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  وتقدير شكر

ن  ب م ره واليخي ن ذك ى م ذي الينس يم سلطانه ال ه وعظ الل وجه ي لج ا ينبغ المين كم د  رب الع الحم

ه  ى ال د وعل م محم ي القاس ين اب ادق االم ه الص لين نبي ق والمرس رف الخل ى اش الم عل الة والس اه والص دع

  الطيبين الطاهرين....

دكتور وانا على مشارف نهاية هذا الجهد المتواضع اود ان اق ى االستاذ المساعد ال ل ال دم شكري الجزي

ث  اء البح ي عن ه مع ى تحمل الة وعل ذه الرس ى ه راف عل له باالش ى تفض انمي عل د الغ د الواح در عب حي

ر عن شكري الخالص  الى من رأي راجح واجد نفسي عاجزة عن التعبي ومشاطرتي الجهد بما اتاه هللا تع

  يبة والخلق الرفيع متمنية له دوام التوفيق والنجاح.للرعاية التي اوالني اياها والمعاملة الط

اة  وم الحي ة ورئاسة قسم عل ة التربي ادة كلي ة القادسية وعم ة جامع ى رئاس ديري ال كما اتقدم بشكري وتق

  التاحتهم الفرصة لي الكمال دراستي.

اظم ا د ك دكتور رائ دكتور واتقدم بوافر الشكر واالمتنان الساتذتي الدكتور فؤاد منحرعلكم وال السدي وال

ا  دكتورة دني وري حسين الموسوي وال دكتورة ازهار ن اجي وال علي عبيد شعواط والدكتورة سهيلة حسين ب
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  االحصائيةالتمام هذه الرسالة فجزاه هللا خير الجزاء.

دي  د العون والمساعدة السيدة زهرة كليب مه د ي ن م ى كل م ديري ال كما اليفوتني ان اقدم شكري وتق

ي قسم  دات ف ة والمعي ز عن الخزعلي والسيدة لبنى عبد القادر والسيدة دجلة شنان كطان واالنسة سعدية عزي

  لوم الحياة صفا اياد جاسم وزينب لطيف ونهلة عدنان جبر.ع

دم شكري  ا اق ع .كم واتقدم بشكري الى زمالئي وزميالتي طلبة الدراسات العليا عسى هللا ان يوفق الجمي

اعدة  ام ومس ي من اهتم دماه ل ا ق ادي لم دة الدراسة  طوالوامتناني الى السيد ميثاق هادي والسيد عادل ه م

  والبحث.
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  لي ذكر اسمه. ن ساعدني في اتمام بحثي ولم يتسنَّ وختاما اقدم شكري وتقديري الى كل م
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                  Summary     الخالصة
حيائي االع هدفت الدراسة الحالية لمعرفة تاثير بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية على التنو

 يرت ستةالديوانية اذ اختمحافظة للطحالب الخضر المزرقة في التربة لبعض المناطق الزراعية في 

لسنية اناحية تمثلت بناحية غماس و قضاء الشامية و قضاء عفك و ناحية الدغارة و المحافظةمناطق ضمن 

شهر و 2016الخريف لعام  فصلشهر أيلول في  و ناحية السدير وبواقع خمس مزارع لكل منطقة خالل 

ل ودلي Shannon and Weanerوينر- يل شانون. ايضا استخدام دل2017لعام  أذار في فصل الربيع

  أي المناطق اكثر تنوعا بالطحالب الخضر المزرقة. لمعرفة Simpson Indexسمبسون 

ْم لدرجة  30- 20اشارت نتائج الدراسة الحالية ان قيم العوامل الفيزيائية والكيميائية تراوحت بين  

هربائية مايكروسيمنز/سم للتوصيلية الك 3280- 202لالس الهيدروجيني و  7.55- 6.42حرارة التربة و

بين  فوسفاتوالملغم /لتر  26.1- 3.77للملوحة في حين تراوحت قيم النترات بين ‰  2.10-  0.10و

ت بين % والكالسيوم تراوح7.58- 2.34تراوحت قيم المادة العضوية بين  في حين ملغم /لتر 7- 1.1

- 1.21وقيم الصوديوم تراوحت بين  ملغم/لتر  613- 38والمغنسيوم بين  ملغم/لتر1400- 120

 المئوية سبةالن تراوحت فقد التربة نسجة اما .ملغم/لتر 71- 9والبوتاسيوم تراوحت بين  ملغم/لتر15.72

 %42- 25 بين قيمه تراوحت والطين% 59.92- 39.5 بين تراوحت والغرين%  30- 5 بين للرمل

زرعة وصنفت الترب حسب نوع الجسيمات المكونة لها الى تربة مزيجية غرينية طينية ما عدا الم

  اعم. وام نالخامسة في السدير فقد كانت مزيجية، وايضا كانت التربة في جميع مناطق الدراسة ذات ق

جنسا اذ  17 نوعا تعود الى 96بلغ عدد انواع الطحالب الخضر المزرقة المشخصة في الدراسة الحالية 

% من المجموع الكلي لعدد  333.3 نوعا وبنسبة 32بلغ  هو السائد اذ .Oscillatoria spكان جنس 

 Chroococcus sp % ثم الجنس 3.54نوعا وبنسبة  13اذ بلغ  .Phormidium sp االنواع ثم الجنس

انواع لكل  6بلغتا  ذا  .Lyngbya spو .Gleocapsa sp يليه الجنسين % 7.29انواع وبنسبة  7اذ بلغ 

. ثم ياتي بعده %5.21انواع وبنسبة  5بلغ    .Aphanocapsa sp% ثم الجنس6.25جنس وبنسبة 

 .Nostoc spو .Spirulina sp و .Arthrospira sp و  .Anabaena sp االجناس

 ثم %3.125 انواع لكل جنس وبنسبة 3ضمت   .Cylindrospermum spو  .Merismopedia spو

 Aphanothece sp. و Microcystis sp. وMicrocoleus sp.  و Schizothrix sp.  والتي ضمت

  %1.04نوع واحد بنسبة Calothrix spوالجنس   % 2.083نوعين لكل جنس وبنسبة 

شهري أيلول سجلت بعض انواع الطحالب الخضر المزرقة سيادة في جميع مناطق الدراسة خالل 

 Phormidiumوالنوع  O. laetevirensوالنوع  Oscillatoria acutaومنها النوع وأذار

Anomala  ومنها شهر أيلول . في حين ان بعض االنواع كانت سائدة في جميع مناطق الدراسة فقط في

 O. subbrevisو O. princepsو O. formosaو Oscillatoria Curvicepsاالنواع 
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 النوعان.كما سجل  Spirulina laxissimaو  Shizothrix vaginataو   Phormidium tenueو

Oscillatoria tenuis,  Phormidium pachydermiticum  سيادة تامة في جميع مناطق الدراسة

في جميع مناطق الدراسة  الحالية  اً كان سائدفقد  Oscillatoria limosa. اما النوع شهر اذارفقط في

 Phormidiumالنوع ، في حين ان شهر اذارلسنية في قتي غماس واماعدا منطشهري أيلول واذارخالل 

ambigum   في شهر  ماعدا منطقة الدغارةشهري أيلول واذارسجل سيادة تامة في جميع المناطق في

ماعدا منطقة الشهرين سجل سيادة تامة في جميع المناطق خالل  Phormidium fragile النوعو. اذار

في جميع  اً كان سائد Schizothrix vaginata فصل الربيع. واخيرا النوع شهر اذارفي في السنية

 .فصل الربيع شهر اذارفي منطقتي عفك والسدير في ماعداالشهرين المناطق خالل 

عفك   في منطقة 2.350و  3.449بين دليل شانون وينران اقل تنوع للطحالب الخضر المزرقة كان 

أيلول  شهريفي  2.685و  4.104على التوالي واعلى تنوع كان في منطقة غماس شهري أيلول واذارفي 

 و 0.981سجل دليل سمبسون ان اقل تنوع للطحالب الخضر المزرقة كان  في حينعلى التوالي, واذار

في غماس في  0.960و  0.990على التوالي واعلى تنوع شهري أيلول واذارفي عفك  في  0.935

 التوالي.  علىشهري أيلول واذار

اعلى معدل فصل الربيع و شهر اذار في في عفكفي  4لطحالب الخضر المزرقة النواع ابلغ اقل معدل 

الخضر  فصل الخريف. سجل نبات الرز والشعير اعلى تواجد للطحالبفي شهر أيلول في  في غماس  23

 ع واقلها هوببقية االنواعلى التوالي في منطقة غماس مقارنة لشهري أيلول واذارنوع  8، 29المزرقة 

  التوالي.  علىلشهري أيلول واذار 2، 9اذ بلغ عدد االنواع  ،نبات الجت

ستوى مالواحد عند الشهروخالل الشهرين معنوية بين  تائج التحليل االحصائي وجود فروقبينت ن

ين ببة وكذلك روجود عالقة ارتباط بين الخواص الفيزيائية والكيميائية للت كما بينت  p<0.05احتمالية

  الطحالب الخضر المزرقة والخواص الفيزيائية والكيميائية للتربة.أنواع  اعداد 
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  Introductionالمقدمة  :1-1
ً رئيس ً تعد التربة وسطا ً اساسياً الستق ا مدها ولنباتات رار اللمواد االولية العضوية والمعدنية ومكانا

ً لكل االحياء النبا والماء الالزمبالغذاء  والتي  لحيوانيةتية والنموها وتطورها باالضافة الى كونها موطنا

ً تنتشر بغزارة   . ومن هذه االحياء هي)Bot and Benites, 2005الرطبة ( التربفي خصوصا

ها صبغة امتالكبنباتات ثالوسية تفتقر الى وجود الجذور والسيقان واالوراق وتمتاز الطحالب والتي تعد 

   ).Hu et al., 2003الكلوروفيل  (

التربة وبين الصخور  وفيالمالحة و في المياه العذبة  وجدتفقد  بيئات مختلفةب في الطحال تعيش

والمناطق  المناطق القطبيةفي  توجد) كما أنها Fleming and Haselkorn, 1973(وعلى قلف االشجار

او تتواجد على ا سطح الترب اوفي األماكن التي يصل اليها الضوء . )Starks et al., 1981الحارة (

 ,.Russel, 1973; Hu et al( ليهاالتربة حتى وان لم يصل الضوء اتعيش لعدة سنتميرات تحت سطح 

2003(.  

الغطاء  نوعحيث توزيعها ووفرتها في كل منطقة بمجموعة من المؤثرات من حيث الطحالب من تتأثر 

 الظروفالتربة مزروعة أو غير مزروعة وخصائص التربة الفيزيائية والكيميائية والنباتي وحالة 

 . (Aleksachina and Ština,1984)المناخية

ً مهم اً الطحالب دور تلعب تنتج اذ  Cyanophytaفي النظم البيئية وخاصة الطحالب الخضر المزرقة  ا

بعملية  ك تقوموكذلومنظمات النمو السموم الفتيامينات واالحماض االمينيىة و :المركبات مثل مجموعة من

هذه  كلنموه  بات فيتقوم بتحويله الى االمونيوم والذي يحتاجه الن اذ تثبيت النايتروجين من الغالف الجوي

ة خصوب قدرة فريدة من نوعها في زيادة االنتاج لمختلف المحاصيل وزيادة الصفات جعلت منها ذات

ً فلزيادة المحصول كما تعتبر من االسمدة الحيوية  ومن ثم التربة عة ي الزراكونها عنصراً اساسيا

                باتن قبل النقابل للذوبان في التربة الى شكل يمكن امتصاصه مالغير الفسفور مصادر العضوية وتحويل 

Sahu et al., 2012)( .    

لما لها له دور في ادامة النظام البيئي  المختلفةالخضر المزرقة في البيئات  بللطحال الحيائيأن التنوع ا

وهذا التنوع تثبيت النيتروجين وتنقية الهواء  في النظم البيئية االرضية من خالل مساهمتها في من اهمية 

ان تؤثر في تركيب الطحالب الخضر شأنها زيائية والكيميائية التي من يتاثر بالعديد من العوامل الفي

بانه تركيب وتكوين  .Zhang et al) 2011كذلك ذكر (. )Rikkinen, 2015(ها وتوزيعو المزرقة 

مجتمع الطحالب الخضر المزرقة في التربة يمكن ان يتاثر بالعديد من العوامل منها: نسجة التربة 

كذلك تؤثر بعض العوامل االخرى مثل  .ورطوبتها وكيميائيتها ودرجة االس الهيدروجيني  والتوصيلية

تركيب الطحالب الخضر المزرقة  روجين علىتوالناي ،وايون المغنسيوم ،محتوى التربة من الفسفور

 والطحالب االخرى المتواجدة فيها.   هاوتوزيع
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  هدف الدراسة:  
صة ترب في التربة وخا المتواجدةعن الطحالب الخضر المزرقة  ات محليةدراسلعدم وجود نظراً  

  :هو دف الدراسةهكان  الديوانية لذلك مدينةفي  الحقول الزراعية

وات من خالل الخطدراسة التنوع الحيوي للطحالب الخضر المزرقة في ترب الحقول الزراعية  

  التالية:

   واجدة المت الطحالب الخضر المزرقة للتربة وتشخيص قياس بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية - 1

  فيها وتحديد العالقة بينهما احصائياً.     

  . المزرقة بأستخدام بعض ادلة التنوع االحيائيقياس وفرة وتوزيع الطحالب الخضر - 2
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 Literatures Reviewاستعراض المراجع  :1-2
  Cyanophytaالطحالب الخضر المزرقة  :1- 2- 1

لغذاء تقوم بخزن اكما  سالبة لصبغة كرام كائنات ذاتية التغذية بدائية النواةالطحالب الخضر المزرقة 

 Mishra et al., 2013; Singh etوالدهون والفوسفات ( من الكاليكوجينكون يتعلى شكل حبيبات 

al., 2013(. تمتلك انواعها البدائية تركيب ً ً خلوي ا أضافة الى عدد من صبغات أ  يحتوي على كلوروفيل  ا

 Phycoerythrin و Allophycocyaninالبناء الضوئي والصبغات المساعدة مثل الفايكوسيانين 

 تكون متنوعةورفولوجية والم  لكن الصفات البيئية البايلوجيةوتكون متشابه في الصفات الخلوية 

)Flores, et al., 2006; Flores and Harrwro, 2010; Kalaitzis et al., 2009(.  

 لشماليةاالينابيع الساخنة والمناطق القطبية ك لبيئاتالمزرقة في جميع ا الخضرالطحالب تنتشر

ة الحي والجنوبية وعلى االشجار وعلى سطح التربة تقوم بعملية البناء الضوئي وتزويد الكائنات

يقدر ركاني ومن اقدم مجاميع الطحالب التي تنمو على الكرة االرضية منذ العصر البوتعد باالوكسجين 

   . )Fischer, 2008( ضتسنة م بليون 3.5 2.5-عمرها اكثر من 

ت ستعمراالمزرقة في اشكالها فهي أما وحيدة الخلية أو خيطية أو بشكل مر الطحالب الخض تختلف

نواة قيقية الحطحالب المتواجدة في ال تفتقر الى البالستيدات المحددة كما تفتقد الى وجود العضيات الخلوية

ً  ييأتع الشائ واسمهاكأجسام كولجي والمايتوكوندريا والفجوات الحقيقية والشبكة االندوبالزمية  في  احيانا

الفيكوارثرين  اصباغوذلك بسبب وجود المجهر المصطبغة به عند رؤيتها تحت لون الخاليا 

  . )Kondo and yasuda, 2003(والفايكوسيانين 

المزرقة التي تعيش على سطح التربة تمتلك بعض الصفات والخصائص التي  الخضرأن الطحالب 

 االس الهيدروجيني وتوافرتجعلها قادرة على تحمل الظروف البيئية المتغيرة مثل درجة الحرارة ,درجة 

 ;Kirrolia etal., 2012في النظم البيئية المختلفة ( العيش وهذه الصفات تمكنها من المغذيات

Saaddantia and Riahi, 2009 فهي أما توجد حرة المعيشة أو في عالقة تعايشية أو تكافلية مع (

 Makhalanyane et al. (2015( كما اشار) Adams, 2000(ِ  والكائنات االخرىالنباتات والفطريات 

في المناطق القطبية الشمالية والجنوبية والتي تكون فيها الظروف الطحالب الخضر المزرقة تواجد أن الى 

ً يكون ضروريالبيئية قاسية لمعظم الكائنات الحية  لتلك النظام البيئي اثراء  تمكنهاالنها تمتلك وسائل  ا

  ن الدورات البايلوجية الكيميائية. م اً المناطق السيما أنها تكون جزء
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  المزرقة في الترب الزراعية أهمية الطحالب الخضر : 2- 2- 1
من  العديد ايضا باالضافة للطحالب على تعتمد و لهامن النظام البيئي  أطحالب التربة هي جزء اليتجز

فيها كذاك تختلف الطحالب المتواجدة في التربة موجودة الالعوامل البيئية بما في ذلك النباتات واألحياء 

