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في بعض خصائص التربة الكيميائية   ومخلفات األغناممياه الري نوعية  تأثير 
( 6شامالقمح )صنف  نباتإنتاجية نمو و و   

 ( 2)والمثنى صبحي الديواني( 1)عرفان أسود الحمد*

 (. قسم التربة واستصالح األراضي، كلية الزراعة،  جامعة الفرات، دير الزور، سورية. 1) 
 الحسكة، سورية. ح األراضي، كلية الزراعة، جامعة الفرات،(. قسم التربة واستصال2)

 ( orfan.alhmad@gmail.com )*للمراسلة: عرفان أسود الحمد. البريد االلكتروني:

 4/6/2020تاريخ القبول:  20                 19/4/20تاريخ االستالم: 

 

 الملخص 
القمح  أصص  تجربة  أجريـــت   نبات  الموسم  6شام   صنف) على    ، (2018) الزراعي  ( خالل 

األراضيتالمخفي   واستصالح  التربة  لقسم  التابع  الزراعة   -بر  الفرات.  -  كلية  جامعة 
)ا   الري   2Wو  1W ورمزها )  ،m /sd(  6و   3و    1.10ستخدمت ثالثة مستويات من مياه 

هكتار ورمزها ( طن/  60و  30و  0ام )لمخلفات األغن( على التوالي وثالث مستويات  3Wو
( 0M 1وM  2وM على التوالي وبثالث مكررات، ليصبح بذلك عدد )(  27التجريبية ) القطع

المنشقة    ،وحدة القطع  رعت  ز  .  (Split Plot Design)واستخدمت تجربة عاملية بتصميم 
)صنف 10) القمح  من  بذور  بتاريخ  6شام    (  الزراعي  الموسم  في  ،  م  15/11/2018( 

تمت عمليات الري   ( نباتات في كل أصيص.5فت إلى )هكتار ، خ  /( كغ140بمعدل بذار )
بالدراسة   المستعملة  الرطوبة عند مستوى)  مع،  بالمياه  (%  80-75المحافظة على محتوى 

الماء الجاهز  وزنًا لكل المعامالت وطيلة فترة الدراسة، وتمت إضافة متطلبات الغسيل   من 
من كل مكررات صدت النباتات  ح    م   10/5/2019وبتاريخ  ،    الري ( % مع مياه  15بمقدار)

المدروسة .  النتائج ما يلي:   المعامالت  الري    أن وأظهرت  قد  المستخدمة  زيادة ملوحة مياه 
الكهربائية  أدى   اإليصالية  قيم  في  معنوية  زيادة  و إلى  للتربة،  العضوية  والمادة  نسبة ، 

مستويات  ، بينما ساهمت زيادة  تفاعل التربةانخفاض في درجة  (، و (SARالصوديوم الممتز
( خفض  في  المضافة  األغنام  الكهربائيةمخلفات  و اإليصالية  التربة،  تفاعل  درجة  نسبة ، 

الممتز العضوية.  (SAR الصوديوم  للمادة  التربة  محتوى  وزيادة  بين وحقق   (  التداخل 
التفرعات ، ووزن الماد  نبات ، وعدد ارتفاع ال)   صفات  وملوحة مياه الري فياألغنام  مخلفات  

(  73.25)بلغت    إذ  قيمال  أقل (  6شام   –)صنف  حبة لنبات القمح    1000الـ الجافة ، ووزن  
  قيمال( وأعلى  0M3Wللمعاملة )على التوالي  ( غم  38.11غم و )  (5482.)و(  3.55سم )

للمعاملة  ( غم على التوالي  43.56( غم، و)38.36و )  (6.73) و( سم  86.15)  تبلغ  إذ  
)2M 2W ) .   

mailto:orfan.alhmad@gmail.com
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القمح )صنف شام    نباتربة،  تنوعية مياه ري، مخلفات أغنام، ملوحة المفتاحية :  ال  كلماتال
6 ) 

 المقدمة:
إن العجز المائي في الموارد المائية العذبة يعد العامل المحدد للتوسع الزراعي مما يستوجب التفكير بسد هذا العجز      

على أن يرافق ذلك االستعمال استخدام عوامل إدارية للتربة  ،  ا المياه المالحةباستخدام الموارد المائية الرديئة النوعية ومنه
المياه  شحةإن  (.2002( % )حسن وعلي،  25والمياه والمحصول مع قبول اختزال في الحاصل األعظم على أال يزيد عن)

ال المناطق الزراعية أدى إلى البحث عن مصادر وبدائل غير جيدة من مياه  ري األمر أدى إلى دراسة  العذبة في بعض 
تأثير تراكيز مختلفة من مياه الري على صفات التربة والنبات وإعطاء صورة واضحة عن ما يحصل لبعض صفات التربة 
ذات  بمياه  الري  عن  الناجمة  والمخاطر  المشاكل  وتحديد  المختلفة  الري  مياه  نوعيات  من  نوعية  بكل  الري  عند  والنبات 

لخصائص التربة الفيزيائية ونوعية   أنل المناسبة للتقليل من هذه الخطورة ، والبد من اإلشارة إلى  ملوحة عالية وإيجاد الحلو 
المستعملة وكمية   الري  الموجودة في مياه  إمكانية وكمية األمالح  لها دور كبير في  الجذرية  الطبقة  التي تمر عبر  المياه 

عدد كبير   أنالري بالمياه المالحة مبني على أساس    . إن (Emdad et al , 2006) استعمال المياه المالحة في الزراعة
من ملوحة مياه الري في حال تحقيق حالة    تتحمل مستويات عالية نسبياً   أنمن المحاصيل المتحملة للملوحة التي تستطيع  

الح الذائبة بشكل  (. إن مياه الري تحتوي على األم2003  ،توازن بين ملوحة مياه الري ومحلول التربة لطبقة الجذور)عودة  
كلوريد والكبريتات والكربونات والبيكربونات وكمية قليلة الغنيزيوم والبوتاسيوم والصوديوم و يونات الكالسيوم والمأيونات مثل  أ

في كل من التربة والنبات إذ تتفاوت المحاصيل الزراعية في مدى  هذا المحتوى األيوني لمياه الري نسبيًا من البورون ويؤثر  
يونات الذائبة في مياه الري. يعد استعمال المياه المالحة في الري من أهم العوامل التي  للملوحة والتأثير النوعي لأل  تحملها

التربة قطاع  في  األمالح  تراكم  خالل  من  المالحة  الترب  تكوين  في  .                       (Volschenk, 2005) تساهم 
  8.10،    15( % وقش القمح )16.1،  13.1،  18.7ود حب القمح بمقدار )زيادة في مرد(  2005  ،   أرسالن وآخرون وجد )

