةي تيةادة كميةة 

الفسفور الجا ز فةي التربةة لمعاملةة المقارنةة ، اذ 

قبةةن  1.111ارتفعةةت قةةيم الفسةةفور الجةةا ز مةةا 

.كغةةم غةةم 1.112الزراعةةة الةة  
-7
بعةةد الزراعةةة  

ويعود ذلك ال  الفسفور المعدني المضا  كسماد 

ادت الحم ة المضةافة الة  حصةول تيةادة  للتربة .

معنوية في قيم الفسةفور الجةا ز فةي التربةة قيافةا 

غةم .كغةم 1.171لمعاملة المقارنة اذ بلغةت 
-7
فةي  

غم.كغةةم 1.112حةةيا كانةةت لمعاملةةة المقارنةةة 
-7
 

الةةة  معدنةةةة الفسةةةفور  تعةةةزى  ةةةذر الزيةةةادة وقةةةد

العضةةوي وتحولةةه الةة  فسةةفور جةةا ز اوفحتةةواج 

الحمةة ة علةة  كميةةات جيةةدة مةةا الفسةةفور الجةةا ز 

فضةةةةال عةةةةا التةةةةاايرات غيةةةةر المبامةةةةرة للمةةةةادة 

العضةةةوية مةةةا تةةةالل تفةةةض قةةةيم درجةةةة تفاعةةةن 

التربةةةةة افمةةةةر الةةةةذي ادى الةةةة  تيةةةةادة جا زيةةةةة 

 Tsadilas ,1999  and Samarasالفسةفور )

نةةةوات  تحلةةن المةةةادة العضةةوية تحمةةةن  ،كمةةا ان (

محنات فالبة مما يؤدي الة  حةدو  التنةاف  مة  

عل  مواقة  الشةحنات  فوففات لالمتزاتالايونات 

الموجبةةة ففةةطم افمتةةزات ممةةا يةةؤار فةةلبا فةةي 

عمليةةةة امتةةةزات الفسةةةفور ويزيةةةد مةةةا جا زيتةةةه ) 

Kue   ، وتعمةةةةةةن المةةةةةةادة  7125واتةةةةةةرون ، )

معةةادن الكاربونةةات العضةوية علةة  تغليةةف دقةائ  

بالتةةالي تقلةةن مةةا تااير ةةا فةةي امتةةزات واو الطةةيا 

( افمةر  8114واتةرون ،  Usman الفسةفور )

 الذي يؤدي ال  تيادة جا زيته في التربة . 

امةةا بالنسةةبة الةة  البوتافةةيوم الجةةا ز فةةيالحظ مةةا 

( حصول انخفاض طفيف في كميتةه  5الجدول ) 

ت مةةةةا الجةةةةا زة لمعاملةةةةة المقارنةةةةة اذ انخفضةةةة

غةةةم .كغةةةم 1.378قبةةةن الزراعةةةة الةةة   1.375
-7
 

للتربةةةة بعةةةد الزراعةةةة رغةةةم افصةةةافة السةةةمادية 

صر ويعود ذلك ال  تحسا نمو النبات وتيادة نللع

امتصاصةةةه للعنصةةةر ، كمةةةا ان تحسةةةا الصةةةفات 

الفيزيائية للتربة ومن ا نفاذية التربة قد يؤدي الة  

،  تيةةةةادة كميةةةةة البوتافةةةةيوم المعر ةةةةة للغسةةةةن

ظ كذلك ان ا افة الحم ة ادت ال  حصةول ويالح

انخفةةاض فةةي كميةةة البوتافةةيوم الجةةا ز اذ بلغةةت 

غةةم .كغةةم 1.371
-7
قيافةةا لمعاملةةة المقارنةةة التةةي  

غةةم .كغةةم 1.378كانةةت  
-7
، وقةةد يعةةود ذلةةك الةة   

المحتوى المةنخفض مةا البوتافةيوم فةي الحمة ة ، 

امتصاصةةةه  كمةةةا ان تيةةةادة نمةةةو النبةةةات وتيةةةادة

  ذلةك . تتفة   ةذر النتةائ  مة  مةا للعنصر ادى الة

 Samaras and Tsadiles,1999توصةن اليةه 

لةةةذيا فحظةةةوا انخفةةةاض فةةةي كميةةةة البوتافةةةيوم ا

 التربة نتيجة ا افة الحم ة. الجا ز في

 

 املصادر
محمود صالم و حسا يوفف الدليمي الشاطر ، 

. تااير بعض  (8177)و علي البلكي .