ذلك رطوبة التربة  عند توفر الظروف المالئمة بما فيتصبح مرئية قد  بعضهافصول السنة  و بحسب

ً مهم اً المزرقة واحدة من أهم الطحالب التي لعبت دور الخضر. والطحالب ودرجة الحرارة في التربة  ا

فراز اوخاصة الزراعية وذلك ألنها تزيد خصوبة التربة وتحسين نوعيتها عن طريق تثبيت النتروجين و

المنتج االول في العديد من النظم البيئية تعد التربة وكما  نسجةعد على تحسين السكريات المختلفة التي تسا

 ;Patterson, 1995الكائنات عليها كغذاء( العديد منالغذائية بسبب أعتماد  السلسلةلها دور في  ومن ثم

Moore et al., 1988;( 

لج ن أن تعاي يمكجد أن استخدام االسمدة الكيميائية يمكن أن يؤدي الى عدد من المشاكل البيئية والتو

 ) فقد استخدمتChoudhary and Kennedy, 2005; Rai, 2006( الحيويةباستخدام االسمدة 

 نمجين كسماد حيوي في الزراعة الحديثة بسبب قدرتها على تثبيت النترو الطحالب الخضر المزرقة

بيت اذ ان لها القدرة على تث) Mandal et al., 1999; Ladha and Reddy, 2003( ويجالغالف ال

 Nitrogenaseأستخدام أنزيم النتروجينز ) بNH4النتروجين مباشرة من الغالف الجوي الى االمونيوم (

ين سنوياً مليون طن من النتروج 35الطحالب الخضر المزرقة قادرة على تثبيت اكثر من  لوحظ انفقد 

  . )Hader et al., 1989تحتل موقعاً في تدوير المغذيات في النظم البيئية ( ومن ثم

 algalizationكلقاح للتربة بطريقة  العديد من البحوث عن استخدام الطحالب الخضر المزرقةاشارت 

 رالخضتلعب الطحالب  اذفي حقول الرز وخصوصا لتعزيز تثبيت النتروجين في االراضي الرطبة 

 كرذفقد  زيادة نمو الرز والمحاصيل بشكل طبيعي ومن ثمالمزرقة دور هام في زيادة خصوبة التربة 

Song et al. (2005) الى دور الطحالب الخضر المزرقة في التربة فهي تعمل على :   

 ية وأنتاج مواد الصقة.طزيادة مسامية التربة بوجود أشكال خي -1

 اضاالحموجبرلين) والفيتامينات وال وكسيناألعززة للنمو مثل الهرمونات (مأفراز المواد ال -2

  . )Roger and Reynaud, 1982; Rodriguez et al., 2006( االمينية

 ومنع نمو االعشاب الضارة.تقليل ملوحة التربة  -3

 . )Wilson, 2006( الفوسفات في التربة عن طريق افراز االحماض العضويةذوبانية زيادة  -4

 Roger and)زيادة القدرة على االحتفاظ بالماء من خالل التركيب الجيالتيني الخاص بها  -5

Reynaud, 1982)  

            قابلة للذوبان مثل الغير  Pالفسفور بقدرتها على اذابة مصادر الخضر المزرقةتمتاز الطحالب 

2)4PO(Ca3 وFePO4 وAlPO4 و)3(OH)PO4(Ca5 Hydroxylapatite  وكذلك الرواسب
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كما أستخدمت الطحالب الخضر . )Whitton et al., 1991التربة أو في أوساط نقية ( الموجودة في

                المزرقة كبديل عن االسمدة لتجنب التربة من التلوث الناجم عن الكيماياويات الزراعية كما يمكن ان تساعد

ة وتجميع التربة دفي استرجاع محتوى المغذيات وبنية التربة بعد الحصاد مجتمعة مع السكريات المتعد

                وتساعد على الحد من انجراف التربة بسبب تكوين طبقة سطحية فوق سطح التربة وتحسين

                والمركبات Phycocyaninكما يمكنها انتاج الفايكوسيانين . )Oesterreicher, 1990هيكلها (

 ;Falch et al., 1995( النشطة االخرى التي تمنع نمو البكتريا المسببة لالمراض والفطريات

Kreitlow et al., 1999; Burja et al., 2001(  العديد من  نمواهمية في تطور وكذلك لوحظ ان لها

 Grapevine )Shanan and Higazy, 2009; Romanowska-Dudaشجرة العنب النباتات مثل 

et al., 2010( .  

ا ناسبة لهة المحقول الرز بيئة مناسبة لنمو الطحالب الخضر المزرقة من خالل توفير درجة الحرار تعد

 لنتروجينمن ا والمواد المغذية والمياه وفي المقابل تقوم الطحالب الخضر المزرقة بتوفير كمية كبيرة

) Das et al., 2015الزراعة ( مدةفي أشد الحاجة اليها خالل الرز  نباتكون يوالفسفور للتربة والتي 

د الى على حقول الرز في الهن Apte and Thomas (1997)كما بينت نتائج التجارب التي قام بها 

  . ة في تحسين نوعية التربة المالحةامكانية الطحالب الخضر المزرق

في حقول  المستخدمة المبيداتو على الطحالب الخضر المزرقة Sharma (2015)في دراسة قام بها 

 ومن ثمأن كالً من مبيدات االعشاب والمبيدات الحشرية اليؤثر على نمو الطحالب الخضر المزرقة  الرز

 ,Misra and Kaushik 1989 a(كما ذكر .مما يؤدي الى انتاج محاصيل جيدة المحافظة على انواعها

b من خالل تكوين مواد على نمو النباتات المختلفة تكمن  للطحالب الخضر المزرقةاالثار المفيدة ) ان

مض وحامض الفوليك ,النيكوتينك وحا B12االوكسينات والسكريات مثل فيتامين  :تساعد على النمو مثل

   البانتوتينك.

 90-60أن استخدام مستويات عالية من النتروجين كسماد اليوريا  Singh et al. (1988)كما وجد 

Kg N/ha) المزرقة ومع ذلك كان التلقيح باستخدام الطحالب الخضر  الخضر) يثبط نمو الطحالب

. كما ذكر Kg N/ha 30المزرقة له تأثير كبير على الحبوب وغلة القش خالل موسم الجفاف مع اضافة 

Abd-All et al. (1994) بيرة في الوزن ان تلقيح التربة بالطحالب الخضر المزرقة تؤدي الى زيادة ك

 الحظ والنتروجين الكلي ومحتوى االصباغ في نبات القمح.للفسفوروالبوتاسوم والكبريت الجاف 

Alvarenga et al., (2015)  التنوع الحيوي للطحالب الخضر المزرقة في غابات المانجروف

Mangrove  خضر المزرقة دور كان للطحالب ال اذوالتي تكون فيها الظروف البيئية تمتاز بقلة المغذيات

  .ت النتروجين وزيادة نسبة الفسفوركبير في تثبي



  
 ewIntroduction and literatures revi........ ............ ........... عالمقدمة واستعراض المراج

 

6 
 

 وا بأضافةقام اذفي دراستهم لتحسين نوعية التربة المالحة في الهند  Charma et al. (1989)اشار 

ضر ب الخالطحالب الخضر المزرقة الى بعض الترب المالحة وقسم من الترب لم يضيفوا اليها الطحال

لمضاف اتربة كانت ال اذالمزرقة وكانت نتيجة التجربة وجود تفاوت في النمو وعائدات الرز في التربة 

  . مضاف اليهاالتلك غير اليها الطحالب الخضر المزرقة ذات نمو وأنتاجية افضل للمحصول من 

في الهند كانت بعض القرى تستخدم الطحالب الخضر المزرقة في تحسين نوعية التربة المالحة في 

 Gupta etقام  اذيتم تجفيفها واستخدامها كسماد للمحاصيل مثل القمح والشعير  اذسامبهار في راجستان , 

al. (1990) في قدرتها على التسميد الحيوي وتحمل  باستخدام بعض انواع الطحالب الخضر المزرقة

كما أوضحت التجارب التي أجريت .  Arthrospira Platensisو Spirulina Subsalsa الملوحة مثل

المزرقة الموجودة بالتربة  الخضرالذرة والعدس والكرنب والبازالء والبقدونس أن الطحالب  تعلى نبا

 ,Kaushik and Rjaraوالتي تتحمل الملوحة ادت الى زيادة المحصول في كل االنواع ومنها دراسة 

. ة في تحسين نوعية التربة المالحةبينت دور الطحالب الخضر المزرق اذالهند  Madrasفي  1990

Youssef et al. (2011)  الطحالب الخضر األحماض الدبالية مع  اضافةأن في دراستهم وجدوا

جهاد اإلأدى إلى زيادة معنوية في إنتاج محصول الشعير ومحاصيل الفاصوليا تحت ظروف المزرقة 

 ي.الملح

من  والذي يقلل GA3استخدمت الطحالب الخضر المزرقة كبديل عن منظمات النمو مثل الجبرلين 

لطحالب انت الذلك ك من هذا المنظم يات كبيرة ومكلفةيحتاج الى كم اذبالنبات  هتأثير الملوحة الضار

طويلة في  دةلم). كما يمكنها البقاء على قيد الحياة EL-Gamal, 1998خضر المزرقة البديل االمثل (لا

ها من ائل تمكنلك وسالبيئة التي تعيش فيها واالنواع التي تستطيع البقاء في التربة والبيئات المالحة تمت

  .(Oren, 2015) مالئمةالالعيش ومقاومتها للظروف غير 

 :من المعروف أن الطحالب الخضر المزرقة تحررمجموعة واسعة من المواد خارج الخلية مثل

ية والفيتامينات واألحماض األمينية والسكريات وغيرها من المواد االيضية التي لها منظمات نمو النبات

). وباالضافة إلى دورها Prasanna et al. 2008تأثير مباشر أو غير مباشر على نمو النبات والغلة (

وتحسين القوي كمجهز للنتروجين وتحملها للجفاف، يمكن أن تكون عوامل فاعلة رئيسة في عزل الكربون 

 Kaushik andن  اووجد الباحث ).Rao and Burns 1990كفاءة استخدام المغذيات وغلة المحاصيل (

Murti (1981)   تأثير الطحالب الخضر المزرقة على الخصائص الفيزيائية والكيميائية للتربة القلوية ان

ائية، والصوديوم المتبادل. أدى إلى تحسن كبير في التربة وانخفاض االس الهيدروجيني والتوصيل الكهرب

 هاوتطور كذلك يخلق نمو الطحالب الخضر المزرقة في التربة الظروف المالئمة  لنمو النباتات العليا

ألنها مصادر للتغير البيولوجي وتراكم الدبال والنيتروجين. كما أنها تشير إلى نوعية التربة وتساعد على 

  ).Ibraheem, 2007حماية قشرة التربة من التعرية (
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يعزز وربة، إن وجود الطحالب الخضر المزرقة في التربة يسهل نمو الحزازيات واألشنات، ويثبت الت

ويفرز  حالة المغذيات للتربة عن طريق تثبيت الكربون والنيتروجين، ويحافظ على رطوبة التربة،

  NaCl, K, Mg, Ca, Mn, Fe, Ni  :البوليمرات ويركز العناصر الغذائية األساسية للنباتات مثل

)Choudhary et al., 2009; Zhang et al., 2010.(  

 Chroococcus الطحلب المزرق في بني سويف مصر ان اضافة Hassan) 2007كما ذكر (

Minetus  الى بذور الطماطم عزز نسبة االنبات وزيادة في طول الساق والجذر وزيادة نسبة الكلوروفيل

               في دراسة و .لالمراض المسبب .Pythum sp فطر نتشر فيهافي التربة التي ت زرعتمع انها 

) Shariatmadari, et al. (2011 الطحالب الخضر المزرقة الموجودة في التربة على طهران بيئة في

 اً الطحالب الخضر المزرقة دورحيث أدت وتأثيرها على انبات البذور ونمو النبات في محاصيل الخضر 

ً مهم في زيادة خصوبة التربة عن طريق تثبيت النتروجين كما أوضحت هذه الدراسة أن الطحالب  ا

تم أكتشاف ثالث كما الخضر المزرقة تساعد في نمو النبات عن طريق توفير مواد تساعد على النمو 

ي في عدة حقول للرز فيها لمغايرة والقسم االخر اليحتوي علعوائل قسم منها يحتوي على الحويصلة ا

أنواع كلقاح وضعت في وسط يحتوي على الخيار والطماطم والقرع  3ايران كما تم استخدام  يشمال

ضافة الطحالب الخضر المزرقة يمكن أن تساعد في أنبات البذور وكذلك تساعد النبات اوكانت النتيجة أن 

عدد ، وطول الجذر، وهرت نتائج التحليل االحصائي اختالفات كبيرة في طول النباتظعلى النمو كما أ

   .االوراق

ليط ستخدام الطحالب الخضر المزرقة وخااقترح في مصر  Al-Sherif et al. (2015) وفي دراسة

متصاص ريق االطلمعادن الثقيلة في التربة عن اللتربة لتخفيف سمية  احيائيةاالسمدة العضوية كمعالجة 

  Nostoc Minutumالحيوي كما هدفت هذه الدراسة الى دور الطحالب الخضر المزرقة مثل 

لفول وعة باأما وحدها او باضافة االسمدة الكيميائية العضوية في التربة المزر Anabaena Spiroidesو

طحالب ط من الان استخدام خليكما أوضحت نتائج دراسته (الباقالء ) والملوثة بالمعادن الثقيلة التي 

في الوزن  يؤدي الى زيادة كبيرة التوالي على% 103 و% 41 بنسبةالخضر المزرقة واالسمدة العضوية 

 ً لخضر لطحالب اان ا الجاف للباقالء أكثر من استخدام االسمدة العضوية الكيميائية كما بينت النتائج ايضا

لنتائج اوضحت النتروجين في البذور اكثر من االسمدة العضوية الكيميائية كذلك ا المزرقة تزيد محتوى

 والنيكل دميومايضاً ان استخدام خليط من الطحالب الخضر المزرقة واالسمدة العضوية قد خفض نسبة الكا

  .ويعمل على تحسين التربة الملوثة بدرجة كبيرة
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  التنوع الحيوي للطحالب الخضر المزرقةعلى  والكيميائية للتربةالخصائص الفيزيائية تاثير: 3- 2- 1
إن التنوع الطحلبي هو حدث طبيعي او قد يحدث نتيجة الستقرار النظام البيئي المتواجده فيه تبعا لنوع      

 Kumarالغطاء النباتي ومستوى المغذيات وخصائص التربة والرطوبة والظروف المناخية لبيئة معينة (

and Sahu, 2012 .( لقد جرت العديد من االبحاث عن التنوع الحيوي للطحالب الخضر المزرقة والتي

أهمية العوامل  Nicklisch (1992)اوضحت عالقتها بالعوامل البيئية وتأثيرها على التنوع فقد أوضح 

عوامل التي تؤثر على واحدة من ال هاوارتفاعانخفاض درجة الحرارة  اذ اندرجة الحرارة  :البيئية مثل

بأن العالقة بين تنوع االنواع يعتمد على  Handley and Michelle (2003)كما أشار نمو الطحالب. 