يونات عتبر تركيز األ . يعلى الترتيب   ds/m(  4.4،    3.1،    0.7( % عند استعمال مياه ري ناقليتها الكهربائية )18.1،  
ديد ملوحة التربة وتركيز في مياه الري العامل األساسي والمحدد لكمية األمالح المضافة للتربة والتي تكون مسؤولة عن تح 

يونات السائدة في محلول يؤثر في نوعية األ   أنالتركيب األيوني لمياه الري يمكن    أنكما    ،يونات الموجبة والسالبة فيها  األ
يؤدي   أنيون معين يمكن  أاستعمال مياه ذات تركيز عالي من    اعتماد  أن يونات في مياه الري إذ  التربة على تركيز هذه األ

سيا األإلى  ذلك  األخرى دة  الغذائية  العناصر  وامتصاص  جاهزية  في  يؤثر  ثم  ومن  التبادل  معقد  أسطح  على  -Al )يون 

Zubiadi , 2009)     .  الصفات الكيميائية للتربة  تغيرًا هيبنوعية مياه الري وأسرعها  إن أكثر صفات التربة تأثرًا (EC ) 

عريبي  )( و2011  ،ويتفق هذا مع ما توصل إليه )الزيدي    (SAR) .  ونسبة إمتزاز الصوديوم ( pH) ودرجة تفاعل التربة
  (   2000  ، قيم االيصالية الكهربائية للتربة تزداد مع زيادة ملوحة مياه الري. وجد )الحمداني    أن( إذ توصال إلى  2014  ،

الصوديو   بأن ونسبة  الكهربائية  االيصالية  قيم  في  معنوية  زيادة  إلى  أدت  الري  مياه  ملوحة  الممتز  زيادة  انخفاض    وإلىم 
العضوي للمادة  والضروري  المهم  الدور  إن   . النبات  وحاصل  التربة  تفاعل  درجة  في  نواتج    ةمعنوي  من  يأتي  التربة  في 

النباتية   العضوية  لذلك فان إضافة األسمدة  لمهاجمة    أوتحللها ،  التحلل نظرًا  حياء  أالحيوانية تكون في حالة نشطة من 
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واستن الدقيقة  يجب  التربة  التي  للتربة  االنتقالية  المكونات  إحدى  تصبح  ذلك  إلى  بإضافة    أن ادًا  وذلك  باستمرار  تتجدد 
إنتاج   في  في حالة مناسبة تساهم  الخصوبية  الفيزيائية والكيميائية وكذلك  التربة  للحفاظ على صفات  العضوية  المخلفات 

 إذ   ، (Mabuhay et al ,2006) لنموه    رية والالزمةزراعي كفوء وذلك من خالل إمداد النبات بالعناصر المغذية الضرو 
تزيد من نسبة المادة العضوية والنتروجين    زيائية والكيميائية للتربة وكذلكتعمل المادة العضوية على تحسين الصفات الفي

ستغالل  ن اإلذلك ف  Spokas et al, 2017) : 1989) الزبيدي ،معدنته دعالعضوي الذي يمتص بسهولة من قبل النبات ب
هذه المخلفات له مردود اقتصادي كبير من الناحية البيئية والزراعية. ألجل التخـفيف من التأثيرات السلبية الستعمال المياه 
الفيزيائية والكيميائية ومــــن ثم زيـــادة جـــــاهزية  التربة  التـي تعمل علـى تحسين صفـات  المالحة تضاف المـخلفات العضوية 

 ائية والمـاء للنبـات ومنع تجمع األمالح في التربة. العناصر الغذ
ب و جد  من  إن  أفقد  يعد  العضوية  المخلفات  تحمل   االستراتيجيات ضافة  وزيادة  الري  مـاء  ملوحـة  ضرر  تقليل  في  الفعالة 

ت الجذور مثل ن من افرازاالنبات فهي تحسن توزيع مسامات التربة التي تزيد بدورها من قابلية مـسك الماء والتهوية وتحس
 (.  El-Dardiry, 2007)في محلول التربة  لألمالحالتربة وتقلل من التأثير الضار  pH العضوية التي تنظم  الحوامض

 هدف الدراسة: -2 
الدراسة   الري و أ جريت هذه  تأثير نوعية مياه  ي بعض خصائص  وأثر تداخلها فمستويات إضافة مخلفات األغنام  لمعرفة 

  .(6شام   –صنف)وإنتاجية محصول القمح  نمو التربة الكيميائية و 
 : البحث وطرائقهمواد  - 3
بر التابع لقسم التربة  تالمخفي    ( 2018) الزراعي  ( خالل الموسم  6شام –صنف  ) على نبات القمح  أصص  جريـــت تجربة  أ  

بأنها كلية الزراعة (  خذت منه )أرض مزرعة  التي أ  تتصف تربة الموقع  جامعة الفرات.  /كلية الزراعة/واستصالح األراضي  
 .( سم  30-0)  ولعمقللموقع بصورة عشوائية وممثلة ترابية خذت عينات أ   ،قوام طيني رسوبية ذات 

 تحاليل التربة والمياه ومخلفات األغنام: -3-1
  Black , 1965  Page et al ,1982 : ق الواردة في ) الطر جراء بعض التحاليل الفيزيائية والكيميائية لتربة الدراسة بإتم  

:  (Jackson, 1958    في )الوالموضحة  األغنام ، مررت خالل   . (3،2،  1جدول  الدراسة مخلفات  في هذه  استخدمت 
( ملم ومن ثم تمت 4حنت التربة وغربلت بمنخل قطر فتحاته ) ط   . لغرض استخدامها في الزراعة هيأت  و  ملم    (4)منخل  

ستخدمت ثالثة مستويات من مياه الري ( كغم. وا  7( سم بوزن ) 25( سم وارتفاع )28تعبئتها بأصص بالستيكية بقطر )
(  60و  30و  0ويات لمخلفات األغنام )( على التوالي وثالث مست3Wو   2Wو  1W ورمزها )،    m/sd(  6و  3و    1.10)

)طن/ ورمزها  وبثالث2Mو  1Mو  0M هكتار  التوالي  على  عدد    ة(  بذلك  ليصبح   ، )  القطعمكررات  وحدة  27التجريبية   )
شام    –( بذور من القمح )صنف10رعت )ز  .     (Split Plot Design)    ستخدمت تجربة عاملية بتصميم القطع المنشقةوا
بتاريخ  6 الزراعي  الموسم  في  )م    15/11/2018(  بذار  بمعدل  خ  140،   ، كغم/هكتار   ) ( إلى  كل  5فت  في  نباتات   )