العضوية في الخصائم  اففمدة

بية اففافية للتربة وانتاجيت ا . الخصو

مجلة جامعة دمش  للعلوم الزراعية . 

 ( . 81( العدد )  7المجلد ) 

الكليدار، قصي قافم وتر   امم بريسم وفعد 

. القياس  (8171)عزيز ناصر .

افقتصادي فمكانية افتبدال اففمدة 

العضوية ) الحم ة ( بدف ما السماد 

ر الري ) البزل ( الكيمياوي واففتعانة بميا

بدف ما ميار ) الن ر ( عل  انتاج الدونم ما 

محصول الذرة الصفراج في محافظة بابن 

.مجلة افنبار للعلوم الزراعية  8112عام 

 (.4( العدد ) 2.المجلد )

. (8111)بشور ، عصام وانطوان الصائغ . 

طرق تحلين ترب المناط  الجافة ومبه 

ي بيروت. الجافة. الجامعة افمريكية ف

 بيروت . لبنان.

. تااير مستويات (8114)بريسم ، تر   امم ،

 ما الحم ة ونوعية ميار الري في فلوكية

بعض العناصر في التربة وحاصن الذرة 

الصفراج، اطروحة دكتورار ، كلية 

 بغداد  الزراعة ، جامعة 

. تااير التداتن (8111)فلمان ، عدنان حميد ،
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The Influence of Sewage Sludge on Some  Soil Chemical Properties 

Cultivated by Lattuce Plant 

K. M. Al-Azawi 

College of Agriculture 

University of Baghdad 

Abstract 

 A field experiment has been carried out in one of Yousifia village fields – 

Baghdad Province to investigate the effect of dried sewage on some chemical 

proprites in calcarious clay loam textured soil and their effect on the growth and 

yield of Lettuce plant uses randamized complete block design  (RCBD) of 

triplicates. The experiment includes two treatments : the  first one using mineral 

fertilizers and the second treatment uese mineral fertilizers with 40 ton.ha
-1

 of 

dried sewage sludge , mixed with soil to a depth of 30 cm. Mineral fertilizers are 

applied to all treatments in an  average of 180, 220 and 80 kg.ha
-1

 of Urea (46% 

N) , super phosphate (20% P) and Potassium sulphate (41.7% K) respectively. 

Lettuce is planted at 2/11/2012 and irrigated with a river water after 

consumption of 75% of available water. In 18/2/2013  the plants have been 

harvested randomly from each replicate , fresh and dry weight measured . Soil 

and leaves samples from all treatments are taken for analysis. 

Results showed: a Significant increase in each of these chemical properties : 

Electrical conductivity ( from 3.80 to 4.16 dS.m
-1

),cation exchange capacity 

(24.28 – 25.36 Cmol+kg
-1

),soil content of organic matter (8.70 – 11.89 g.kg
-1

) 

concentrations of soluble ions , available nitrogen ( 0.42 – 0.81 g.kg
-1

 ) , 

available phpsphorus ( 8.6 – 19.81 g.kg
-1

) , yield and notsigniricant increase in 

sodium adsorption ratio values (2.54 – 2.80 (mmol/L)
½
) , while there is a 

significant decrease in soil reaction values (7.74 – 7.61 ) and decrease in 

concentrations of available potassium  

The results confirm the possibility of using sewage sludge as a good organic 

fertilizer in Iraqi calcareous soils . 

 

Key words : Sewage sludge , Soil chemical properties , Calcarious soil , 

Lettuce plant.     

 

 

 

 

 