   . ينخفض التنوعتهما والملوحة فكلما كانت قليلة كانت االنواع متساوية وبزياد درجة االس الهيدروجيني

ائعة وصاً االشكال الخيطية تكون شبين ان الطحالب الخضر المزرقة خص Hoffmann (1989)أما 

زيائية ص الفيوفي دراسة تأثير الطحالب الخضر المزرقة على الخوا .في التربة المتعادلة الى القلوية

ة في ان وجود الطحالب الخضر المزرق Kaushik and Murti (1981)والكيميائية للتربة فقد وجد 

س االجة في در ملحوظالتربة ادى الى تحسين كبير في حالة التربة وجميع جزيئاتها وتأثيرها بشكل 

ناء الضوئي فقد الحظ انخفاض عملية الب Garicia-Pichel et al. (1999)أما والتوصيلية  الهيدروجيني

  . الطحالب الخضر المزرقةب التي تعيش فيها في التر لملوحةوتبادل االوكسجين مع زيادة ا

ا ل تأثيرهن خالأما بالنسبة لتاثير المادة العضوية على الطحالب الخضر المزرقة فقد ثبتت أهميتها م

فة إلى اإلضاعلى تحسين الظروف الفيزيائية والكيميائية للتربة و بالتالي تعمل على نمو المحاصيل ب

ة لفيزيائيائص ان المواد العضوية، والتي يمكن استخدامها لتحسين الخصدورها كأسمدة. والسماد المنتج م

تروجين ى النوالكيميائية والبيولوجية للتربة، اذ لوحظ ان اضافة السماد العضوي يؤدي زيادة المحتو

ها لجيني والبوتاسيوم والفسفور والكاربون العضوي في التربة، عالوة على خفض درجة االس الهيدرو

 قد). وDhanushkodi et al., 2012زيادة خصوبة التربة ونمو الطحالب الخضر المزرقة ( ومن ثم

ل ي التربة تعمالتغاييرات الكيميائية والفيزيائية للمادة العضوية فان  (Jensen et al., 1996) اقترح

ها لة، التي لدقيقا أكسيد الكربون المرتبط بخصائص التربة والكائنات الحيةثنائي كآليات لزيادة تدفق غاز 

ً المادة العضوية مخزنتعد أهمية كبيرة في تحلل مخلفات المحاصيل.  ً حيوي ا ربة، ة في التتواجدملللمغذيات ا ا

حسين الل تاذ يعد وجود الكربون العضوي في كميات عالية يساعد على الحفاظ على خصوبة التربة من خ

 المياه، ترشيحالقدرة على االحتفاظ بالمياه، و بنية التربة، واالحتفاظ بالمغذيات المعدنية، وزيادة

ي فوانية حية والوالتصريف، والتهوية، واختراق الجذور. كما أنه يساعد على زيادة كمية الفلورا النباتي

  ).Jain et al., 2010ة (الترب

وجية واثراء األنواع والكتلة الحيوية باختالف جيول التركيبحيث مجتمع الطحالب الدقيقة من  يختلف 

والخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيئات  حركتها وانضغاطها)التربة (التربة، ودرجة اضطراب 
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بقدرتها على البقاء على قيد . تمتاز الطحالب الخضر المزرقة )Fermani et al., 2007المصغرة (

العالية، ويمكن الحياة واالزدهار في ظروف مختلفة مثل درجة االس الهيدروجيني القصوى والملوحة 

اذ تكون .)Rai, 2015( استخدامها الستصالح التربة القلوية وتحسين خصوبة التربة لزراعة المحاصيل

مزروعة الوفرة الطحالب الخضر المزرقة وتنوعها في الترب المزروعة اكثر مما هو علية من غير 

)Trainor, 1978 .( 

يئية لعوامل الباالبيئات  المختلفة يخضع الى العديد من في   هانتشار اوإن ظهور أي نوع من الطحالب 

لرطوبة ء واالضو :وكذلك فصول السنة ومن أهم العوامل البيئية التي تتحكم في الطحالب في التربة هي

). 2000l.et a Issa ,ودرجة الحرارة والكاربون العضوي وتوافر المغذيات وقيمة االس الهيدروجيني (

صائص غيير الختبين جذور النباتات والتربة واإلحياء المتواجدة يؤدي الى التي تحصل التفاعالت اذ ان 

   ).Nihorimbere et al., 2011( الفيزيائية والكيميائية للتربة، وهذا بدوره يثر على تنوع اإلحياء فيها

 في المناطقسجل اكبر عدد من انواع الطحالب الخضر المزرقة وخصوصا المثبتة للنايتروجين 

كما سجل في هذه المناطق أكثر األنواع تنوعا وراثيا.، اذ كان التنوع الرزالزراعية التي يزرع فيها 

مزروعة أقل تذبذبا مما كانت عليه في المناطق الالحيوي لهذه الطحالب في المناطق الجبلية وغير 

ر وانخفضت خالل موسم الزراعية. وزادت كثافة االنواع الطحلبية في المناطق الزراعية في موسم األمطا

الجفاف. كما أثرت العوامل البيئية األخرى مثل درجة الحرارة والرطوبة ودرجة االس الهيدروجيني على 

 Nongbri). ويؤكد  2003et al.Chunleuchanon ,الكثافة الطحلبية لالنواع في البيئات المختلفة (

)2012( and Syiem  في دراستهم لتنوع الطحالب الخضر المزرقة في واليةMeghalaya  في الهند

توفر  الرزشانون، اذ ان حقول  ودليل التنوعللطحالب الخضر المزرقة  اعلى وفرةسجلت  الرزان حقول 

بيئة مثالية متنوعة لنمو هذه االنواع على الرغم من حقيقة أن مختلف الكيماويات الزراعية قيد االستخدام 

 . المحصولمن أجل تعزيز  الرزخالل زراعة 

ان الفروق في العوامل البيئية السائدة في مناطق جمع العينات تلعب دورا حيويا في تحديد انواع 

. ومن بين الخصائص الفيزيائية والكيميائية المختلفة، درجة االس هاوزيعوت الطحالب الخضر المزرقة

ً مهم الهيدروجيني والتي تعتبر عامالً   Roger andفي تحديد النمو، وتنوع الطحالب الخضر المزرقة ( ا

Kulasooriya, 1980 .( في ترب الغابات التي الطحالب الخضراء المزرقة ارتفاع التنوع في اذ لوحظ

 ).  Adhikari and Baruah, 2015درجة االس الهيدروجيني قريبة الى التعادل(أظهرت 

ً وفرة وتنوعجنوب الهند  تاميل نادو، والية كودالورفي دراسة على حقول الرز في مقاطعة سجلت  في  ا

قد يعود السبب ْم درجة مئوية  35- 22اذ  تراوحت درجة الحرارة بين ، اعداد الطحالب الخضر المزرقة

إنها تؤثر على كل من تركيب الطحالب اذ  الزرقاء الخضرهذه الدرجة هي المثلى لنمو الطحالب  كونل

والكتلة الحيوية واإلنتاجية لها. وكذلك لوحظ ان االس الهيدروجيني قد رفع من تنوع الطحالب الخضر 
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الرقم  يعد). ومن بين خصائص التربة، Selvi and Sivakumar, 2011(المزرقة بصورة عامة 

ً  الهيدروجيني عامالً  ، والتي يعتقد بأنها تفضل درجة االس هاوتنوع في نمو الطحالب الخضر المزرقة مهما

). ومن المعروف أيضا أن Singh, 1961الهيدروجينية المتعادلة او قليلة القاعدية لتحقيق النمو األمثل (

الفلورا الطحلبية ، وخاصة تعاقب الطحالب الخضر درجة االس الهيدروجيني للتربة لها تأثير انتقائي على 

  ).Prasanna, 2007المزرقة و  وفرتها في التربة (

 ً  افرها فيت وتوفي تخزين الكربون وتؤثر بقوة على االحتفاظ بالمغذيا تلعب نسجة التربة دورا رئيسا

 نسجة التربة أن Carney and Matson )2005(. كما اشار ) 2010et al.Hamarashid ,( التربة

ائنات وزيع الككون تالناعمة تدعم المزيد من الكتلة الحيوية لالحياء اكثر من نسجة التربة الخشنة، و قد ي

        وضح ذلك اك رطوبة التربة ومحتويات المغذيات.الحية الدقيقة في القوام المختلفة للتربة مرتبطا ب

Heritage et al. (2003)  افها له بسرعة واستنز يمكنها االحتفاظ بالماء بشكل جيدالتربة الرملية ال أن

ن الزمن. وتمثل مأطول  لمدةة الغذائي الطين يحافظ على الماء ويحافظ على المواد فان كبيرة. في المقابل

جة االس على بنية المجتمعات االحيائية وكذلك در جة التربة واحدا من أهم العوامل التي تؤثرنس

ؤثر على بنية االيونات الموجبة ومحتوى المادة العضوية، ويمكن أن ت على تبادل الهيدروجيني والقدرة

   ).Girvan et al., 2003(مناسب لها  مباشرة من خالل توفير بيئة  االحيائي المجتمع

لمغذية واد اان وجود الجسيمات الدقيقة في التربة يزيد من قابليتها على االحتفاظ بالرطوبة والم

استنادا ). وبصفة عامة، وOsman et al., 2003العضوية التي يحتاجها نمو الطحالب (غير العضوية و

بة في طحالب الترعلى   )El-Gamal et al., 2008(إلى البيانات التي تم الحصول عليها في دراسة 

ونات والكرب ومحتوى الكربون العضوي لتربةالنسجة محافظة كفر الشيخ في مصر ، فإن الطبيعة الدقيقة 

 رة طحالبلى وفوالبيكربونات، وااليونات األحادية والثنائية التكافؤ هي من أهم العوامل التي تؤثر ع

خضر المزرقة احد رتب الطحالب ال Oscillatorialesتعتبر االنواع العائدة الى رتبة . هاوأنواعالتربة 

بيا عالية نسراكيزمن أكثر الطحالب وفرةً وانتشاراً في التربة ذات النسجة الناعمة بسبب احتوائها على ت

  . ) 2005et al.Kaštovská ,( من المواد العضوية

الهند الحظ ان التصريف في حقول  ،كوتانادلحقول الرز في  Mathew et al. (2001)  لدراسة وفقا

. الرز يؤدي الى السيطرة على الملوحة، وترشيح الصوديوم والكالسيوم والمغنيسيوم ويحسن نوعية التربة

 الزرقاء تتطلب الكالسيوم كما المغذيات الكبيرة والكوبالت باعتبارها ضرورية الخضر الطحالب  اذ ان

)Aleksandrova, 1956 .( دورا  الكالسيوم اذ يلعب ً جدا في نمو النبات والتغذية، وكذلك في  مهما

تعمل الطحالب الخضر المزرقة إلى تقليل محتوى  كذلك). Sebastian, 2015( ترسب جدار الخلية

 Bhatnagar and) الصوديوم في التربة عن طريق زيادة توافر أيونات الكالسيوم فيها أيونات

Roychoudhury, 1992)  
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ً يلعب المغنيسيوم دورا  للنباتات والطحالب  في تكوين الكلوروفيل وعملية التركيب الضوئي مهما

)Sebastian, 2015 التربة مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفات المتوفر والمغنيسيوم ). اذ ان لعناصر

ً والمحتوى النيتروجيني بصورة اساسية  دورا   هاوتركيبقة في توزيع الطحالب الخضر المزر مهما

)Adhikari and Baruah, 2015( لتنوع الطحالب الخضر . والحظ الباحثين انفسهم ايضا في دراستهم

 و Nostoc  هنالك بعض االنواع مثلالمزرقة في والية اسام في الهند في ثالث ترب مختلفة ان 

Anabaena  محتوى الرقم الهيدروجيني واالنايتروجين  اذوترب الغابات  الرزتكون وفيرة في حقول

 Lyngbya  و Phormidium و Oscillatoria  والمغنيسيوم مرتفع نسبيا. في حين بعض االنواع مثل

ترتبط ارتباطا إيجابيا مع المواقع الملوثة بالفحم، والتي تتميز بدرجة حرارة وتوصيلية ومادة عضوية 

 .عالية والقدرة على االحتفاظ بالمياه

بنسبة انخفاض االس  الرزالمزرقة المثبتة للنيتروجين  في حقول  تحدد نموالطحالب الخضري

أن درجة الحرارة تؤثر أيضا  Roger and Kulasooriya  )1980( أفاد اذالهيدروجيني والفوسفور

لتطوير الكتلة الحيوية الطحلبية ألنها  متغير رئيس وهيعلى الكتلة الحيوية الطحلبية وتكوينها وإنتاجيتها. 

 Selvi and Sivakumar ). وتوصلMunn et al., 1989تنظم معدل األيض الخلوي والنمو لها (

إلى أن المدى الطبيعي لمختلف الخصائص الفيزيائية الكيميائية يزيد بشكل إيجابي من نمو   (2011)

 .الرزوالتي بدورها تعزز نمو نبات  هاوتنوعالطحالب الخضر المزرقة 

خضر نمو الطحالب ال ة بالتربة والتي يمكن أن تقللالنترات هي احد العوامل البئية الغني

لب ر الحويصالت المغايره لهذه الطحاففي توا . ويمكن أن تغير (Fogg et al., 1973)المزرقة

)Adhikary, 2006 زرقة في الحيوي للطحالب الخضر الم). وتشير النتائج المسجلة في دراسة التنوع

 ثل الرقممائية التربة غرب البنغال في الهند إلى أن االختالفات في خصائص التربة الفيزيائية والكيمي

مزرقة ضر الالهيدروجيني وتركيز النترات والفوسفات والحديد لها تأثير مباشر على نمو الطحالب الخ

هيدرات لكربوت المورفولوجية والنمو والمحتوى الخلوي من اوالتمثيل الغذائي كما ينعكس على التشوها

 ).Bhattacharya, 2014  والبروتين وكلورفيل أ ونشاط انزيم النتروجينيز(

ة ابدت ان الطحالب الخضر والخضر المزرق (USEPA, 2002) ذكرت وكالة حماية البيئة األمريكية

يان الل الجرمن خ لسبب إلى زيادة إمدادات المغذياتعالقة إيجابية كبيرة مع األمطار واألمونيا. ويرجع ا

وخاصة  Oscillatoriales. وقد ارتبطت االنواع العائدة الى رتبةالسطحي وأكسدة األمونيا إلى النترات

Microcoleus vaginatus  نات ارتباطا إيجابيا بمحتوى المادة العضوية. كما ارتبط تركيز االيو

 Microcoleus vaginatusنواع هذه الرتبة. اذ ارتبط المحتوى الحيوي الموجبة مع المحتوى الحيوي ال

مع   phormidiumارتباط موجب مع التراكيز العالية من البوتاسيوم، في حين ارتبط المحتوى الحيوي  

 )  2011et al.Řeháková ,مع التراكيز العالية للصوديوم (
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موها أو نأن نمو الطحالب الخضر المزرقة المثبتة للنتروجين يتم قمع   Fogg et al (1973)اشار 

كد ا. اذ خفضه عن طريق تجهيز وسط االستزراع بالنتروجين اذ يحدث ذلك سبب آلية التغذية المرتدة

Scherer et al. (1980) الب الخضرأن نشاط انزيم النتايروجنيز الموجود في الحويصلة المغاير للطح 

بيئي مهم  أن النترات متغير   Shanthala et al. (2009) تحث بغياب النتروجين. كما ذكرالمزرقة يس

  .هاوازدياد النتشار اعداد الطحالب الخضر المزرقة

ان تنوع الطحالب الخضر المزرقة في صحراء غوربانتونغوت في  Zhang et al. (2011)اكد 

ز تركي الصين يتحدد من خالل محتوى الفسفور والمغنسيوم الكلي و رطوبة التربة و أشعة الشمس و

 درجة االس الهيدروجيني أن Mansour and Shaaban (2010)كسجين ونوع التربة. وأفاد واأل

 ي لطحالبيولوجعلى التنوع الب مابدوره انوالتوصيل الكهربائي يؤثران على توافر مغذيات التربة ويؤثر

  .التربة

ان انخفاض االس الهيدروجيني والفسفور يحد من نمو  (Roger and Kulasooriya, 1980) الحظ

والملوحة في   توى الرطوبة واالس الهيدروجينيالمثبتة للنايتروجين. وان مح الطحالب الخضر المزرقة

. كما اكد  (Van de Vijver and Beyens, 1998)فيهاالكائنات  من التربة ينظم نمو أنواع مختلفة

Yandigeri et al. (2010)  ان تعرض مزارعWestiellopsis prolifica  وAnabaena 

variabilis  إلى تجويع لمصدر الفوسفات (أرثوفوسفات الهيدروجين ثنائي البوتاسيوم) ادى الى انخفاض

في نسبة المحتوى الكلي للبروتين القابل للذوبان، ونسبة الكربوهيدرات الكلية ونشاط انزيم النايروجنيز في 

 الطحلبين.

 

	التنوع الحيوي للطحالب الخضر المزرقة في التربة  :4- 2- 1
ص لخصائالترب العراقية بدراسات حول التنوع الحيوي للطحالب الخضر المزرقة وتاثير لم تحظى ا

راسات من الد العديدفي حين تناولت وتركيبها الفيزيائية والكيميائية للتربة على توزيع هذه الطحالب 

 وعلىبات النوالتربة  تحسين في لما لها من دورالخضر المزرقة  الطحالب تنوع الجنبية العربية وا

حول التنوع  )(Song et al., 2005 ومنها الدراسة التي قام بها الخواص الفيزيائية والكيميائية للتربة

 أوضح ضرورةفي الصين اذ مقاطعة فوجيان  الحيوي للطحالب الخضر المزرقة في حقول الرز في

 نوع 24 تشخيصوبعد الحصاد وقد تم النمو وسم موجود الطحالب الخضر المزرقة في حقول الرز خالل 

ً فيعدد منها  واظهر كر ان ذكما شهر ايلول، وصلت ذروتها في و  مواسم السنةخالل  الظهور تنوعا

 الرز تنبا نمو مدة وجدت فقط خالل الحاوية على الحويصلة المغايرةلطحالب الخضر المزرقة ا بعض

  .االنواع االخرى وجدت بعد الحصاد في حين ان
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لطحالب اودوره في وفرة للتربة ) (pH  االس الهيدروجيني اهميةالى  Prasanna (2007)أشاركما 

ً نوع 166تم عزل  وقدالخضر المزرقة الموجودة في حقول الرز في نيودلهي بالهند  ً نوع  130 منها ا  ا

ً خيطي ً حاوي ا تي يطية اللوحظ ان اعلى نسبة للطحالب الخضر المزرقة الخوعلى الحويصلة المغايرة  ا

التنوع شانون  دليلوبلغ اعلى قيمة ل  8.1تحتوي على الحويصلة المغايرة عندما كان الرقم الهيدروجيني 

s‘Shannon  7.4تليها  6.4هيدروجيني اس عند.  