هكتار ، وسماد  ( كغم/150بة قبل الزراعة وبواقع )ر ( مع الت5O2P,    46لط سماد السوبر فوسفات الثالثي )%أصيص ، خ  
( البوتاسيوم  )O , 50%2Kكبريتات  بكمية  كغم/100(  )%أ  ،  هكتار  (  يوريا  سماد  بهيئة  النتروجين  (   , N  46ضيف 

الثاني بعد ). أ   هكتاركغم/  ( 160بمـستوى ) ( يومًا من اإلنبات ، والثلث األخير بعد  30ضيف ثلثها عند الزراعة والثلث 
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التربة والمياه ومخلفات األغنام  60)   :   Black , 1965  Page et al ,1982: ورد )كما  ( يوم من اإلنبات. تم تحليل 

(Jackson, 1958   . 
 ( : بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية للتربة قبل الزراعة 1الجدول )

 وحدة القياس القيمة الصفة 

 - 7.74 درجة تفاعل التربة

 m/ds 4.15 لكهربائي درجة اإليصالية ا 

 ملليمكفئ / لتر  - الكربونات  األيونات السالبة 

 8.2 البيكربونات 

 16.50 الكبريتات 

 25.61 الكلورايد 

 10.2 الكالسيوم األيونات الموجبة

 8.4 المغنيسيوم 

 32.8 الصوديوم 

 1.41 البوتاسيوم 

 ملغ/كغ 6.3 النترات العناصر الجاهزة 

 18.2 االمونيوم 

 7.3 الفسفور

 223.5 البوتاسيوم 

 0.31 البورون 

 1.05 المادة العضوية 

 0.32 البورون

 % 31.45 كربونات الكالسيوم 

 12.0 الجبس

 3غ/سم 1.36 الكثافة الظاهرية 

 سنتيمول / كغ  29.4 السعة التبادلية 

  4.39 نسبة امتزاز الصوديوم

 % 2.5 بادلالنسبة المئوية للصوديوم المت

 % 30.2 الرمل   

 270 السلت طينية  قوام التربة 

 42.8 الطين

 

 ))مخلفات األغنام ( : بعض الصفات الكيميائية للمخلفات العضوية2الجدول )
pH EC OM N P K N/C 

m/ds   وزنا % 

6.5 12.87 56.23 2.82 0.9 2.0 12.26 

 لمستعملة التحليل الكيمائي لمياه الري ا :  (3)جدول  ال

 وحدة القياس  1W 2W 3W الصفة

EC 1.4 3.0 6.0 m/ds 

pH 7.75 7.73 7.60 - 
--CO3 - - - ملليمكافئ/ل 

-HCO3 1.1 3.6 8.58 
-Cl 4.29 9.8 18.35 
--SO4 148 3.9 8.90 

++Ca 2.18 3.4 5.45 
++Mg 1.22 4.6 8.25 
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+Na 3.20 12.2 23.80 
+K 0.02 0.13 0.24 

 ملغم / ل 0.97 0.47 - ونالبور

 4.0 2.4 - النترت

SAR 1.73 4.31 6.68  

(% مــن 80-75واســتمرت المحافظــة علــى محتــوى الرطوبــة عنــد مســتوى)، تمــت عمليــات الــري بالميــاه المســتعملة بالدراســة 
 ،  % مــع ميــاه الــري ( 15المــاء الجــاهز وزنــًا لكــل المعــامالت وطيلــة فتــرة الدراســة، وتمــت إضــافة متطلبــات الغســيل بمقــدار)

 خذت القراءات التالية:أ  من كل مكررات المعامالت المدروسة ، و صدت النباتات ح   م 10/5/2019وبتاريخ  
 مؤشرات النبات المدروسة: -3-2
 ارتفاع النبات )سم(:  -3-2-1

حس قم اتم  إلى  التربة  سطح  مستوى  من  معاملة  لكل  أصيص  كل  نباتات  الرتفاع  كمعدل  النبات  ارتفاع  الفرع ب  سنبلة  ة 
 (.et al , 1986) Wiersmaمن دون سفا  الرئيسي

 حبة : 1000وزن  -3-2-2
 . (Briggs and Aytnfisu, 1980) تجريبيةوحدة  كل من من حاصل حبوب حبة عشوائياً  1000  الـ ب وزن اتم احتس

 عدد التفرعات:-3-2-3
 وسة. تم حساب عدد التفرعات في نبات كل أصيص ولكل المعامالت المدر   
 وزن المادة الجافة للنبات)غم/أصيص( :  -3-2-4

سـب الـوزن الجـاف ح  سـاعة، ثـم  48( درجة مئويـة ولمـدة 70تم وضع نباتات كل معاملة مدروسة بالفرن على درجة حرارة )
 ( .Richards , 1954، وفق طريقة )

 ا الصفات التالية:درت بهمكررات المعامالت المدروسة وق  خذت مباشرة عينات ترابية من بعد ذلك أ  
 وفقـاً  pHالـ درجة حموضة التربةو ،  (Richards ,1954( لطريقة  وفقاً  (eECالناقلية الكهربائية لعجينة التربة المشبعة )-

ونسـبة الصـوديوم  (, Walkley 1947وفقـًا لطريقـة ) ، محتـوى التربـة للمـادة العضـوية )%( ((Richards,1954 لطريقة 
للــت بيانــات التربــة والنبــات المدروســة إحصــائيًا باســتخدام برنـــامج التحليـــل وبنهايــة تنفيــذ التجربــة ح  ، حســابيًا ( SARالممتــز)

 Torrie and) . طريقة باستخدام( % 5عند مستوى  ) (L.S.D) لحساب قيم أقل فرق معنوي  MSTAT-C إلحـصائيا
Steel,1960)    

 والمناقشة :  النتائج 
 اإليصالية الكهربائية:-4-1
زيادة ملوحة مياه الري أدت إلى زيادة معنوية في قيم اإليصالية الكهربائية   بأن(  1)  الشكلفي  الواردة  ظ من النتائج  يالح 

للمعامالت المروية بمياه ذات إيصالية كهربائية   m   /ds(8.73و    6.98و   5.84للتربة إذ بلغت معدالت قيم اإليصالية )
ويعز   m/ds(  6.0و    3.0و  1.10) التوالي.  الري على  مياه  زيادة ملوحة  مع  األمالح  تراكم  إلى  ذلك  سبب  نتيجة  ،  ى 
المستعملة وكما هو موضح في  ا الري  لمياه  التركيب األيوني  النتيجة مع ما حصل عليه  1)الشكل  ختالف  ( وتتفق هذه 