لصفات افي والية اوتار براديش الشرقية في الهند على  )Srivastava et al., 2009وفي دراسة (

خضر لب الان الطحا تبينالجزيئية وتأثير الملوحة على تنوع الطحالب الخضر المزرقة في حقول الرز 

 تسهمة لعالياالملوحة  في حين انالمزرقة التي تحتوي على الحويصلة المغايرة تفضل الملوحة المنخفضة 

على  ان الملوحة تؤثر الحظوا كماالمغايرة. التحتوي على الحويصلة  انواعبشكل رئيس في نمو 

   .يالحيائاتؤثر على االنتاجية وتحد من التنوع  ومن ثمالنتروجين واالس الهيدروجيني والتوصيلية 

لطحالب ل الحيائياتنوع للدراسة  Nongbri and Syiem (2012) اجرىوفي شمال شرق الهند 

ع نوتلى عوخطوط الطول والعرض  الس الهيدروجينياوالخضر المزرقة لبيان مدى تأثير درجة الحرارة 

 زتمتابعض انواع الطحالب الخضر المزرقة التي  وتشخيص عزلتم مزرقة فقد الطحالب الخضر ال

مكانية غايرة واالحويصلة الم بسبب احتوائها علىفي تثبيت النتروجين  ةفعاليي جيد وذات بروتينبمجتوى 

  استخدامها كسماد حيوي في زراعة المحاصيل . 

ة منطقة جبليمتمثلة بـالهند من  مختلفةمناطق في طحالب الخضر المزرقة تنوع للكما تمت دراسة 

               االنواع بينت هذه الدراسة قدرة بعض اذ) kampari, 2013من قبل ( الرزوحقول وجافة 

 Anabaena Oryza منهاجنس  20نوع تحت 24تشخيص على تثبيت النتروجين وقد تم  المشخصة

 Nostocو Haplosiphon Hibernicusو Cylindrospermum Majus و  .Colothrix spو

Spongiaeforme.  

نغ سو من تايوان شيوالية التنوع الحيوي لطحالب التربة في مزارع منتصف  درس فقدالصين  اما في

 و حقول الرز وتضمنتانواع من االراضي الزراعية  خمسةتم دراسة  اذ) Lin et al., 2013( قبل

 مننوع  33 تم تشخيصبساتين وقد و المزارع قصب السكر ومزارع الشاي و مزارع الخضروات

و   Oscillatoriaبـ وتمثلت االنواع السائدة. اليوغلينيةو الخضرو الدايتوماتو المزرقةالطحالب الخضر 

Navicula و Nitzchia و  Pinnularia.  قة بينت نتائج البحث أن توزيع الطحالب الخضر المزراذ

س درجة االكانت وفي حقول الرز تنوع اعلى نسبة للوسجلت البيئات  تنوع يعتمد على هاوتنوع

  والرطوبة من العوامل البيئية التي لها تأثير كبير على طحالب التربة .  الهيدروجيني

ا ( ة   .Khare et al)2014أم ي والي ة ف ب الخضر المزرق وي للطحال وع الحي ي دراستهم عن التن ف

د  ي الهن ار ف م بيه خيص ت زل وتش وع  11ع روجين  ن ت للنت ـ مثب ت ب  و Aulosira Fertilismaتمثل
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Nostoc Muscorum وAnabaena Oryzae وGloeotrichia Ghosei  وCalothrix Fusca 

  sp Hapalosiphon. و  Scystonema Mirabila  و  MuscicolaCylindrospermumو

واع 8و  .Rivularia spو  Tolypothrix tenuisو  .Stigonema spو روجين هي ان ة للنت ر مثبت  غي

Aphanocapsa sp. وAphanothece sp.  وGlaeocapsa sp.  وGlaoethece sp. 

  . .Lyngbyae spو .Oscillatoria spو  .Plectonema spو  .Phormidum spو

وعالقته في دراسة عن التنوع الحيوي للطحالب الخضر المزرقة  Jain (2015) سجلكما 

ً نوعمنطقة مارياديش في الهند تفي حقول الرز  للتربة فيالفيزيائية والكيميائية بالخصائص   اً ركبي ا

و  Stigonematales نوع ينتمون الى مختلف الرتب هي 66بواقع للطحالب الخضر المزرقة 

Chroococcales وOscillatoriales   وNostocales .  

درجة توصيلية ووالمتمثلة باالس الهيدروجيني الفيزيائية والكيميائية  الخصائص تاثيردراسة  تمتكما 

لخضر اطحالب هذه الدراسة ان ال واوضحتحرارة التربة والنتروجين والفسفور والبوتاسيوم والكالسيوم 

ة ل وحيدبالمقارنة مع موسم االمطار وكانت االشكا رةيوفالمزرقة التي تنمو في فصل الصيف تكون 

 اكثرانت كلحويصلة المغايرة اعلى  الحاويةخرى والااالنواع الخلية وفيرة خالل فصل الصيف بينما 

 ً   خالل فصل الشتاء.  تنوعا

لخمسة عن التنوع الحيوي للطحالب الخضر المزرقة  Ahad et al. (2015دراسة (في  شخص

االنواع د وجد ان مختلفة وقانواع  10واقع تم اختيارها عشوائياً تقع في شرق جبال الهيمااليا في الهند م

Nostoc و Anabaena وFischerella لى عجميع المواقع مما يدل على قدرتها  هي االكثر تردداً في

  ي الظروف البيئية المختلفة.صمود فالتكيف وال

يائية الخواص الفيزوخضر المزرقة العن التنوع الحيوي للطحالب  Halder  (2016بينت دراسة (

للطحالب  وجود تنوعفي والية البنغال الغربية  Howrah مدينة لترب بعض حقول الرز فيوالكيميائية 

ً نوع 38تم تشخيص الخضر المزرقة في المنطقة اذ  وهذه االنواع  تثبت النتروجين له القدرة على بعضها ا

 و Stigonematales و Oscillatoriales و Chroococcales: االتيةتعود الى الرتب 

Nostocales .درجة  هي تنوعذات التاثير على ال دراستها تأما الخواص الفيزيائية والكيميائية التي تم

لعضوي الكاربون واالنتروجين الكلي والرطوبة ودرجة الحرارة والتوصيلية و pH االس الهيدروجيني

ة ضر المزرقاذ اظهرت ان تنوع الطحالب الخوالنتروجين والفسفور والبوتاسيوم في التربة  C/Nونسبة 

  تاثر بنسبة عالية بدرجة االس الهيدروجيني عن بقية العوامل االخرى. 

الطحالب الخضر المزرقة الموجودة في  نا عمفي دراسته  Srinivas and Aruna (2016)الحظ 

ان الطحالب الخضر المزرقة في الهند  Telanganaفي والية  Siddipetحقول الرز في منطقة 

ً نوع 34المشخصة بلغت  كما عليها اليحتوي قسم منها يحتوي على الحويصلة المغايرة والقسم االخر ا
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 Anabaenaو  Nostocومنها  Nostacaceaeكانت السيادة لالنواع العائدة الى عائلة 

  Scytonemataceae عائلةو Lyngbyaو   OscillatoriaومنهاOscillatoriceaeوعائلة

  . Scytonemaومنها

في المنطقة الغربية والجنوبية من المملكة  دراسة مسحية Arif and EL-Syed (1997( اجرى

الفيزيائية والكيميائية  وعالقتها بالخصائصالطحالب الخضر المزرقة في التربة  علىالعربية السعودية 

 يةقاعدية ومعتدلة الكلسية وتميزت بتركيب رملي طيني أما التوصيل لخمسة مواقع امتازت التربة بكونها

في حين شكلت الكبريتات والكلوريدات  هو االيون الموجب الذائب الرئيس وقد كان الكالسيوم ةالكهربائي

ً نوع 22وقد تم تشخيص  .الرئيسةالسالبة االيونات والبيكاربونات  كانت لطحالب في عينات التربة من ا ا

ً نوع 19اعلى نسبة فيها للطحالب الخضر المزرقة اذ بلغت اعدادها   Nostocاما االنواع السائدة هي:   ا

edphicum  وNostoc muscorum وPhormidium Favcolarum  و Phormium Bohneri     و

Phormium Tenue وPleurocapsa minor و Synechococcus aeruginosus.  

احد الحقول الزراعية  منعلى طحالب التربة المعزولة  دراسته) في 1997كما أشار طحالوي (

لترب مزروعة الفيزيائية والكيميائية وعالقتها بالخصائص بالمنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية 

الى تنوع الطحالب  والباذنجان والخس والبرسيم الحجازي وشجرة الرمان القمحبنباتات مختلفة تمثلت بـ 

ً نوع 48تم تشخيص  اعتماداً على نوع ىالنبات المزروع والخصائص البيئية للتربة اذ  بلغت اعلى نسبة  ا

ً نوع 28المزرقة للطحالب الخضر  Nostocو Nostoc linckia  و Nostoc punctiforme ا

commune  وAnabaena variabilis . 

ة ات المختلفلفلورا الطحلبية لبعض انواع التربة المزروعة بالنباتل Osman et al) 2003(في دراسة 

د قفي مصر  لغربيةامواقع مختلفة في محافظة  ةالفيزيائية والكيميائية للتربة الربعباالضافة الى الخواص 

ً نوع  218تم تشخيص ً نوع 60ينتمي الى الطحالب الخضر المزرقة و  143كان منها  ا حالب من الط ا

ً نوع 13و  الخضر ي مزرقة هال من الديتومات ونوعين من الطحالب اليوغلينية وكانت الطحالب الخضر ا

     شيوعاً هي االنواع الخيطية االكثرو%  59.5 نسبة االكثر انتشاراً في المواقع المدروسة وقد مثلت

Oscillatoria وPhormidium وLyngbya وNostoc  لمتغيرات التحليل االحصائي وبينت نتائج

جين لنترولكلي كانت المواد العضوية والمحتوى ال اذالتربة والطحالب لكل المواقع اختالفات واضحة 

ن اهم يدات موالطين باالضافة الى محتوى ايونات الصوديوم والكالسيوم والكلور والغرينوالكاربونات 

  .الدراسةمواقع جميع عناصر التربة التي ارتبطت بنمو الطحالب الخضر المزرقة في 

في دراستها لمجاميع  Fath iand Zaki) 2003في مصر ايضاً في منطقة المينا وادي النيل (سجلت 

الطحالب في بعض مواقع الترب الزراعية باالضافة الى العوامل البيئية والمناخية خالل شهر اكتوبر 

المصفرة والدايتومات  المزرقة والخضر واليوغلينية والخضر لبية هي الخضرخمسة مجاميع طح 2001
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ى بقية المجاميع الطحلبية المسجلة في المزرقة عل ذه الدراسة سيادة الطحالب الخضرهرت نتائج هظاوقد 

ً نوع 44اذ بلغ عدد انواعها جميع المواقع   تمثلت بـاجناس طحلبية  6كما سادت نوع مشخص،  102من  ا

Chlorella   ,Scyndesmus  ,Nitzchia   ,Gyrosigm  ,Nostoc   ,Lyngbya  كما بينت النتائج

انه من المحتمل ان يكون كل من الكاربون العضوي وامالح الكاربونات عامالن مؤثران في نوعية 

  في المواقع المدروسة.  هاوتوزيعالمجاميع الطحلبية 

لوادي  في دراسة حقلية عن الطحالب الخضر المزرقة والفلور الطحلبية Hamed) 2003كما أوضح (

ً نوع  21نيمة في جنوب سيناء في مصر تشخيص التال بمنطقة ابو ز لمزرقة اوكانت الطحالب الخضر  ا

  و          G. Decorticansو   Gloeocapsa Gelatinosaانواعها المتوافرة هيهي السائدة ومن 

Oscillatoria foreui ى الصفات السبب الى سيادة الطحالب الخضر المزرقة في هذه البيئات ال يعود و

  نموها. ة في زياد متسهد الفيزيائية والكيميائية للتربة وخاصة زيادة القلوية والملوحة وندرة الفوسفات التي ق

على  اجريت في منطقة الخانكة بمحافظة القليوبية بمصر Salaheldin et al. (2004في دراسة (

لملوحة قاومة لنوعين من الطحالب الخضر المزرقة المامتازت بملوحتها العالية اذ تم عزل تربة زراعية 

ف وقد بينت الدراسة ان االختال Nostoc Humifusumو  Oscillatoria Earleaوهي التربة هذه من 

  ب .  لطحالي معدل الكاربون والنتروجين له تأثير واضح على نمو تلك افي درجات الملوحة والتغير ف

ة في دراسته عن الفلورا الطحلبية لبعض مواقع التربة المزروع Abdel Hamed (2006)أما 

ً نوع 117 فقد شخص بنباتات مختلفة اضافة الى الخواص الفيزيائية والكيميائية في بني سويف في مصر  ا

ً نوع  35ينتمي الى الطحالب الخضر المزرقة و  52وكان منها  ً نوع 27الى الدايتومات و  ا من الطحالب  ا

اً هي نتشاراالخضر ونوعين من الطحالب اليوغلينية ونوع واحد للطحالب الصفر وكانت الطحالب االكثر 

ربة لت% من مجموع التجمعات الطحلبية الموجودة في عينات ا 43 بنسبة  الطحالب الخضر المزرقة

       بنسبة  Oscillatoria Granulataو  %  2.95بنسبة Oscillatoria Amphibiaوكانت السيادة 

  . 1.75%بنسبة  Oscillatoria Angustissimaو%2.02 

التربة  في دراسته عن الفلورا الطحلبية بجمع عينات Shanab (2006)في عين حلوان في مصر قام 

ع نو  165 اذ بلغتاالنواع الطحلبية المختلفة عدد من تشخيص بخالل المواسم على جانبي مجرى العين 

طحالب انت الالمزرقة والخضر والدايتومات والبنية والذهبية وك تمي الى المجاميع الطحلبية الخضرتن

ً نوع 98هي السائدة مثلت المزرقة الخضر  ً نوع  32الدايتومات ثم نوع   34الخضرتليها الطحالب  ا ثم  ا

الصيف الربيع وثم فصل الخريف وسجل اعلى عدد من الطحالب في نوع واحد ت بالطحالب البنية تمثل

ل الطحالب الخضر المزرقة في ك وسادتوكانت عينات الشتاء تحتوي على اقل عدد من الطحالب 

ركيب ين التبكما بينت نتائج هذه الدراسة عن وجود عالقة . م الطحالب الخضر ثم الدايتوماتث الفصول

  بة .النوعي والكمي لمجاميع الطحالب وبين الخصائص الفيزيائية والكيميائية لعينات التر
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تم  في محافظة كفر الشيخ في مصر لبيةمجاميع الطحال عن El-Gamal et al. (2008دراسة (في 

ينت لتربة وقد بمناطق مختلفة كما تم دراسة الخواص الفيزيائية والكيميائية ل 10جمع عينات التربة من 

طحالب ال وضمتنوع من الطحالب  40بين مختلف المواقع وقد تم تشخيص  ملحوظةالنتائج وجود فروق 

ً نوع  25الخضر المزرقة ً نوع15 و ا حيوي ولوحظ وجود عالقة بين التنوع الالخضر  من الطحالب ا

  . للتربة الفيزيائية والكيميائية للطحالب والخصائص

 .Hussain et al في حقول الرز من قبل لطحالب الخضر المزرقة في دراسة للتنوع الحيوي ل

ً نوع 28 وقد شخصعينات التربة من خمسة اماكن  تمنطقة سوابي في باكستان جمع في (2009) من  ا

نوع  Chamaesiphonalesانواع أما  9 بـ Chroochoccalesرتبة تمثلت الطحالب الخضر المزرقة 

طهران اجريت العاصمة . وفي ايران في Stigonematalesنوع واحد من و Nostocales 17واحد و 

حيوي لنبات الرز من قبل السماد تمثل الدراسة على الطحالب الخضر المزرقة في  حقول الرز باعتبارها 

Saadatnia and Riahi (2009)  وكانت السيادة للطحالب الخضر المزرقة المشخصة لالنواع الحاوية

 A. oscillarioides و A. spiroides وهي   .Anabanea spمتمثلة بجنس  على الحويصلة المغايرة

  .A. variabilis و A. torulosa و

الغرنلق  تصنيفية لبعض انواع طحالب التربة الرطبة في محمية غابة) بدراسة 2011(ديب كما بين 

وع ن 22المزرقة  الخضرالطحالب تمثلت بنوع من طحالب التربة  60 تشخيص باللالذقية في سوريا

كان وانواع من الطحالب الخضر المصفرة  7و  الدايتوماتنوع من  13نوع و  18 الخضروالطحالب 

 سجلكما  .Phormidium sp  ثم  .Oscillatoria spيليه    .Nostoc sp االنواع سيادة هو اكثر 