 .   (Ragab et al ,2008) (     و  2003 ،العلوي  : 2000 ،)حمداني 



 

Al-Hamd and Al- Diwani – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 8(5): 12-27 October 2021 

 

17 

 

 2021تشرين األول / أكتوبر-27  12(:5)8السورية للبحوث الزراعية  المجلة  –الديوانيو  الحمد 

 
 

 

 
 m/ds، ( EC ) ةفي قيم اإليصالية الكهربائيمخلفات األغنام ه الري و تأثير نوعية ميا: ( 1) الشكل 

فقد كان لها تأثير معنوي في خفض قيم اإليصالية الكهربائية إذ بلغت معدالت قيم مخلفات األغنام  أما تأثير مستويات   
  0ستويات اإلضافة )عند مm / ds(  6.94و    6.92و    7.70التربة المشبعة )   اإليصالية الكهربائية لمستخلص عجينة  

التواليطن/   )60    و  30و للتربة عند معاملتها بمخلفات   . هكتار على  ويعزى سبب انخفاض قيم اإليصالية الكهربائية 
إلى تحسين صفات التربة الفيزيائية ومن ثم تحسين بناء التربة وزيادة ثباتية مجاميعها ونفاذيتها وزيادة المسامية مما غنام  األ

حركة على  لألعلى    يساعد  األمالح  حركة  وتقليل  التربة  خالل  للماء  إلى   ،عالية  يؤدي  مما  فيها  الغسل  سرعة  وزيادة 
تخفيف محلول التربة على  فضاًل    ،التخفيف من التأثير الضار لملوحة مياه الري ومنع حركة األمالح إلى سطح التربة  

مخلفات العضوية وخلب بعض العناصر الغذائية وجعلها غير الناتج من زيادة قابلية احتفاظ التربة بالماء عند معاملتها بال
 Ahmad and Jabeen:  2000، سلمان  إليه )  ما توصل             وتتفق هذه النتيجة مع   . طليقة في محلول التربة

ومنع   للتربة يؤدي إلى التخفيف من التأثير الضار لملوحة مياه الري   ة العضويالمخلفات  ( والذين وجدوا أن إضافة   2009
التربة  األمالحتجمع   في   .في  الري  مياه  المخلفات وملوحة  بين  التداخل  لتأثير  ،  أما  التربة  في  الكهربائية  االيصالية  قيم 

بلغت   حيث  المعامالت  بين  معنوية  فروق  وجود  النتائج  قيمةأأظهرت  ) 5.75)   قل  للمعاملة   )0M1W  بلغ قيمة  ( وأعلى 
 . ( 0M 3W(( للمعاملة 9.81)
 (  : pHفاعل التربة )درجة ت-4-2

في   المبينة  النتائج  بلغت 2)   الشكلأظهرت  إذ  الري  مياه  ملوحة  بزيادة  التربة  تفاعل  درجة  في  معنوي  غير  انخفاض   )
(  6.0و   3.0و   1.10للمعامالت المروية بمياه ذات إيصالية كهربائية )m/ ds(  7.51و    7,57و    7,64معدالت القيم )

m/  ds    سبب ويعزى  التوالي   األمالح على  تراكم  إلى  الري  مياه  ملوحة  بزيادة  التربة  تفاعل  درجة  قيم  في  االنخفاض 
)سلمان   التعادل  باتجاه  التربة  تفاعل  درجة  في  انخفاضًا  سببت  والتي  التربة  في  التفاعل  هذه 2000  ،متعادلة  وتتفق   )
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ن قيم تفاعل التربة قد انخفضت  والذين وجدوا أ (2003  ، و) العلوي  ) 2000  ،النتيجة مع ما حصل عليه  )الحمداني  
 بزيادة ملوحة مياه الري المستعملة.

 
 ( pHفي درجة تفاعل التربة )مخلفات األغنام تأثير نوعية مياه الري و (: 2الشكل ) 

تأثير إضافة مخلفات األ  قيم درجة  غنام  أما  انخفاض غير معنوي في  النتائج  فقد أظهرت  التربة  تفاعل  قيم  في 
 ( عند مستويات اإلضافة 7.51و 7.56و  7.64إذ بلغت معدالت القيم )غنام ة مخلفات األتفاعل التربة بإضاف

طن/60و 30 و (0 التوالي.(  على  في    هكتار  الري  مياه  وملوحة  المخلفات  بين  التداخل  لتأثير  درجة  قيم  أما 
( للمعاملة 7.48)  ةقل قيمأأظهرت النتائج وجود فروق معنوية بين المعامالت حيث بلغت    ،  (pHالتربة )   تفاعل

(2M3Wوأعلى قيمة بلغ ) 0(( للمعاملة 7.73)  تM 1W)  . 
 : ))% محتوى التربة من المادة  العضوية -4-3

د محتوى التربة  ازدالنوعية مياه الري في محتوى التربة من المادة العضوية إذ    معنوياً   تأثيراً وجود    ( 4جدول )النتائج  تبين  
المادة العضوية بزيادة ملوحة   التربة من المادة العضوية ) من   ( %  1.67و   1.52  و   1.32مياه الري إذ كان محتوى 

ذات   بمياه  المروية  كهربائي)   للمعامالت  التوالي    m/  ds(  6.0و  3.0و  1.10توصيل  زيادة   ،على  سبب  يعزى  وقد 
مثل هذه الظروف ومن ثم    محتوى التربة من المادة العضوية مع زيادة ملوحة مياه الري إلى انخفاض النشاط البيولوجي في

الملوحة    أنإلى    ةإضاف   ،  بقاء المخلفات العضوية لمدة أطول في التربة مسببة زيادة في محتوى التربة من المادة العضوية
استهالك   بسبب  العضوية  للمادة  أعلى  خاطئة  قيم  إعطاء  في  تسبب  البوتاسيوم   الكلوريديونات  أقد  دايكرومات  لجزء من 

تقدي في  )المستخدمة  عليه  حصل  النتيجة مع ما  هذه  وتتفق  العضوية.  المادة  ملوحة    2000  ،سلمان  ر  زيادة  أن  في   )
  .الوسط تؤدي إلى زيادة محتوى التربة من المادة العضوية
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 في محتوى التربة من المادة العضوية )%( مخلفات األغنام تأثير نوعية مياه الري و : ( 4جدول )ال
 نوعية مياه الري 

( EC ) ،m/ds 

 المتوسط مستويات مخلفات األغنام ، طن / هكتار 

 

 