  .االقل في فصل الصيفوفي فصل الربيع  لالنواع العدد االكبر

ً نوع 24قاموا بعزل Salem et al. (2011 أما ( أماكن مختلفة  10من الطحالب الخضر المزرقة من  ا

تمثل االراضي  3منها تمثل االراضي الخصبة و مناطق 7على امتداد محافظة الشرقية في مصر وكانت 

ً نوع 11النسبة االكبر المستصلحة حديثاً وكانت   وكان جنس تة للنتروجينلطحالب الخضر المزرقة المثبل ا

Nostoc  عزلت منه  اذلحويصلة المغايرة انتشاراً في معظم االراضي الحاوي اخيطية الهو أكثر االجناس

ً نوع 22 كما تم  Nostoc Calcicolaاخرى  نوع 11و Nostoc Muscurumمن  نوع 11 تمثلت بـ ا

 .Aست سالالت و   A. oryzaeأنواع هي :  ةبثالث تمثلت Anabaenaمن جنس  انواع 10عزل 

circinales  وساللتينA. oscillarioides  عزل ً  Nodularia Spumignaمن نوعين  أيضا

 Anabaeno وNostoc وكان جنس   .Synechococcus spمن انواع ةوثالث Calothrix Clavataو

  .هما االكثر انتشاراً في معظم االراضي القديمة عن االراضي المستصلحة حديثاً 

الطحالب الخضر المزرقة ومساعدتها  في دراستة عن  .Shariatmadari et al)2013كما أشار (

يران والتي هدفت الى دراسة توزيع الطحالب الخضر ت وتوزيعها في البيئات االرضية الالنبافي نمو 
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سبعة مناطق رئيسة من تم جمع عينات التربة  اذالمزرقة المعزولة من مناطق زراعة الرز في ايران 

ً نوع 49اذ تم تشخيص  لزراعة الرز ً موقع 70من تحتوي على الحويصلة المغايرة  ا  االنواعومن بين هذه  ا

Anabaena  و Nostoc  تثبيت في االجناس هذه اهمية يوضح ممااألماكن السائدة في معظم هي كانت 

  . .الرز حقول في النتروجين
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  Materials and methodsمواد العمل وطرائقه  -2
  منطقة الدراسة : 2-1

  Study Area Description                    وصف منطقة الدراسة : 2-1-1
جنوب العراق ومنطقة الفرات االوسط التي تقع منطقة الدراسة في محافظة الديوانية وهي احدى مدن 

 شماال وخطي طول .2432و  17.31يضمها سهل العراق الفيضي الرسوبي والتي تقع بين دائرتي عرض

%) من مجموع مساحة  1.9وبذلك فهي تشكل نحو( 2كم 8153شرقا. تبلغ مساحتها نحو  45.49و 44.24

%)من مجموع مساحة محافظات منطقة الفرات االوسط .يمر بها فرع من نهر الفرات  8.1القطر ونحو(

   ).2000العمري ,ه الديوانية يعرف بشط الديوانية (يعرف بشط الحلة وعند دخول

  هي: وجد فيها حقول زراعيةتوالتي تمن محافظة الديوانية مواقع ولغرض الدراسة تم اختيار ستة 

  31.30 يقع في الجزء الشمالي الغربي من محافظة الديوانية بين دائرتي عرض الشامية: قضاء -1

شرقا في منطقة سهلية منبسطة من اخصب مناطق السهل  44.52و  44.30 لشماال وخطي طو 32.7و

% ترتفع اراضي 11.7وهي بذلك تشغل مايعادل  2)كم948تبلغ مساحتها(.)2008(السعدي,الرسوبي 

في م فوق مستوى سطح البحر  21قضاء الشامية في االجزاء الشماليةعند شمال ناحية المهناوية لتصل 

  ). 2011م فوق مستوى سطح البحر(العبادي,11 لتنخفض في اقصى جنوب ناحية غماس لتص حين

نواحي محافظة الديوانية التابعة لقضاء الشامية تقع الى الجنوب من مركز وهي احدى : ناحية غماس -2

  القضاء على ضفاف شط الشامية والذي يسمى عند مروره بالمدينة بشط غماس بين دائرتي عرض

N31.74506   و E  44.61944   النجف وتبعد -تقع على طريق الديوانية 2كم   459 .تبلغ مساحتها

كان شهر أيلول تشتهر بالزراعة وخصوصا محاصيل القمح والنخيل وفي  كم. 57عن المركز بحوالي

  .الرزالغالب على االراضي الزراعية زراعة 

             كم شمال شرق بين دائرتي عرض 25 عن مدينة الديوانية بحوالي يبعد : قضاء عفك -3

N32.0345  وE 45.1434  وهي  الدغارةالمتفرع من شط الحلةا شط ويمر به 2كم 3669تبلغ مساحته

كان يغلب على االراضي شهر أيلول زراعية شاسعة تمتاز بزراعة الحنطة والشعير وفي  ذات اراٍض 

  الزراعية زراعة الجت.

  E و  N  31.7كم بين دائرتي عرض18تقع الى الجنوب من مدينة الديوانية بحواليناحية السدير: -4

تشتهر بزراعة الحنطة والشعير  و 2كم 13 مساحة اذ تبلغالشرقي  الحمزةوهي اكبر نواحي قضاء  44.9

  والخضروات.

كم شماال من الخط السريع 16هي احدى النواحي التابعة لقضاء الديوانية تقع على بعدناحية الدغارة: -5

الحلة) منطقة (فرع  على ضفتي نهر الدغارة المتفرع من الضفة اليسرى من الفرات بين بغداد والجنوب تقع

توجد فيها العديد من   E 44.7731274و   N  32.0609201  صدر الدغارة بين دائرتي عرض
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يغلب على االراضي الزراعية شهر أيلول االراضي الزراعية المزروعة بالنخيل والخضروات وفي 

  زراعة الجت.

على الطريق المؤدي لمحافظة بابل بين  كم15تتبع لقضاء الديوانية وتقع شماله بحوالي ناحية السنية: -6

يغلب عليها الطابع  2كم 210تبلغ مساحتها   E   44.7719717 و  N 32.0662925 دائرتي عرض 

  ). 1فيها اشجار النخيل ومحاصيل الخضر شكل (الزراعي وتزرع 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 توضح مناطق جمع العينات Google earthخريطة القمر الصناعي لمدينة الديوانية بواسطة برنامج  ) 1( شكل
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  : المواد واألجهزة المستخدمة 2-1-2
  : األجهزة المستخدمة خالل فترة الدراسة  1جدول 

  (المنشأ) الشركة المصنعة  االجهزة  التسلسل
  PH Hanna/Romaniaاالس الهيدروجيني   1
  EC Hanna/Romaniaالتوصيلية الكهربائية  2
  Apple/Japan  المطياف الضوئي  3
 Baffled الجهاز المحرض للحركة  4

stirring 
Cyan/Belgium 

 Hydrometer Cole‐Parmer/USAالهايدروميتر  5
  

 Oven Cyan/Belgiumفرن تجفيف   6

 Atomicمطياف االمتصاص الذري  7
apsorption spectro 

photometer 

Shimadzu/Japan  

 Flameالمطياف اللهبي   8
photometer  

Favorit/UK  

  : المواد المستخدمة خالل فترة الدراسة2جدول 
  الشركة المصنعة(المنشأ)  المواد  التسلسل

1  CaCL2 BDH/England 

2  KCL2 BDH/England 

3  C6H3OH(HSO3)2 BDH/England 

4  Ca(OH)2 BDH/England 

5  MgCO3 BDH/England 

6  NH4OH BDH/England 

7  KH2PO4 BDH/England 

8  NH4F BDH/England 

9  HCL BDH/England 

10  SnCL2 BDH/England 

11  Na6O18PP6 BDH/England 

12  H2SO4 BDH/England 

13  HCIO4 BDH/England 

14  CaCO3 BDH/England 

15  MgSO4.7H2O BDH/England 

16  La2O3 BDH/England 

17  NaNO3 BDH/England 

 I BDH/Englandاليود النقي   18

19  KI BDH/England 

 Glacialحامض الخليك الثلجي  20
acetic acid 

BDH/England 
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  Samplingجمع العينات : 2-2
مناطق في محافظة الديوانية  من الحقول الزراعية لست على الطحالب الحاويةجمعت عينات التربة 

عام لفي فصل الخريف ايلول شهر خالل مكررات  ةولكل حقل خمسوبواقع خمسة حقول في كل منطقة 

  .هووسط العينات من اطراف الحقل تتم جمع اذ 2017الربيع لعام وشهر أذارفي فصل   2016

  

 Physical and Chamical Factorsالفيزيائية والكيميائية القياسات   :2-3
من كل حقل من الطبقة السطحية خمس عينات الفيزيائية والكيميائية للتربة تم اخذ  لدراسة الخواص

العينة واخذ منها  تثم مزج spade) باستخدام مجرفة (Peters  et al.,2007حسم  30 للتربة وبعمق 

العمق  :كغم ووضعت في وعاء بالستيكي معلم ومكتوب عليه المعلومات الخاصة بالعينة مثل 2-1مايعادل 

عن طريق نثر  بعد ذلك تم نقلها الى المختبر وتم تجفيفها هاومكانالذي اخذت منه وتاريخ جمع العينة 

على شكل طبقة رقيقة في اماكن جافة وبدرجة  من االلمنيوم ذات احجام مناسبة اوانٍ العينات الرطبة في 

 ISO, 2009; Mullins and( ْم مزودة بمجرى تيار هوائي غير ساخن 40-20حرارة تتراوح بين 

Heckendorn, 2005 ( الن التجفيف على درجة حرارة عالية قد يحدث تغيرات كبيرة في الخصائص

تفتيت الكتل الكبيرة قبل تجفيفها الن ذلك يسرع جفاف  كما تم )Hesse, 1974الفيزيائية والكيميائية للتربة (

 hardened stellالفوالذي المقسي  الهاون باستخدام  العينات وبعد جفاف العينات تم طحن التربة

mortars وغربلتها  Grinding and sieving of soil sampling    2من خالل غربال قطر فتحاته 

عينة التربة جيداعن طريق تقسيمها الى ارباع ثم مزجت االرباع ).بعد ذلك تم مزج (ISO, 2009ملم 

على مزيج تربة متجانس ثم وضعت في اوعية  المتقابلة او المتخالفة وكررت العملية عدة مرات للحصول

  ومحكمة االغالق لتفادي امتصاصها لبعض غازات المختبر. نظيفةبالستيكية 

  

 Field Measurementsالقياسات الحقلية  :2-3-1

 Soil Temperatureدرجة حرارة التربة  :2-3-1-1
 بالتربة دقائق 5سم لمدة  10محرار زئبقي يغرس على عمق س درجة حرارة التربة بأستخدام  تم قيا

   ثم يسحب وتسجل القراءة

  Laboratory Measurements القياسات المختبرية :2-3-2

                  Soil pHاألس الهيدروجيني للتربة  :2-3-2-1
  :Gupta) 2000الطريقة (حسب الطريقة الموضحة من قبل بتم قياس االس الهيدروجيني 

تخدام محلولّي معايرة األول يجب أن يكون متعادل ( -1  = pHمعايرة مقياس األس الهيدروجيني بإس

ع المحاليل في الدوارق 7.0 ) واآلخر يكون إختيارياً باإلعتماد على األس الهيدروجيني للتربة. توض
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بط األس الهيدروجيني.  لدوارق الحاوية على محلولَي المعايرة ويُض ناوب في ا بالت وُيدَخل القطب 

  ختبار العينات.إل) وفقاً لمحاليل المعايرة إلى جاهزيتها pH meterوتشير األداة (

  .2CaClمل من محلول  20مل ويضاف له  100غم من عينة التربة في دورق سعة  10يوضع  -2

اص محلول  -3 ماح للتربة بإمتص ك بعناية لمدة  2CaClالس تخدام  10دون تحريكها, ثم تُحرَّ ثواٍن بإس

  قضيب زجاجي.

  الهيدروجيني. مقياس األس األس الهيدروجيني بواسطةقراءة دقيقة وتسجيل  30تحريك العالق لمدة  -4
  
 Soil Electrical Conductivityالتوصيلية الكهربائية للتربة  :2-3-2-2

  :التياك Gupta) 2000( حسب ما ذكرهب تتلخص الطريقة     

  

ع  -1 عة  40يُوض اف لها  250غم من التربة في دورق مخروطي س مل من الماء المقطر  80مل ويض

كل  ْد فوهة الدورق بإحكام ثم يرج بش ح وتُس اعة واحدة بعدها يُرش متبادل نحو األمام والخلف لمدة س

  .1بواسطة ورق ترشيح رقم 

  بمحلول كلوريد البوتاسيوم القياسي.ومعايرته يُغسل قطب التوصيلية بالماء المقطر  -2

ضبط قراءة تُ مل ويُغمر القطب فيه ثم  25يُصب بعض من محلول كلوريد البوتاسيوم في دورق سعة  -3

  م.°25عند وملي سيمنز/ سم  1.412صيلية على مقياس التو

  يُغسل القطب ويُغمر داخل مستخلص التربة. -4

بوطة عند  -5 ة الرقمية المض اش طة جهاز °25تُظِهرالش ة بواس يلية الكهربائية الُمقاس م قراءة التوص

الملوحة في التوصيلية الكهربائية والتي تُعبِّر عن محتوى الملح الذائب في المستخلص ومؤشراً لحالة 

  عينة التربة.

  Salinity) ‰(الملوحة    :2-3-2-3
ديرتم  ا  تق ة التي أورده ادل ة ووفق المع ائي ة الكهرب يلي اد على قيم التوص اإلعتم ة ب الملوح

)Mackereth et al., 1978:(  

  ]10-6×  640× الكهربائية (مايكروسيمنز/سم)  ةالتوصيلي) = ‰([الملوحة 
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  ثنائي كبريتات الفينول الحامضية بطريقةتقدير النترات   :2-3-2-4
Determination of Nitrate by Phenoldisulphonic Acid Method 

غم من التربة  5) بوضع حوالي Keeney and Nelson, 1982(المذكورة في  تتلخص الطريقة 

ي  روط خ ي دورق م ة  Erlenmeyer flaskف اف م إض ول 25ث ل ح ن م ل م الصإل م خ ت  س

بقاً, بعدها تُرج المحتويات  3OH(HSO3H6Phenoldisulphonic acid [C(2[لنتراتا ر مس الُمحضَّ

اف لها حوالي  10لمدة  نى بعد ذلك  5وتُرج لمدة 2Ca(OH)غم من  0.2دقائق ثم يُض اً ليتس دقائق أيض

افة حوالي  ع دقائق حتى يتم  دقيقة ثم تترك 15 – 10وتُرج لمدة 3MgCOمن غم 0.5إض تقر لبض لتس

مل ثم  100مل من الراشح الرائق إلى دورق سعة  10). يُسحب 42ترشيحها بواسطة ورق ترشيح (رقم 

لكي يتبخر إلى أن يجف الدورق تحت درجة حرارة منخفضة في  Hotplateيوضع على صفيحة تسخين 

تمرار في التسخين بعد جفاف ), مع مراعاة عدم اإلس3HNO(لتحرير أبخرة Fumehoodحجرة التبخير 

افة  ب)وإض كٍل تام ليتم بعد ذلك تبريده(الدورق الحاوي على الرواس ثنائي كبريتات مل من  2الدورق بش

على الفور بواسطة السحاحة وتغطية الدورق بسرعة وتدويره بصورة تسمح بوصول الفينول الحامضية 

ب) ليترك بعدها  ف إلى جميع الملح المتبقي (الراس تقر مدة الكاش اف  دقيقة ثم 15 – 10يس مل  16.5يض

يب زجاجي  ك بقض ب (أو يُحرَّ من الماء المقطر البارد ويتم تدوير الدورق إلحالل جميع ما تبقى من راس

اف  ب المتبقي) وحالما يبرد الدورق يض المخفف ببطئ  OH4NHمل من  15حتى يتم حل جميع الراس

خالل تطور اللون وإستقراره عند األصفر بعد ذلك يضاف حتى يتحول المحلول قاعدياً بشكٍل واضح من 

بح الحجم  16.5 ) على N-3NOمل) وتخلط جيداً.يُقرأ تركيز النترات ( 50مل من الماء المقطر (يص

بقاًيتم تقدير النترات في  415طول موجي  ر مس ي للنترات الُمحض تخدام المنحنى القياس نانومتر,وبإس

  العينة من خالل اآلتي: 

  

  

 
  1رقم  Brayبطريقةتقدير الفوسفات   :2-3-2-5

Determination of Phosphate by Bray’s Method No. 1 
فور من خالل إحالل Bray and Kurtz, 1945تتلخص الطريقة ( ي للفس ) بإعداد المنحنى القياس

حوق غم من 0.2195 لتر من الماء المقطر, وبذلك يكون المحلول  1الجاف والنقي في  4PO2KHمس