0M 1M 2M 

1W 1.10 1.40 1.45 1.32 

2W 1.13 1.65 1.77 1.52 

3W 1.14 1.91 1.97 1.67 

  1.90 1.60 1.12 المتوسط 

0.05% L.S.D W(0.25) M(0.21) M(0.54)×W 

فإضافة  أما تأثير  زيادة  وجود  فيالحظ   ، األغنام  المادة  مخلفات  نسبة  ارتفاع  ويعود   ، العضوية  للمادة  التربة  محتوى  ي 
العضوية في التربة إلى زيادة في كميات اإلضافة من ناحية ، ولزيادة نشاط األحياء الدقيقة من ناحية أخرى . وهذا موافق  

)عريبي إليه   توصل  أكد  2014  ،لما  الذي  إ  بأن(  تعود  العضوية  للمادة  التربة  محتوى  في  كميات الزيادة  في  زيادة  لى 
قيم المادة العضوية في التربة  أما لتأثير التداخل بين المخلفات وملوحة مياه الري في  نشاط األحياء الدقيقة.    وإلىاإلضافة  

( وأعلى قيمة  0M1Wللمعاملة )  %(  1.10)  قل قيمةأأظهرت النتائج وجود فروق معنوية بين المعامالت حيث بلغت  ،  
 . ( 2M  3W(( للمعاملة 1.97) تبلغ

 (:             (SAR نسبة الصوديوم الممتز-4-4
) النتائج    توضح نسبة    معنوياً   تأثيراً وجود  (  5جدول  على  الري  مياه  الصوديوم  النوعية  نسبة  ازدادت  إذ  الصوديوم  متزاز 

بمياه ذات توصيل    (  للمعامالت المروية6.20و   4.45و   3.18الممتز في التربة بزيادة ملوحة مياه الري إذ بلغت القيم )  
يوني الكالسيوم أوقد يعزى السبب في ذلك إلى احتمالية ترسيب    ،على التوالي     m    /ds(    6.0و  3.0و   1.10كهربائي)  

وتتفق هذه النتيجة مع ما   ، يون الصوديوم وبذلك تزداد نسبة الصوديوم الممتز في التربة  أوالمغنيسيوم إذ يقل تنافسهما مع  
 (. (Mostafa et al ,2004و(  2000 ،حصل عليه )الطائي 
 SARفي نسبة الصوديوم الممتز مخلفات األغنام تأثير نوعية مياه الري و : ( 5جدول )ال
 نوعية مياه الري 

( EC  ) ،m/ds 

  المتوسط مستويات مخلفات األغنام ، طن / هكتار 

0M 1M 2M 

1W 3.55 2.85 3.15 3.18 

2W 4.69 4.30 4.36 4.45 

3W 6.52 6.15 6.20 6.20 

  4.57 4.43 4.92 المتوسط 

0.05% L.S.D W(0.16) M(0.11) M(0.24)×W 

تأثير معنوي في غنام متزاز الصوديوم في التربة فقد كان إلضافة مخلفات األافي نسبة  غنام المضافة أما تأثير مخلفات األ 
( عند مستويات اإلضافة )  4.57و    4.43و  4.92)في التربة     (SAR)خفض نسبة الصوديوم الممتز إذ بلغت معدالت

غنام  في التربة عند معاملتها بمخلفات األ  ((SARهكتار على التوالي . ويعزى سبب انخفاض قيم  طن/)   60   و  30و  0
ذابة مما يؤدي إلى إذابة بعض معادن  اإلوالتي لها تأثير في    ،  مخلفاتإلى تحرر األحماض العضوية في أثنــاء تحلل ال

إضافًة   ،الكالسيت الحامل للمغنسيوم ويؤدي إلى تحرر كميات من الكالسيوم والمغنسيومات والسيما معدن الكالسيت و كربونال
فيهاإلى   الغسل  ونفاذيتها وزيادة سرعة  التربة  بناء  تحسين  ثم  الفيزيائية ومن  التربة  يقلل من تجمع   ،تحسين صفات  مما 
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التربة والسيما النتائج مع ما حصل عليه  .  قارنًة بأيوني الكالسيوم والمغنسيوم  أيون الصوديوم م    األمالح في  وتتفق هذه 
وجدوا    ( ( Ahmad and Jabeen 2009 : Mandal et al, 2008و  ( 2000  ،)الحمدان   في    انخفاضالذين 

للتربة  مع زيادة     (SAR)قيم فيف في التخمستويات إضافة المخلفات العضوية ، لذلك تسهم إضافة المخلفات العضوية 
أظهرت النتائج (  SARقيم )أما لتأثير التداخل بين المخلفات وملوحة مياه الري في     .مـــن التأثير الضار لملوحة مياه الري 

 ت( وأعلى قيمة بلغ0M1W( للمعاملة )3.55)  قيمة  أقلوجود فروق معنوية بين المعامالت حيث بلغت  في نفس الجدول  
  السلبي الرتفاع ملوحة مياه الصرف الزراعي ومخلفات األغنام. هذا إلى الدور  ( ، وقد يعود  2M  3W(( للمعاملة  6.20)

 .  (3 ،  1  )الجدول

 (:6شام–في نمو وإنتاجية نبات القمح )صنف  األغنامتأثير ملوحة مياه الري ومخلفات  -4-2
 ارتفاع النبات )سم(:-4-2-1

شام   –في ارتفاع نبات القمح )صنف  وتداخلها  غنام  األ  مخلفاتو تأثير ملوحة مياه الري  إلى  (  6)رقم  تشير نتائج الجدول  
حيث  (  6 أدت  ،  حيث   ، المستعملة  الري  مياه  ملوحة  مستويات  باختالف  النبات  ارتفاع  في  معنوية  فروق  وجود  يالحظ 

المياه المستعملة في الري ) القمح إلى )   إلى   m/ds(  3.0ملوحة  ( سم في حين انخفض ارتفاع  81.38ارتفاع قيم نبات 
ويمكن أن يعزى سبب االنخفاض ،    m/  ds(  6.0(( سم للمعاملة التي تروى بمياه صرف ملوحتها  77.95)  نبات إلىال

سموزية وسمية على النبات ومن ثم اتراكم األمالح التي تسبب تأثيرات    إلىفي ارتفاع النبات مع زيادة ملوحة مياه الري  
 انخفاض امتصاصه 

 نبات القمح )سم()سم( في ارتفاع مخلفات األغنام ي و تأثير نوعية مياه الر : ( 6جدول )ال
 نوعية مياه الري 

( EC  ) ،m/ds 

  المتوسط مستويات مخلفات األغنام، طن / هكتار 

0M 1M 2M 

1W 73.25 80.11 84.56 79.31 

2W 74.43 83.55 86.15 81.38 

3W 72.0 79.25 82.60 77.95 

  84.44 80.97 73.23 المتوسط 

 0.05% DL.S. W(1.26) M(2.21) M(3.34)×W 

( سم والتي تروى بمياه  79.31. أما في معاملة الشاهد بلغ )  الحيويةللماء والعناصر الغذائية التي يحتاجها لقيامه بفعاليته  
لمؤشرات   m/ds(  3.0، وقد يعزى سبب تفوق المعاملة التي تروى بمياه صرف ملوحتها )   m/ds(  1.10نهر ملوحتها )

ملوحة مياه الري قد تكون مفيدة للنبات لما تحتويه من عناصر غذائية    أنو الخضري للنبات على باقي المعامالت إلى  النم
 –يستفاد منها النبات ولكن هذا يكون ضمن حدود معنية. أما بالنسبة لتأثير مخلفات األغنام في ارتفاع نبات القمح )صنف

( سم في  73.23ارتفاع النبات من)  ر معنوي في زيادة ارتفاع النبات ، إذا ازدادالمخلفات لها تأثي  بأن( تظهر النتائج  6شام
هكتار  طن/(  60( و)30( سم في معاملة إضافة )84.44) و(  80.97( إلى )شاهد )بدون إضافة مخلفات األغناممعاملة ال

على التوالي . وقد يعود هذا إلى دور مخلفات األغنام في تحسين صفات التربة الفيزيائية وهذا ينعكس على نمو النبات ،  
ويمكن أن يعزى سبب زيادة الحاصل عند معاملة التربة بالمخلفات العضوية إلى تحسين خواص التربة الفيزيائية والكيميائية 

عض المغذيات الضرورية للنبات والتقليل من التأثير الضار لملوحة مياه الري ومن ثم  والخصوبية وزيادة في امتصاص ب
 .Ashraf  and Gill :( و) 2000  ،سلمان  (  توصل إليهما    وتتفق هذه النتيجة مع    حصول زيادة في ارتفاع النبات .
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2005  Awodun, 2008)    .ا مياه  وملوحة  المخلفات  بين  التداخل  لتأثير  ارتأما  في  )صنف  لري  القمح  (  6شام  –فاع 
النتائج وجود فروق معنوية بين المعامالت حيث بلغت   للمعاملة )73.25قيمة )   أقلأظهرت  ( وأعلى قيمة  0M1W( سم 

( ، وقد تكون يعود هذا إلى الدور اإليجابي لمخلفات األغنام في تحسين صفات 2M  2W(( سم للمعاملة  86.15)  تبلغ
باإلضافة إلى كون المادة العضوية مصدر للعديد من العناصر الغذائية الضرورية للنبات مثل التربة الفيزيائية والكيميائية  

(N ,P , K.) 
 عدد تفرعات نبات القمح: -4-2-2

  –( إلى تأثير ملوحة مياه الري ومخلفات األغنام وتداخلها في عدد التفرعات لنبات القمح )صنف  7تشير نتائج جدول )
المستعملة حيث أدت ملوحة المياه ( فيالحظ وجود فروقات  6شام الري  التفرعات باختالف نوعيات مياه  معنوية في عدد 

( في حين انخفض عدد التفرعات 6.05إلى ارتفاع في عدد التفرعات لنبات القمح إلى )  m/ds(  3.0المستعملة في الري )
( إلى  الزراعي  4.79للنبات  الصرف  بمياه  تروى  التي  للمعاملة  )التي  (  الشاهد   m/ ds(  6.0ملوحتها  بمعاملة  مقارنة 

وقد يعزى سبب تفوق المعاملة التي تروى بمياه الصرف الزراعي    m/ds(  1.10( والتي تروى بمياه النهر ملوحتها )5.61)
( إلى    3.0m( /dsملوحتها  المعامالت  باقي  للنبات على  الخضري  النمو  قد تكون مفيدة    أنلمؤشرات  الري  ملوحة مياه 

النبات ولكن هذا يكون ضمن حدود معينة ، و للنبات لما تحت   , et al  هذا ما أكدهويه من عناصر غذائية يستفيد منها 
2010)  ( Song 

 (  6شام  –عدد التفرعات لنبات القمح )صنف في مخلفات األغنام تأثير نوعية مياه الري و : ( 7جدول )ال
 نوعية مياه الري 

( EC ) ،m/ds 

  المتوسط هكتار  مستويات مخلفات األغنام ، طن /

0M 1M 2M 

1W 4.35 5.90 6.57 5.61 

2W 5.24 6.19 6.73 6.05 

3W 3.55 5.0 5.82 4.79 

  6.37 5.70 4.38 المتوسط 

 0.05% L.S.D W( 0.33) M(0.44) M(0.77)×W 

مستويات   تأثير  األغنام  وأما  ) مخلفات  رقم  الجدول  من  فيالحظ  في    أن (  7،  زيادة  التأعلى  بلغت فرعات  عدد  للنبات 
إضافة  6.37) عند  معنوية  وبفروق  األغنام  (   )مخلفات  زيادة هكتار  طن/(  60بالمستوى  حدوث  إلى  الزيادة  وتعزى   ،

عات في النبات وتحسن  محتوى الكلورفيل في النبات والتي تؤدي إلى زيادة عملية التركيب الضوئي وبالتالي زيادة عدد التفر 
( في معاملة  4.38عدد تفرعات للنبات )أقل  بلغ  بينما    .(Ullah Khan  and Marwat , 2009)الخضري     زيادة النمو

معاملة للنبات في معاملة تداخل مياه الصرف الزراعي مع  عدد التفرعات  انخفض  الشاهد بدون )إضافة مخلفات األغنام(.
نهر )قناة الري( مع اللة تداخل مياه  ( مقارنة مع معام3.55( ، إذ بلغت )0M3W)(  األغنامالشاهد )بدون إضافة مخلفات  

في  في عدد التفرعات للنبات . وتفسر الزيادة  (6.73( ، إذ بلغت )2M2W)هكتار من مخلفات األغنام ( طن/60)مستوى 
زوت في التربة مما هو زيادة جاهزية عنصر اآلهكتار  ( طن/60) نهر( ومستوى  المعاملة تداخل الري بمياه قناة الري )مياه  

حجم الخلية النباتية وانعكس ذلك على زيادة انتشار  دفازدازيادة امتصاصه من قبل النبات وشجع االنقسام الخلوي  أدى إلى
زيادة   على  انعكس  والذي   ، الجذري  النبات  المجموع  في  التفرعات  ،  عدد  )السعدي  وجده  ما  مع  النتائج  هذه  وتتفق   ،