ير المنحنى  50حاوياً على  تخدم لتحض فات يس ي للفوس فور/ مل ويُحفظ كمحلول قياس مايكروغرام فس
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افة  تخالص بإض فور. يتم اإلس ي للفس إلى دورق  Bray’s Extractant No. 1مل من  50القياس

عة  ح محتوياته  5من عينة التربة ويرج بعدها مدة غم  5مل يحوي على  100مخروطي س دقائق ثم ترش

طة  5ويؤخذ منها  ع في دورق قياس  Bulb pipetteمل بواس رةً  25وتوض اف لها مباش مل  5مل ويض

ة أوتوماتيكية ويخفف إلى حوالي  طة ماص ف المولبيدات بواس ك  20من كاش مل بالماء المقطر، يُحرَّ

اف  ك  25الدورق إلى حد  . يمألBulb pipetteفف مع المخ 2SnClمل من محلول 1ويض مل ويُحرَّ

دقائق وتتم قراءة اإلمتصاصية بواسطة المطياف الضوئي على الطول  10جيداً ليظهر اللون األزرق بعد 

يدات مع كلوريد  660الموجي  ف المولب كاش فير الجهاز على المحلول المكون من  عد تص نانومتر ب

  , ويتم حساب التركيز من خالل:القصدير الثنائي دون التربة

P kg/ha 	
A

1000000
50
5

2000000
5

4A 

  :إذ
 ذة أخ رةال . 5=  وزنال  غ
 لص ح  .مل 50=  ال
 قدیر =  ا ح لص لل  مل. 5ل
 ) ر ف ة الف اسي = Pك ى الق رجة م ال ة اال  .A) في الع
  ارم 1 وزن رة ه . 2س =  22 ع ال غ ن   مل
 1  = روغرام 1000000000ملغ =  1000000غ =  1000غ  ما

  
  قوام التربة بطريقة الهايدروميتر تحديد  :2-3-2-6

Determination of Soil Texture by Hydrometer Method 
  من خالل: Gupta) 2000(يقة حسب طربقيست 

ن)  100غم من التربة المجففة بالفرن ( 50وزن  -1 ع في كاس الخالط  غم من مزيج التربة الخش وتوض

  .مل من محلول فوسفات الصوديوم 10يتم ملئه إلى منتصفه بالماء المقطر ويضاف له 

ع الوعاء على الجهاز المحرض للحركة  -2 التربة يتم تفكيك كتل ويترك حتى Baffled stirringيوض

 8 -7دقائق للحصول على نسجة التربة الخشنة و 4 – 3ا نحو األسفل, وتأخذ العملية عادةً من وجمعه

  .دقائق للحصول على نسجة التربة الناعمة (الطين)

يُنقل المزيج كمياً إلى إسطوانة مدرجة بواسطة غسل الوعاء بالماء المقطر وتمأل األسطوانة إلى أدنى  -3

غم من المزيج الخشن  100يستخدم  اذجهاز الهايدروميتر في السائل. عالمة بالماء المقطر بعد وضع 

  .للعينة وتكمل إلى أعلى عالمة في تدريج األسطوانة

ائل ألنها  -4 طوانة لألمام ونحو الخلف تجنباً لخلق تيارات دائرية في الس يزال الهايدروميتر وترج االس

  .تؤثر سلباً على معدل الترسيب
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ل الوقت بعد  توضع األسطوانة على -5 ثانية, ويُدخل بعناية الهايدروميتر ويُقرأ في نهاية  20طاولة ويُسجَّ

  .ثانية 40ألـ 

 0.5) للحصول على قراءات للهايدروميتر مختلفة مع بعضها البعض بمقدار 5و  4ن (اتُكرر الخطوت -6

  ق.غم. وتتم معايرة جهاز الهايدروميتر لقراءة الغرامات من مادة التربة في العال

ل قراءات الهايدروميتر على ورقة البيانات. -7   تُسجَّ

افة  -8 م °20إلى قراءة الهايدروميتر لكل درجة أعلى من  0.36قياس درجة الحرارة للعالق, مع إض

  م. وهذه القيمة لتصحيح قراءة الهايدروميتر.°20وطرح القيمة نفسها مع قراءة كل درجة أقل من 

ع األس -9 بط بعد إعادة رج العالق ووض تقرة وتُأخذ قراءة الهايدروميتر بالض طوانة على طاولة مس

ً ساعتين, وتُصحح درجة الحرارة كما هو موضح في الخطوة    ).8( المذكوره انفا

من نسبة الرمل والغرين والطين المحسوبة على ورقة البيانات، يستخدم مخطط مثلث القوام  -10
Textural triangle diagram1(مخطط  ة للتربةلتحديد صنف النسج(  

  

 طبقات نسجة التربة وفقا لنسبة الرمل والغرين والطين )2شكل (
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  Organic Matterالمادة العضوية   :2-3-2-7
  آلتي:وكا و )Bray and Kurtz, 1945(اعتمدت الطريقة الموضحة من قبل 

  مل). 50في وعاء الترميد (دورق سعة ملم) ووضعه  2غم من منخول التربة ( 10.0 – 5.0وزن  -1

ع وعاء الترميد الحاوي على التربة في فرن تجفيف على درجة حرارة  -2 اعات  4م لمدة 105وض س

 يؤخذبعدها يتم إخراج الوعاء الحاوي على التربة من الفرن ويترك في الهواء (الجاف) ليبرد وعندها 

ع وعاء الترميد الحاوي على ال  Muffleتربة ويُلف بجفنه خزفيه داخل الفرن وزن التربة ثم يوض

furnace  ساعات بعدها يتم إخراج وعاء الترميد من الجفنة الخزفية إلى  4م لمدة °400للوصول إلى

د ثم يؤخذ وزن التربة. وتحسب نسبة المادة العضوية عن طريق:   الهواءليُبرَّ

Percent	organic	matter OM
W W
W

100 

  :إذ
  د رةع  .1Wم = °105وزنال
  د رةع  .2Wم = °400وزنال
  ة ادة الع ة ال ابها م خالل ضرب ن ن الع  ح ار ة ال  .0.58× ن

  
  
 Ca,Mg,Kبمطياف اإلمتصاص الذري والمغنسيوم والبوتاسيوم :  تقدير الكالسيوم 2-3-2-8    

Estimation by AAS  
  آلتي:ك Baker and Suhr) 1982( طريقةتم االعتماد على 

رة ات ال طة احماض ( ت ه ع غم من عينة التربة وكمل الحجم الى  1) لHCIO4و H2SO4بواس

من مدى 100 يوم)/كغم 5-10مل ثم حفظت العينة لغرض التقدير ض يوم،كالس يوم ، مغنس ملغم(بوتاس
ب 5-10تربة طة المزيد من التخفيف المناس يوم/مل)بواس يوم،كالس يوم،مغنس ثم (مايكروغرام بوتاس

ومة ،بعد ذلك اخذ( افة المادة المهض رت عينة فارغة دون إض مل  100) مل من العينة وكمل الى 5حض
  ماء مقطر وتم القياس بمطياف االمتصاص الذري .

  

  Na Determination by Flame photometerتقدير الصوديوم بالمطياف اللهبي : 2-3-3-9

 ,.Nathan et al(حسب الطريقة الموضحة من قبل بيمكن تحديد الصوديوم في مستخلص التربة 

ع  وذلك )2012 افة  5من خالل وض تخلص داخل دورق زجاجي وإض مل له من محلول  5مل من المس

بة  ع 0.105الليثيوم المخفف (يحوي على الليثيوم بنس ر من وض في 3O2Laغم من  1.2314% ويُحضَّ

عة (ود اف لهُ 1رق حجمي س ورمالي) لغرض اإلذابة بعدها يتم التخفيف ن 6( HClمل من  4) لتر يُض

اف اللهبي 1إلى ( از المطي د على جه دي ار داخلي وتح ات كمعي الي من اآليون اء الخ الم  Flame) لتر ب

photometer  ائي لليثيوم اس  15إذ يبلغ التركيز النه ايرة القي اس في مع افئ/ لتر وهو األس ل مك م

ي لل وديوم بإذابة لمطياف اللهب. ويتم عمل المحلول القياس ) لتر من 1في ( 3NaNOغم من  3.6971ص
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وديوم فيه  ل على محلول تركيز الص  1) أو ملغم/لتر1000مل/ لتر ( 1الماء الخالي من اآليونات فنحص

ها ويعمل  يت اص فة معلومة التركيز وتُحدد إمتص مايكروغرام/ مل وبعد ذلك تؤخذ منه حجوم مختل

  .بواسطتها المنحنى القياسي للصوديوم

  

   Soil algae              الطحالب المتواجدة في التربة :2-4

حضنت التربة الحاوية على حيث  المباشرة طريقة ال المتواجدة في التربة اتبعت  لعزل الطحالب

يحصل نمو للطحالب حيث الطحالب بعد ترطيبها بالماء المقطر وتغطيتها بغطاء شفاف مثل ورق العدسات، 

الى باإلضافة  .Lund, 1945)( على الورق الشفاف وتفحص مباشرة تحت المجهروالتي بدورها تلتصق 

جمعت العينات  اذ Moss (1966) الموضحة من قبللملتصقة على الطين الطحالب اطريقة ذلك استخدمت 

سم باستخدام مجرفة ذات حافة  5ة السطحية للتربة الرطبة وبعمق يتراوح من مناطق الدراسة من الطبق

 المقطر ثم غلقت معلمة واضيف اليه القليل من الماء بولي اثليينالطين في اكياس  عينات حادة وقد تم وضع

غم من الطين وفرش  40 هبتري ووضع في طبقالعودة الى المختبرتم اخذ  بدون تحريك لحين توترك

يف ظبعد ذلك وضع ورق تنطبق لكل مزرعة  25وبواقع  لتربةالعزل طحالب  اً صبح مستوياحيث سطحه 

تغطي الطبق بحيث على سطح الطين في االطباق المراد عزل الطحالب منها  Lens papersالعدسات 

وعرضت الى ضوء خافت المختبر خالل الليل  داخلهذه االطباق  تثم وضعلكي تلتصق عليها الطحالب 

رفع اوراق تنضيف العدسات وماتحتويه من الطحالب والتي م الى صباح اليوم التالي ثم ت توتركجدا 

قطرات  5-4 ماء مقطرمعمل  10اليها  اضيفمل و 25 سعة في قنانٍ  هاوضعم التصقت عليها بعد ذلك ت

بصورة جيدة. تم تشخيص الطحالب تم رجها كمادة حافظة و Lugols Solutionمن محلول لوكل 

وذلك بفحصها  Cyanophytaالموجودة في عينات التربة المتمثلة بالطحالب الخضر المزرقة 

وباستعمال شرائح مؤقتة وباستخدم مصادرالتشخيص(  x40بالمجهرالضوئي تحت قوة تكبير

Desikachary, 1959 وPrescott, 1973   و Komárek and Hauer, 2013.(  

  

  Biological Diversity Indices ادلة التنوع الحيوي 2-4-1

  Shannon and Weaner Indexدليل التنوع  2-4-1-1
ويعرف بانه عبارة عن دالة لعدد افراد جميع االنواع في ذلك المجتمع وقد تم حساب قيمة التنوع بالصيغة 

  )(Shannon and Weaner ,1949التالية 

 

  	 ∑ 	 	   
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  :تشير اذ

S    عدد األنواع الكلي =P  نسبة النوع =i  في العينة المكونة من عدد أفراد قدرهN.      

  Simpson Index of Diversityدليل سمبسون للتنوع  2-4-1-2
  التي:اوك Krebs,(1989)المذكورة في  Simpson,(1949)لحساب دليل سمبسون تم استخدام معادلة 

SI
∑

   

  ان : اذ

    SI دليل سيمبيسون للتنوع =  

     Pi :نسبة افراد النوع في المجتمع ويمكن استخراجها كما ياتي =  

Pi  =	 				عددد	افراد	النوع	المعين

العدد	الكلي	الفراد	االنواع	المختلفة	في	الموقع	المعين
  

  وهي اعلى قيمة للتنوع 1) قيمة التنوع من صفر إلى  (Dتتراوح 

 

   Statistical Analysisالتحليل االحصائي               :2-5
 Least Significantو   ANOVA table one wayتم تحليل العينات احصائيا باستخدام 

Dereferences )LSD(  ترب لالعناصر الفيزيائية والكيميائية واعداد الطحالب  اليجاد العالقة بين

 Pearson   وكذلك تم استخدام معامل االرتباط، لكل فصل تالمناطق الستة التي جمعت منها العينا

Correlation coefficient   من جهة وبين للمناطق اليجاد العالقة بين والعوامل الفيزيائية والكيميائية

 )t )t-testاختبارتخدم ساو من جهة اخرى لكل فصل. اعداد الطحالب والعناصر الفيزيائية والكيميائية

عند مستوى معنوية  SPSS 24باستخدام برنامج  بين الفصليناليجاد الفروق المعنوية للمناطق الستة 

p<0.05 .  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الفصل الثالث
  النتائج

 Results  
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c3                     النتائج :                         Results       
  Physical and Chemical Factorsالعوامل الفيزيائية والكيميائية                 :3-1

 

  Soil Temperature      : درجة حرارة التربة1- 1- 3
في المزرعة  مْ  20.50كانت  اذتراوحت درجة حرارة التربة في مناطق الدراسة الحالية بين اقل قيمة 

الثالثة  لمزرعة ْم في ا 30) واعلى قيمة كانت 2(ملحق شهر اذاراالولى والثانية في منطقة السنية خالل 

ْم في  21ة حين كان اقل معدل لدرجات الحرار). في 1(ملحق شهر أيلول  لمنطقة غماس خالل والخامسة 

، شكل 1 (جدولشهر أيلول  ْم في منطقة غماس خالل  28.80واعلى معدلشهر اذار  منطقة السنية خالل

اطق ). كما بينت نتائج التحليل اإلحصائي وجود فروق معنوية بين درجات الحرارة لبعض المن1

  ). 1(جدول  p<0.05لواحد عند مستوى احتمالية االشهروخالل شهري أيلول واذارالمدروسة خالل 

 

  pH        االس الهيدروجيني :2- 1- 3
 6.42ةل قيملوحظ من خالل النتائج ان قيم االس الهيدروجيني خالل الدراسة الحالية تراوحت من اق

ي المزرعة ف 7.55واعلى قيمة كانت ).1(ملحق شهر أيلول  في المزرعة االولى لمنطقة الشامية خالل 

في  7.01ي كان اقل معدل لالس الهيدروجين في حين). 2(ملحق شهر اذار الثانية لنفس المنطقة خالل 

(جدول ذارشهر افي منطقتي السنية والسدير خالل  7.33واعلى معدل كانفي شهر أيلول  منطقة السنية 

 اسة في عدم وجود فروق معنوية بين مناطق الدر). واشارت نتائج التحليل االحصائي الى 2، شكل 1

  ). 1(جدول   p<0.05الواحد عند مستوى احتماليةالشهر وخالل الشهرين 

  

          Electrical Conductivity     التوصيلية الكهربائية       :3- 1- 3
 202كانت  اذبلغت ادنى قيمة للتوصيلية الكهربائية في المزرعة الخامسة لمنطقة عفك 

ة الدغارة مايكروسيمنز/سم في منطق 3280) واعلى قيمة لها 2(ملحق شهر اذار مايكروسيمنز/سم خالل 

 233.80).كان اقل معدل للتوصيلية الكهربائي2(ملحق الشهر في المزرعة الثالثة خالل نفس

ة ي منطقمايكروسيمنز/سم ف 3072واعلى معدل كان شهر اذار مايكروسيمنز/سم في منطقة عفك في

وجود  ). واتضح من خالل نتائج التحليل االحصائي3، شكل 1(جدول شهر اذار الدغارة ايضا خالل 

 شهرلل اوكذلك خالشهري أيلول واذارفروق معنوية بين قيم التوصيلية لبعض المناطق المدروسة خالل 

   .)1(جدول   p<0.05الواحد عند مستوى احتمالية
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 ل شهري أيلول واذارلة في ترب المناطق الزراعية خالدرجات الحرارة المسج معدل) 1( شكل

شهري أيلول واذاردرجة  االس الهيدروجيني المسجلة في ترب المناطق الزراعية خالل معدالت ) 2(شكل 

شهري أيلول التوصيلية الكهربائية  المسجلة في ترب المناطق الزراعية خالل معدالت  )3(شكل 
 واذار
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 اذار وأيلول  يشهرلخصائص الفيزيائية والكيميائية وإعداد الطحالب في ترب المناطق الزراعية خالل المعدالت واالنحراف المعياري ل )(3جدول 

  المناطق الزراعية

  

 العوامل             

 شهر اذار   شهر أيلول 

  السدير  عفك  الدغارة  السنية  الشامية  غماس
LSD 

  السدير  عفك  الدغارة  السنية  الشامية  غماس
LSD 

Mean±S.E  Mean±S.E Mean±S.E Mean±S.E Mean±S.E Mean±S.E Mean±S.E Mean±S.E Mean±S.E Mean±S.E Mean±S.E Mean±S.E 