 إضافة المخلفات العضوية . دخن بزيادة بنات العدد التفرعات ( الذي حصل على زيادة في 2000
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 وزن المادة الجافة )غم( : -4-2-3
( إلى تأثير مياه الري ومستويات مخلفات األغنام وتداخلهما في وزن المادة الجافة لنباتات 8تشير النتائج في الجدول رقم ) 

ماء الري إذ بلغ وزن المادة الجافة    ( . حيث يالحظ انخفاض في وزن المادة الجافة مع زيادة ملوحة6القمح )صنف ، شام 
( المتمثلة  32.18للنبات كمعدل  الصفات جميعها  في  للملوحة  السلبية  التأثيرات  إلى  ذلك  ، ويعود سبب  )ارتفاع بـ  ( غم 

أو    ( Francois et al, 1988)النبات ، عدد التفرعات ، اإلنتاجية ومكوناتها( وبالتالي يؤثر على إنتاجية المادة الجافة  
ما يعود إلى أن الري بمياه مالحة يؤدي إلى انخفاض النمو عمومًا ومكونات اإلنتاجية وانخفاض النمو وانخفاض كثافة رب

البناء الضوئي وتنخفض   النبات للضوء ومن ثم يقل انخفاض عملية  النبات )تباعد األوراق( مما يؤدي إلى قلة اعتراض 
. يمكن أن يعود سبب انخفاض وزن المادة   )   ( Khan et al , 2003 : Rahman et al, 2000الجافة    كمية المادة  

الممتص  الماء  الشد االسموزي وقلة كمية  التركيب الضوئي بسبب زيادة  إلى تثبيط عملية  الري  الجافة بزيادة ملوحة ماء 
رتفاع النبات وانعكاسها سلبًا وهرمونات النمو المنقولة من الجذور إلى باقي أجزاء النبات وبالتالي قلة استطالة الخاليا وقلة ا

للنبات )  ( ويمكن أن يعزى االنخفاض بزيادة ملوحة مياه الري إلى اختالل التوازن  2013،الطائيعلى وزن المادة الجافة 
 (. 2005الغذائي وامتصاص العناصر الغذائية مما نتج عنه انخفاض في وزن النبات ) الدوري ، 

 وزن المادة الجافة )غم(في مخلفات األغنام و تأثير نوعية مياه الري : ( 8جدول )ال
 نوعية مياه الري 

( EC  ) ،m/ds 

 مستويات مخلفات األغنام ، طن / هكتار 
 المتوسط

 

0M 1M 2M 

1W 29.54 32.67 36.77 32.99 

2W 28.88 34.20 38.36 33.81 

3W 28.54 32.56 35.43 32.18 

  36.85 33.14 28.99 المتوسط 

 5%0.0 L.S.D W(0.146) M(0.19) M(0.284)×W 

( غم. وأما تأثير مستويات  32.99  ( وصل وزن المادة الجافة للنبات إلى )  )قناة الري بينما في معاملة الري بمياه النهر  
( أن أعلى زيادة في وزن المادة الجافة للنبات بلغت  8المخلفات العضوية )مخلفات األغنام( ، كما يالحظ من الجدول رقم )

(36.85( بالمستوى  العضوية  المخلفات  إضافة  عند  معنوية  وبفروق  حدوث  طن/(  60( غم  إلى  الزيادة  وتعزى   ، هكتار 
زيادة محتوى الكلورفيل في النبات والتي تؤدي إلى زيادة المادة الجافة وإنتاجها بعملية التركيب الضوئي وبالتالي زيادة عدد 

الخ  النمو  النبات وتحسن زيادة  في  الجافةالتفرعات  المادة  بزيادة  ينعكس  الذي   ,Ullah Khan and Marwat )ضري 

هكتار )معاملة الشاهد ، بدون إضافة مخلفات األغنام(  /( طن 0. بينما بلغ أقل وزن للمادة الجافة عند المستوى )    (2009
ات في معاملة تداخل مياه ن أقل وزن للمادة الجافة للنبأ( غم. أما في تداخل معامالت الدراسة ، فيالحظ ب28.99بمقدار)

( غم بينما أعلى قيمة 29.54( ، إذ بلغت )0M1Wالصرف الزراعي مع معاملة الشاهد )بدون إضافة مخلفات األغنام ( )
هكتار من  ( طن/60)للتداخل كانت من تداخل معاملة مياه النهر )قناة الري( مع معاملة إضافة مخلفات األغنام بمستوى  

( غم . وتفسر الزيادة بالمادة الجافة في معاملة تداخل الري بمياه قناة الري 38.36، إذ بلغت )  (2M2W)مخلفات األغنام  
هكتار هو زيادة جاهزية عنصر اآلزوت في التربة مما أدى إلى زيادة امتصاصه من قبل  ( طن/ 60))مياه النهر( ومستوى  

ذلك على زيادة انتشار المجموع الجذري ، والذي انعكس   النبات وشجع االنقسام الخلوي فازداد حجم الخلية النباتية وانعكس
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  ، )السعدي  وجده  ما  مع  النتائج  هذه  وتتفق   ، للنبات  الجافة  المادة  وزن  زيادة   (et al , 2008      و  (2000على 

Akande . الذي حصل على زيادة في وزن المادة الجافة لنبات الدخن بزيادة إضافة المخلفات العضوية ) 
 حبة )غم(: 1000ـالوزن -4-2-4

       كمعدل   حبة  1000الـ  وزن  مع زيادة ملوحة ماء الري إذ بلغ    حبة  1000الـ  وزن    انخفاض( إلى  9نتائج الجدول )تشير  
بمياه    غم(  40.01) الري  معاملة  )في  ملوحتها  الزراعي  ذات   m/ds(  6.0الصرف  النهر  بمياه  الري  معاملة  في  بينما 

( غم في معاملة  41.26)  حبة   1000الـ  ( غم ، وبلغت أعلى قيمة لمعدل وزن  40.22)، بلغت    m/  ds( 1.10الملوحة )
بزيادة ملوحة ماء الري إلى    حبة  1000الـ  وزن  ويعود سبب انخفاض  .  m/ ds(  3.0مياه الصرف الزراعي التي ملوحتها )

مونات النمو المنقولة من الجذور  تثبيط عملية التركيب الضوئي بسبب زيادة الشد االسموزي وقلة كمية الماء الممتص وهر 
:    2013الطائي ،  )وتناقص تراكم المواد الجافة  إلى باقي أجزاء النبات وبالتالي قلة استطالة الخاليا وقلة ارتفاع النبات  