 درجة الحرارة

Co 

25.5-30 

28.8±0.85* 

A 

25-29.5 

27.5±1.02* 

A 

22-27 

24±0.95* 

B 

23-25 

23.9±0.33 

B 

24-24.5 

24.1±0.10 

B 

23-29.5 

27.6±1.19* 

A 

2.01  

22-23 

22.4±0.18 

B 

21-23 

22.±0.44 

B 

20.5-22.5 

21.00±0.33 

C 

22-23.5 

22.70±0.33 

B 

21.5-25 

23.2±1.0 

A 

23-24.5 

23.6±1.19 

A 

1.07 

  االس الهيدروجيني

pH  

-7.336.85  

7.11±0.08  

6.42-7.38 

7.048±0.16 

6.76-7.28 

7.014±0.09 

6.76-7.28 

7.02±0.06  

7.22-7.28 

7.236±0.01 

6.74-7.4 

7.118±0.13  

  

0.24 
(N.S) 

6.88-7.18 

7.02±0.08 

  

7.20-7.55 

7.29±0.06 

 

7.02-7.54 

7.33±0.11 

 

7.03-7.28 

7.15±0.05 

 

7.02-7.36 

7.25±0.04 

 

7.23-7.50 

7.33±0.48 

 

0.54     
(N.S) 

 التوصيلية الكهربائية

µs/cm  

356-615 

473.2±46.50* 

B 

378-1490 

875±218.43* 

A 

346-565 

465.4±44.34 

B 

325-1778 

1003.6±290.8* 

A 

300-393 

333.2±16.34* 

B 

256-567 

378.6± 52.92* 

B 

368.7 

512-962 

774.2±77.35 

C 

1100-1700 

1336±102.44 

B 

256-530 

330.60±50.61 

D 

2900-3280 

3072±86.87 

A 

202-282 

233.8±13.20 

D 

1020-1700 

1404± 12.75 

B 

197.8 

 ‰  الملوحة 

0.23-0.39 

0.3020±0.02* 

B 

0.24-0.95 

0.5580±0.13* 

A 

0.22-0.36 

0.2960±0.029 

B 

0.21-1.14 

0.6440±0.19* 

A 

0.19-0.25 

0.2140±0.01* 

B 

0.16-0.36 

0.2420±0.03* 

B 

0.23 

0.33-0.71 

0.536±0.06 

C 

0.67-1.09 

0.802±0.08 

C 

0.16-0.34 

0.268±0.04 

D 

1.20-2.10 

1.730±0.32 

A  

0.10-1.80 

0.552±0.32 

B 

0.30-1.86 

1.16±0.25 

B 

0.45 

  ملغم/لتر النترات

4.39-9.6 

6.632±9.207* 

B 

5.94-10.45 

8.712±9.153* 

A 

5.58-10 

7.264±8.257* 

A 

3.77-8 

5.006±7.611* 

B 

4.94-8.36 

6.962±7.316* 

AB  

7.54-10.24 

8.806±4.356 

A 

1.892 

7.8-8.5 

8.080±1.157 

D  

9.9-26.1 

20.0400±27.30 

A 

4.9-12.3 

10.642±14.30 

B 

7.1-7.8 

7.46±3.748 

E 

12-13.4 

12.488±4.50 

B 

7.1-9.9 

8.480±4.50 

C 

0.311 

 /لتر ملغمالفوسفات 

1.56-2.67 

2.192±1.981* 

B 

1.41-2.5 

1.812±2.051* 

B  

2.73-3.5 

3.00±1.322* 

A 

2.11-3.43 

2.894±2.353* 

A 

1.67-3.28 

2.466±2.872* 

AB  

2.14-3.44 

2.51±2.421* 

AB 

0.536  

1.5-1.8 

1.6600±0.67 

B 

1.1-1.6 

1.340±0.929 

C 

1.5-2.1 

1.7040±1.14 

B 

1.4-1.8 

1.60±0.836 

B 

1.5-1.8 

1.666±0.417 

B 

4.5-7 

5.260±4.445 

A 

0.48 

بة
تر

 ال
جة

س
ن

 

  % الرمل
5-17.28 

12.072±2.49 

9-18.34 

12.836±1.79* 

11.64-16 

16.048±2.59* 

9.58-24.4 

14.696±2.58* 

8-24.44 

16.788±3.37* 

10.22-22 

15.204±2.07 

6.12.26 

(N.S) 

6-22.50 

12.1±1.21 

12-18.5 

14.38±1.11 

11-20 

13.6±1.66 

8.40-22 

12.08±2.51 

8-22 

18.74±2.35 

8.50-30 

15.68±3.92 

6.20 
(N.S) 

   %الغرين
47.92-53 

50.728±1.02 

49.2-55 

50.764±1.07* 

43-53 

50.372±1.86 

45.6-59.92 

51.204±2.39 

39.5-53 

47.412±2.48* 

45-54.9 

50.596±1.62 

4.24  
(N.S) 

50-55 

52.846±0.89 

A 

50-52 

50.7±1.19 

A 

49.60-57 

51.52±1.38 

AB 

50.88-57.60 

53.216±1.15 

A 

45-52.50 

50.36±2.05 

B 

44.80-55 

50.112±1.62 

AB 

7.51 
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  %الطين

34-42 

37.2±1.59 

A 

32-40 

36.4±1.60 

A 

31-36 

33.58±1.07 

B 

30-40 

34.1±1.82* 

B  

31-40 

35.8±2.83 

B 

32.5-38 

34.2±1.06 

B 

2.02 

25.12-39 

34.624±0.97 

 

29.5-37.2 

34.92±1.8 

 

29.40-39 

34.88±0.36 

 

25-39.12 

34.704±1.6 

 

32-39.70 

35.5±1.6 

 

25.20-39.30 

34.208±1.05 

 

3.530   
(N.S) 

  المادة العضوية الكلية

%  

3.43-5.46 

4.594±0.38 

2.55-4.83 

4.176±0.42 

3.29-4.68 

4.036±0.27 

2.96-5.03 

4.07±0.39 

3.29-5.41 

4.3±0.36 

3.34-5.5 

4.124±0.37* 

0.88   
(N.S) 

2.77-5.68 

4.322±0.46 

A 

2.90-4.90 

3.952±0.33 

A 

4.10-5.00 

4.510±0.15 

A 

3.82-5.79 

4.844±0.38 

A 

2.34-4.14 

3.352±0.29 

A 

4.14-7.58 

6.202±0.76 

B 

1.06 

  ملغم /لترالكالسيوم 

342-417 

380.20±15.01
3* 

192-458 

326.80±44.982
* 

308-350 

333.20±79.586
* 

250-400 

361.80±29.315
* 

308-466 

374.80±28.655
* 

292-417 

361.80±211.95
3* 

65.798  
(N S) 

380-540 

488±28.009 

B 

540-600 

574±12.4 

B 

130-140 

138±2.0 

C 

1280-1400 

1320±20.4. 

A 

130-160 

144±50.4 

C 

120-132 

125.2±2.89 

A  

233.66 

   م ملغم/لترالمغنسيو

139-214 

182.4±17.1* 

B 

188-266 

223.6±151.4 

A  

192-236 

209.8±88.91* 

AB 

165-233 

198.4±12.39* 

AB 

214-266 

227.8±9.786* 

A 

111-228 

173.2±19.02* 

B 

343.564 

247-453 

293.4±400.5 

B 

287-407 

362.2±200.7 

B 

38-70 

55.2 ±64.1 

C 

470-500 

486±60 

A 

45.3-54 

51.46±17.20 

C 

500-613 

557±180.841 

A 

79.549 

   ملغم/لتر الصوديوم

6.24-8.76 

7.5±8.932* 

CB 

6.25-8.75 

7.252±4.666* 

CB  

9.38-11.46 

9.582±6.078 

A 

7.27-9.38 

9.582±6.078* 

A 

6.25-7.5 

6.506±2.485* 

C  

6.25-11.46 

8.336±9.319 

AB  

1.584 

2.73-4.32 

3.574±0.309 

B 

3.4-5.42 

3.9940±0.394 

B 

1.21-1.55 

1.3040±0.063 

C  

10.11-15.72 

12.358±1.0026 

A 

1.42-1.55 

1.464±0.022 

C 

6.76-9.88 

8.304±0.53 

B  

1.225 

   ملغم/لتر البوتاسيوم

9-14 

11.2±1.02*      
B 

12-17 

13.76±0.849 

AB 

12.5-15.5 

13.6±0.4393 

AB  

10-14.3 

12.36±0.833* 

AB  

11-22 

14.2±2.035 

A 

9-14 

10.80±0.86 

B  

2.901 

51-60 

56±2.074 

A 

25-47 

32.6±3.75 

AB 

29-50 

41.8±3.904 

AB 

36-71 

57±6.253 

A  

16-34 

23±3.098 

B 

44.4-55.5 

50.18±2.263 

A 

24.13  

  الطحالبأنواع اعداد 

12-29 

23±1.41* 

A 

11-29 

19±1.72* 

A 

12-15 

13±0.63* 

C 

10-15 

12±0.94* 

C 

10-12 

11±0.31* 

C 

11-17 

14±1.35* 

C 

4.73 

3-8 

6±0.83 

A 

3-7 

5±0.83 

A 

2-7 

5±0.89 

A 

3-6 

5±0.63 

A 

2-6 

4±0.63 

B 

4-6 

5±0.25 

A 

1.75 

الشهر الواحد لى فروق معنوية بين المناطق خاللتشير ا االحرف الكبيرة  

  الشهرين * تشير الى فروق معنوية بين المناطق لكال
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            Salinity                      الملوحة: 4- 1- 3
سة لمنطقة المزرعة الخامفي  ‰ 0.10بلغت اذ 2017لعامشهر اذار سجلت الملوحة ادنى قيمة لها في 

), 2(ملحق ارشهر اذفي المزرعة الثالثة لمنطقة الدغارة خالل    ‰2.10) واعلى قيمة لها 2عفك (ملحق 

 ‰ 1.73واعلى معدل بلغ  2016لعام شهر أيلول في منطقة عفك خالل  ‰ 0.21كان اقل معدل للملوحة

د فروق نتائج التحليل االحصائي وجو ). وقد اثبتت4، شكل 1(جدول  اذارفي منطقة الدغارة خالل 

  p<0.05 عند مستوى احتماليةشهروخالل كل شهري أيلول واذارمعنوية بين بعض مواقع الدراسة خالل 

  ). 1(جدول 

  

     Nitrateالنترات           :5- 1- 3
 2016لعام لول أي في منطقة الدغارة المزرعة الثانية في ملغم/لتر  3.77سجلت النترات اقل قيمة لها 

 2017م لعافي اذار في منطقة الشامية المزرعة الخامسة ملغم/لتر 26.10) واعلى قيمة لها1(ملحق 

  20.04 واعلى معدلفي أيلول في منطقة الدغارة ملغم/لتر 5.00). بلغ ادنى معدل للنترات 2(ملحق 

ئي اتضح التحليل االحصا). من خالل نتائج 5، شكل 1(جدول  اذارفي منطقة الشامية خالل ملغم/لتر

ية عند مستوى احتمالشهروخالل كل الشهرين معنوية بين بعض مناطق الدراسة خالل  وجود فروق

p<0.05  1(جدول.(   

  

   Phosphateالفوسفات        :6- 1- 3
  2017عام لاذار  في منطقة الشامية المزرعة االولى في ملغم /لتر  1.10كانت اقل قيمة للفوسفات 

لغ اقل معدل ) وب2(ملحق  هنفس لشهرافي منطقة السدير المزرعة الرابعة خالل ملغم/لتر 7واعلى قيمة 

ير اذ بلغ واعلى معدل كان في منطقة السدشهر اذارفي منطقة الشامية خالل ملغم/لتر 1.34للفوسفات 

ود فروق االحصائي اتضح وج ). ومن خالل نتائج التحليل6، شكل 1(جدول شهر اذارفي ملغم/لتر 5.26

توى الواحد عند مسالشهروبين مناطق شهري أيلول واذارمعنوية بين  بعض مناطق الدراسة خالل 

  ). 1(جدول   p<0.05احتمالية 
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 شهري أيلول واذارالملوحة المسجلة في ترب المناطق الزراعية خالل معدالت  )4(شكل 

 شهري أيلول واذارالنترات المسجلة في ترب المناطق الزراعية خالل معدالت  )5(شكل 

 شهري أيلول واذارالفوسفات المسجلة في ترب المناطق الزراعية خالل معدالت  )6شكل (
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         Soil Textureقوام التربة  :7- 1- 3

           Sandالرمل  :1- 7- 1- 3
شهر ي ف% 5لوحظ من خالل النتائج ان اقل قيمة للرمل سجلت في المزرعة الخامسة لمنطقة غماس 

. )2ملحق (شهر اذار لمنطقة السديرفي %  كانت في المزرعة الخامسة 30) واعلى قيمة 1(ملحق أيلول 

ي ف% في منطقة عفك 18.74واعلى معدل كان أيلول في منطفة غماس في % 12.07 واوطا معدل كان

عض مناطق ). من خالل نتائج التحليل االحصائي اتضح وجود فروق معنوية بين ب7، شكل 1(جدول  اراذ

(جدول  p<0.05الواحد عند مستوى احتمالية الشهروكذلك بين مناطق  ،شهري أيلول واذارالدراسة خالل 

1.(  

  

        Siltالغرين   :2- 7- 1- 3
لعام ل أيلو% في عفك المزرعة الخامسة في 39.50تراوحت النسبة المئوية للغرين بين اقل قيمة 

). 1لحق (م 2016لعام أيلول في الدغارة المزرعة الخامسة في % 59.92 ) واعلى قيمة1(ملحق  2016

كل ش، 1(جدول اذار  في  % في الدغارة 53.21واعلى معدل أيلول % في عفك في 47.41واقل معدل 

دم علوحظ  كماشهري أيلول واذارمعنوية بين  التحليل االحصائي الى وجدود فروق). وقد بينت نتائج 8

شهر ي وجدت فروقا معنوية بين المناطق ف في حينشهر أيلول معنوية بين المناطق في  وجود فروق

  ).1(جدول اذار

  

         Clayالطين  :3- 7- 1- 3
% في 42) واعلى قيمة2(ملحق اذار  % في الدغارة المزرعة الثالثة في25للطين بلغت اقل قيمة 

لول شهر أي% في السنية في  33.58). اقل معدل كان 1(ملحق أيلول  غماس المزرعة الخامسة في 

حصائي ). وأشارت نتائج التحليل اال9، شكل 1(جدول شهر ايلول% في غماس في  37.20واعلى معدل 

هر شين في في حشهر أيلول معنوية بين بعض مناطق الدراسة في  للطين الى وجود فروقللنسبة المئوية 

تمالية عند مستوى احالشهرين معنوية بين  ين المناطق إضافة إلى وجود فروقب لم توجد فروقاذار

p<0.05   1(جدول.(  
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شهري أيلول النسبة المئوية للغرين المسجل في ترب المناطق الزراعية خالل معدالت  )8(شكل 
 واذار

 شهري أيلول واذارالنسبة المئوية للرمل المسجل في ترب المناطق الزراعية خالل معدالت  )7(شكل 

شهري أيلول واذاروية للطين المسجل في ترب المناطق الزراعية خالل ئالنسبة الم)معدالت 9(شكل 



  ltsResu........ ............ . ........... ......................................... ............................ النتائج  
 

38 
 

  

   Total Organic Matterالمادة العضوية    : 8- 1- 3
اعلى و 2017لعام اذار %في عفك المزرعة الخامسة في  2.34سجلت المادة العضوية اقل قيمة لها

 3.35ضوية ). بلغ اقل معدل للمادة الع2نفسه (ملحق للشهر% في السدير المزرعة الرابعة  7.58قيمة

التحليل  ). من نتائج10، شكل 1نفسه(جدول للشهر% في السدير  6.20واعلى معدل اذار  %في عفك في 

ل اطق خالوبين المنأيلول واذارشهري االحصائي تبين وجود فروق معنوية بين بعض مناطق الدراسة في 

ستوى عند مشهر أيلول  لم تسجل مناطق الدراسة فروقا معنوية فيما بينها في  في حينشهر اذار 

  .)1(جدول   p<0.05احتمالية

  

  Calciumالكالسيوم           :9- 1- 3
رعة الثالثة في السدير المزلتر/ ملغم 120بلغت اقل قيمة للكالسيوم المسجلة في الدراسة الحالية 

نفسه الشهر في الدغارة المزرعة الرابعة فيملغم/لتر 1400واعلى قيمة  2017لعام اذار والرابعة في 

غارة في في الدملغم/لتر  1320واعلى معدل اذار في السديرفي ملغم/لتر 125.20) واقل معدل2(ملحق 

ل دراسة  خالوجود فروق معنوية بين مناطق ال ). أثبتت نتائج التحليل اإلحصائي11، شكل 1(جدول اذار