   (.2005الدوري ، 
 حبة )غم(  1000وزن الـ في مخلفات األغنام تأثير نوعية مياه الري و : ( 9جدول )ال
 نوعية مياه الري 

( EC  ، )m/ds 

 المتوسط مستويات مخلفات األغنام ، طن / هكتار 

 

 

0M 1M 2M 

1W 38.11 40.23 42.33 40.22 

2W 38.67 41.55 43.56 41.26 

2W 37.87 40.05 42.11 40.01 

  42.67 40.61 38.22 المتوسط 

 0.05% L.S.D W(0.16) M(0.21) M(0.34)×W 

غم  (  42.67)  تبلغحبة    1000للـوزن  ( إن أعلى  9، فيالحظ من الجدول رقم ) لفات األغنامالسماد مخأما تأثير مستويات  
التداخل بين نوعية مياه وبفروق معنوية    هكتار( طن/60غنام بمستوى )في معاملة إضافة مخلفات األ . أما في معاملة 

تداخل مياه ( غم من  38.11بلغت )   حبة  1000  للـوزن  أقل  ن  أالري ومستويات مخلفات األغنام ، فيالحظ من الجدول ب
الزراعي مع   الشاهد )بدون إضافة مخلفات األغنام(  الصرف  حبة بلغت   1000للـ  بينما أعلى وزن  ( ،  0M1W)معاملة 

في  43.56) مياه  ( غم  تداخل  مستوى المعاملة  مع  الري(  )قناة  طن/60)   إضافة    نهر  العضوية  (  المخلفات  هكتار من 
(2M2W  الزيادة وتفسر   . وزن  ف(  بمياه  حبة    1000الـ ي  الري  تداخل  معاملة  الري في  )قناة  (  60)ومستوى  (  النهر 

اآلهكتار  طن/ عنصر  جاهزية  زيادة  االنقسام هو  وشجع  النبات  قبل  من  امتصاصه  زيادة  إلى  أدى  مما  التربة  في  زوت 
الجذري ، و   دفازداالخلوي   المجموع  انتشار  النباتية وانعكس ذلك على زيادة  الخلية  انعكس على زيادة وزن  حجم  الـ  الذي 
الذي    (Amujoyegbe et al , 2007)  و  ( 2000، وتتفق هذه النتائج مع ما وجده )السعدي ،  القمح  لنبات  حبة    1000

 إضافة األسمدة العضوية. الدخن بزيادة حبة لنبات  1000الـوزن  حصل على زيادة في 
 : االستنتاجات -5
لمياه الري المستعملة بشكل سلبي على صفات التربة الكيميائية )االيصالية الكهربائية    أثرت زيادة االيصالية الكهربائية  -1

 ، أما مخلفات األغنام تعمل على تحسين صفات التربة الكيميائية. SARونسبة الصوديوم 
للتربة وخفضت من درجة تف  -2 التربة  زادت االيصالية الكهربائية لمياه الري المستعملة من االيصالية الكهربائية    الـ اعل 
(pH عمليات وتسهيل  الفيزيائية  الترب  صفات  تحسين  خالل  التربة من  في  الملحي  التراكم  تقليل  على  يعمل  وبالنتيجة   )



 

Al-Hamd and Al- Diwani – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 8(5): 12-27 October 2021 

 

24 

 

 2021تشرين األول / أكتوبر-27  12(:5)8السورية للبحوث الزراعية  المجلة  –الديوانيو  الحمد 

 
 

يونات والعناصر العالي من األ  اتزيد بشكل بسيط ملوحة التربة بسبب تركيزه  افإنهغسل األمالح ، وأما مخلفات األغنام  
 الغذائية. 

 ة الكهربائية لمياه الري المستعملة ومخلفات األغنام يزيد من تركيز المادة العضوية في التربة. زيادة االيصالي -3
 التوصيات: 

وية لما له ضحتى مع إضافة المخلفات الع  m/ds(  6.0تجنب الري بمياه ذات ايصالية كهربائية عالية  أكثر من )   -1
 من تأثير سلبي على التربة والنبات.

فات العضوية للتربة في حال الري بمياه مالحة أو غير مالحة لما لها من تأثير إيجابي في تحسين تفضل إضافة المخل  -2
 صفات التربة الفيزيائية والكيميائية. 

التربة تعاني من مشكلة    أن يفضل عدم إضافة المخلفات العضوية ذات الملوحة العالية في حالة الري بمياه مالحة أو    -3
 تركيز عالي من العناصر الغذائية والذي قد يعوض عن إضافة األسمدة الكيميائية.الملوحة ألنه يحتوي على 
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االســــتخدام المنــــتج للميــــاه المالحــــة فــــي ري المحاصــــيل االقتصادية في  (.2002عبــــد فهــــد )،قتيبــــة محمــــد وعلــــي  ،حســــن  
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Abstract 

A post experiment was carried out on wheat plant (cultivar - Sham 6) 

during the agricultural season (2018) at the laboratory of the 

Department of Soil and Land Reclamation / Faculty of Agriculture / 

University of the Euphrates. Three levels of irrigation water (1.10, 3 

and 6 m/ds) were used which w1, w2 and w3, respectively, and three 

levels of sheep manure (0, 30 and 60) tons / ha which coded (M0, M1 

and M2), respectively, with three replications, thus becoming 27 

experimental units, a factorial experiment was arranged according to 

split plot design. Irrigation was carried out according the treatments 

of the study, and the moisture content continued to attained the level 

of (75-80)% of the ready water by weight for all treatments 

throughout the study period, and the washing requirements were 

added by (15)% with irrigation water, and on the date of 10/5/2019 . 

the plants of all treatments were harvested. The results showed when: 

The salinity of the irrigation water increased it caused a significant 

increase in the values of electrical conductivity, soil organic matter, 

and the ratio of adsorbed sodium (SAR), and  a decrease in pH, while 

increasing levels of sheep manure contributed to a decrease (electrical 

conductivity, pH, and (SAR) and increased soil content of organic 

matter. The overlap between sheep manures and the salinity of the 

irrigation water that achieved in the characteristics of (plant height, 

number of branches, weight of dry matter, and weight of 1000 grains 

of wheat (cultivar sham- 6) the lowest values as they reached (73.25) 

cm (3.55), (28.54) g and (38.11) g, respectively, for the treatment 

(W3M0) and the highest values, as it reached   (86.15) cm, (6.73), 

(38.36) g, and (43.56) g, respectively, for the treatment (W2M2) . 

Key words: irrigation water quality, sheep manure, soil salinity, 

wheat (cultivar cham 6). 
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