ستوى ممعنوية بين المناطق عند  لم توجد فروقشهر أيلول إما في شهر اذاروكذلك خالل الشهرين 

  ).1(جدول   p<0.05احتمالية 

  

        Magnesiumالمغنسيوم     :10- 1- 3
شهر اذار الل في السنية المزرعة الخامسة خملغم/لتر 38اقل قيمة اظهرتها التغايرات خالل الفصلين 

 )2(ملحق ار شهر اذفي السدير المزرعة الرابعة خالل ملغم/لتر  613واعلى قيمة للمغنسيوم  2017لعام 

شهر ير في في السدملغم/لتر  557واعلى معدل اذار  في عفك في ملغم/لتر 51.46في حين بلغ اقل معدل 

الدراسة  التحليل االحصائي وجود فروق معنوية بين بعض مناطق ). بينت نتائج12، شكل 1(جدول اذار

  ).1(جدول  p<0.05الواحد عند مستوى احتمالية الشهروخالل الشهرين خالل 
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أيلول  شهريالنسبة المئوية للمادة العضوية الكلية المسجلة في ترب المناطق الزراعية خالل معدالت  )10(شكل 
 واذار

 شهري أيلول واذارايون الكالسيوم المسجل في ترب المناطق الزراعية خالل  ) معدالت11(شكل 

 شهري أيلول واذارايون المغنسيوم المسجل في ترب المناطق الزراعية خالل معدالت  )12(شكل 
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              Sodiumالصوديوم  :3-1-11
شهر ثة خالل في السنية المزرعة الثالملغم/لتر 1.21لوحظ من خالل النتائج ان اقل قيمة للصوديوم 

) واقل 2لحق (مشهر اذار في الدغارة المزرعة الثالثة في ملغم/لتر 15.72واعلى قيمة  2017لعام اذار 

نطقة مفي اذاركان أيضا في ملغم/لتر  12.35واعلى معدل اذار في السنية في ملغم/لتر 1.30معدل 

عض بمعنوية بين  التحليل االحصائي الى وجود فروق). وأشارت نتائج 13، شكل 1الدغارة (جدول 

  .)1(جدول  p<0.05عند مستوى احتمالية شهروخالل كل شهري أيلول واذارمناطق الدراسة خالل 

  

   Potassiumالبوتاسيوم            :3-1-12
مزرعة لك التراوحت قيم البوتاسيوم بين اقل قيمة في المزرعة الثانية والخامسة لمنطقة غماس وكذ

في ملغم/لتر  71) واعلى قيمة 1(ملحق  2016لعام أيلول  فيملغم/لتر 9كانت  اذالرابعة لمنطقة السدير 

في غم /لترمل 10.80). بلغ ادنى معدل 2(ملحق  2017لعام اذار المزرعة الثالثة لمنطقة الدغارة في 

). من 14 ، شكل1(جدول اذارفي منطقة الدغارة في ملغم/لتر 57واعلى معدل أيلول منطقة السدير في 

ً خالل نتائج التحليل االحصائي أظهرت فروق كذلك واذارشهري أيلول ومعنوية بين بعض المناطق خالل  ا

 .)1(جدول  p<0.05عند مستوى احتمالية الواحد للشهربين المناطق 

ئية ) وجود عالقات معنوية موجبة وسالبة بين الخصائص الفيزياrمعامل االرتباط (لوحظ من 

  ).14- 3(ملحق  P<0.05الواحد عند مستوى معنوية الشهروالكيميائية لكل منطقة خالل 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

شهري أيلول واذارايون الصوديوم المسجل في ترب المناطق الزراعية خالل معدالت  )13(شكل 
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   Soil Blue green algae      الطحالب الخضر المزرقة في التربة :3-2
جنسا،  17ى نوعا تعود ال 96لحالية بلغ عدد انواع الطحالب الخضر المزرقة المشخصة في الدراسة ا

لي لعدد % من المجموع الك 33.33نوعا وبنسبة  32هو السائد اذ بلغ  .Oscillatoria spاذ كان جنس 

 اذ Chroococcus% ثم الجنس  3.54نوعا وبنسبة  13اذ بلغ  .Phormidium sp االنواع ثم الجنس

اع لكل انو 6) اذ بلغتا .Lyngbya spو .Gleocapsa spيليه الجنسين ( % 7.29انواع وبنسبة  7بلغ 

 ، ملحق).2% (جدول 5.21انواع وبنسبة  5بلغ   .Aphanocapsa sp% ثم الجنس6.25جنس وبنسبة 

 .Nostoc spو .Spirulina spو  .Arthrospira spو   .Anabaena sp( ثم ياتي بعده االجناس

% ثم 3.12انواع لكل جنس وبنسبة  3) ضمت  .Cylindrospermum spو  .Merismopedia spو

)Aphanothece sp. وsp.  Microcystis وMicrocoleus sp.  و Schizothrix sp. والتي (

 جدول(% 1.04نوع واحد بنسبة  Calothrix spثم الجنس  %  2.08ضمت نوعين لكل جنس وبنسبة 

  ).16و 15 ، 2، 1 ، ملحق2

شهري أيلول سجلت بعض انواع الطحالب الخضر المزرقة سيادة في جميع مناطق الدراسة خالل 

 Phormidiumوالنوع  O. laetevirensوالنوع  Oscillatoria acutaومنها النوع واذار

Anomala  شهر أيلول في . في حين ان بعض االنواع كانت سائدة في جميع مناطق الدراسة فقط في

 O. subbrevisو O. princepsو O. formosaو Oscillatoria Curvicepsومنها االنواع 

 ان.كما سجل النوع Spirulina laxissimaو  Shizothrix vaginataو   Phormidium tenueو

Oscillatoria tenuis,  Phormidium pachydermiticum  سيادة تامة في جميع مناطق الدراسة

شهري أيلول واذارايون البوتاسيوم المسجل في ترب المناطق الزراعية خالل معدالت  )14(شكل 
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فصل الخريف فصل الربيع

في جميع مناطق الدراسة  الحالية خالل  اً كان سائد Oscillatoria limosa. اما النوع شهر اذار فقط في

 Phormidiumالنوع ان  في حين,شهر اذار ماعدا منطقتي غماس والسنية فيشهري أيلول واذار

ambigum  شهر  ماعدا منطقة الدغارة فيشهري أيلول واذار سجل سيادة تامة في جميع المناطق في

الشهرين سجل سيادة تامة في جميع المناطق خالل  Phormidium fragile. في حين ان النوع اذار

 في جميع المناطق اً كان سائد Schizothrix vaginata. واخيرا النوع شهر اذار ماعدا منطقة السنية في

  ).16و 15ملحق  2 (جدول شهر اذارماعدا منطقتي عفك والسدير في الشهرين خالل 

ي غماس ف 23واعلى معدل  شهر اذارفي  عفكفي  4لطحالب الخضر المزرقة ا النواع بلغ اقل معدل

 أنواعاد سة العدكما اشارت نتائج التحليل االحصائي الى وجود فروق معنوية بين مناطق الدرا ،في أيلول 

 p<0.05الواحد عند مستوى احتمالية  لشهروفي اشهري أيلول واذارالطحالب الخضر المزرقة في 

وع ن 8، 29سجل نبات الرز والشعير اعلى تواجد للطحالب الخضر المزرقة ). 15، شكل 1 جدول(

د غ عدذ بللجت اعلى التوالي في منطقة غماس مقارنة ببقية االنواع واقلها هو نبات الشهري أيلول واذار

 ). 16، 15(ملحق  في منطقة عفك على التواليلشهري أيلول واذار 2، 9االنواع 

ئية ) وجود عالقات معنوية موجبة وسالبة بين الخصائص الفيزياrمعامل االرتباط (من  لوحظ

ية توى معنوالواحد عند مسالشهرالطحالب الخضر المزرقة لكل منطقة خالل أنواع والكيميائية واعداد 

P<0.05  3(جدول.(  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

شهري الطحالب الخضر المزرقة المسجلة في ترب المناطق الزراعية خالل أنواع اعداد  معدالت)15شكل (
 أيلول واذار
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     Biodiversity Indicesدلة التنوع االحيائي  : ا1- 2- 3

        Shannon-Weaner(H-index)دليل شانون وينر  :1- 1- 3- 3
ة عفك  في منطق 2.350و  3.449ان اقل تنوع للطحالب الخضر المزرقة كان  بين دليل شانون وينر

أيلول  شهريفي  2.685و  4.104على التوالي واعلى تنوع كان في منطقة غماس شهري أيلول واذارفي 

  ).4على التوالي (جدول واذار

    Simpsons index of Diversityدليل سمبسون للتنوع  :2- 1- 3- 3
في عفك  في  0.935 و 0.981سجل دليل سمبسون ان اقل تنوع للطحالب الخضر المزرقة كان 

على شهري أيلول واذارفي غماس في  0.960و  0.990على التوالي واعلى تنوع شهري أيلول واذار

  ). 4التوالي (جدول 
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 اذاروأيلول  يشهراالنواع الطحلبية المشخصة في ترب الحقول الزراعية خالل  )4(جدول      

  المناطق الزراعية شهرايلول  اذارشهر 
  

              

األنواع الطحلبية

 غماس  الشامية  السنية  الدغارة  عفك  السدير غماس  الشامية  السنية  الدغارة  عفك  السدير

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  Anabaena  oscillarioides Bory  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  A. spirodes Klebehn   

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  + A. variabilis Kützing  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  Aphanocapsa biformis A.B.R   

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  A. elachista G.M.smith 

-  -  -  -  -  -  -  -  +  -  +  +  A. endophytica G.M.smith 

-  -  -  -  -  -  -  -  +  -  -  -  A. koordersi smith 

-  -  -  -  -  -  -  +  +  -  -  +  A. littoralis Hansgirg 

-  -  -  -  -  -  -  +  -  +  -  +  Aphanothece microscopica Nag 

-  -  -  -  -  -  -  +  +  +  -  +  A. nidularis Richter,p 

-  -  -  -  -  -  -  +  -  -  -  -  Arthrospira khannae Dronet 

-  -  -  -  -  -  +  -  -  +  -  +  A. platensis (nordst)Gom 

+  -  -  +  -  -  +  +  +  -  -  +  A. mass artii Kuffareth   

-  -  -  -  -  +  -  -  -  -  +  +  Calothrix castellii ( missal ) Born   

-  -  -  -  -  +  -  -  -  -  -  +  Chroococcus cohaerens (Bareb)  

-  -  -  -  -  -  +  +  -  -  -  -  C. dispersus G.M.Smith  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  +  C. minutus (kutz)Nag 

+  -  +  +  +  -  +  -  +  -  +  +  C. montanus Hansgirg.  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  C. pallidus Nag. 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  +  C. turgidus ( Kutz)Nag. 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  -  C. varius A.Br   

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  -  Cylindrospermum majus kuetzing  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  +  C. muscicola (kutz) 
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-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  -  C. stagnale (Kutz)   

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  +  Gloeocapsa calcarea  Tilden   

-  -  -  -  -    -  +  -  -  +  -  G. decorticans (A.Br.) Richter  

-  -  -  -  +  +  +  +  +  -  +  -  G. Fuscolutea Nag. 

-  -  -  -  -  -  +  -  -  -  -  -  G. Magma (Breb ) Kutz  

-  -  -  -  -  -  +  -  -  -  -  -  G. nigrescens Nag. 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  G. Rupsestris Kutz   

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  Lyngbya  allorgi Fremy  

-  -  -  -  -  -  -  +  +  -  -  -  L.  birgei Smith,G.M. 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  L. Contorta Lemm(orig ) 

-  -  -  -  -  -  -  -  +  -  -  -  L. lagerheimii(moebius)Gom.  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  L. porphyro siphonis Fremy  

-  -  -  -  -  -  -  +  +  -  -  +  L. truncicola Ghose   

-  -  -  -  -  -  +  -  -  -  -  +  Merismopedia convoluta Breb. 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  +  -  +  M. galuca ( Ehrenb)Nag. 

-  -  -  -  -  -  +  +  +  -  -  -  M. punctata Meyen  

-  -  -  -  -  -  -  +  +  -  -  -  Microcystis aeruginosa Kutz  

-  -  -  -  -  -  -  -  +  +  +  +  M. marginata ( Menegh ) Kutz. 

-  -  -  -  -  -  +  +  -  -  +  +  Microcoleus paludosus (kutz) 
Gomont 

+  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  +  M.subtorulosus (Breb) Gomont 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  +  +  +  Nostoc muscorum Ag.ex.Born  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  N. pruniforme ag.ex.Born 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  +  +  +  N. carneum Ag.ex.Born 

+  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  Oscillatoria acuta Bruhlet Biswas  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  -  O. Agardhii Gomont  

-  -  -  -  -  -  +  -  -  -  +  -  O. amoena Gom 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  +  O. amphigranulata Van Goor  

-  -  -  -  -  -  +  +  -  +  +  +  O. angustissima West  

-  -  -  -  +  +  -  +  +  -  -  -  O. animalis Ag.ex.Gomont 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  O. boryana Bory  
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-  -  -  -  -  -  +  -  -  -  +  -  O. chailybea Gardner  

-  -  -  -  -  -  +  -  +  -  +  -  O. chlorine Kutz  

+  +  -  +  -  -  +  +  +  +  +  +  O. curviceps Ghose 

-  +  -  -  +  +  -  +  -  -  +  +  O. foreaui Fremy  

+  -  -  -  -  +  +  +  +  +  +  +  O. formosa Bory  

-  -  -  -  -  -  -  +  -  -  -  -  O. geitleriana Fremy  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  O. hamelii Fremy  

+  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  O. laetevirens  Biswas 

-  -  -  -  -  -  -  -  +  -  +  -  O. lemmermanni Wolosz  

+  +  +  -  +  -  +  +  +  +  +  +  O. limosa Ag.ex.Gomont 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  +  -  +  O. limunetica Lemm 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  O. nigra vancher  

-  -  -  -  -  +  -  -  -  +  +  +  O. nigroviridies Thwaites  

+  +  +  +  -  -  +  -  -  +  +  -  O. perornata Skuja  

-  -  -  -  -  -  +  +  +  +  +  +  O. princeps Ghose  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  O. prolifica (Grev) GGomont 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  +  +  +  O. pseudogeminata G.shamid  

-  -  -  -  -  -  +  -  -  -  -  -  O. sancta (Kutz)  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  +  O. schultzii Lemm 

-  -  +  -  -  -  +  +  +  +  +  +  O. subbrevis Schmidle  

-  -  -  -  -  -  -  -  +  -  +  -  O. subuliformis Kutz  

+  +  +  +  +  +  -  +  -  -  +  +  O. tenuis Ag.ex.Gomont  

-  -  -  -  -  +  -  +  +  +  -  +  O. terebriformis Ag.ex.Gomont 

-  -  -  -  -  -  +  +  +  -  +  +  O. vizagapatensis Rao,C.B.  

+  -  +  -  -  +  +  -  +  -  -  -  O. willei Gardner  

+  +  -  +  +  +  +  +  +  +  +  +  Phormidium Ambiguum Gomont  

+  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  P. Anomala Rao,C.B. 

-  -  -  -  -  -  -  -  +  -  -  -  P. Favosum  Bory  

+  +  +  -  +  +  +  +  +  +  +  +  P. fragile (menegh)Gom  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  +  -  -  P. incrustatum (Nag ) Gom 



  Results.................... . ........... ......................................... ............................ النتائج  
 

47 
 

-  -  -  -  -  -  -  +  -  -  -  +  P. Jadinianum Gomont 

-  -  -  -  -  -  -  -  +  +  -  +  P. laminosum Ag.ex.Gomont 

+  +  +  +  +  -  +  -  -  +  +  +  P. Luciduis Kutz  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  P. molle (Kutz) Gom.  

+  +  +  +  +  +  +  -  -  +  -  +  P. pachydermiticum Fremy  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  +  P. purpurascens  ( Kutz) Gom   

-  -  -  -  -  -  +  -  -  -  -  -  P. Subfuscum Kutz  

-  -  -  -  -  -  +  +  +  +  +  +  P.tenue (Meneegh ) Gom  

-  -  -  -  -  -  +  -  +  +  +  +  Schizothrix  lacustris A.Br.( Gomont)  

-  -  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  S. Vaginata (Nag)Gomont) 

-  +  -  -  +  -  +  +  +  +  +  +  Spirulina. laxissima  west , G.S 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  S. Major (kutz)Gom  

+  -  -  -  -  -  +  -  +  -  +  -  S. meneghiniana (zanard ) Gom. 
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 اذار وأيلول  يلشهرالطحالب والعوامل الفيزيائية والكيميائية لترب الحقول الزراعية أنواع امعامل ارتباط بيرسون بين إعداد ) 5جدول (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                الزراعيةالمناطق 

 العوامل                     

 فصل الربيعشهر اذار في   شهرايلول 

 السدير عفك الدغارة السنية الشامية غماس السدير عفك الدغارة السنية الشامية غماس

ب
حال

ط
 ال

داد
إع

  

 0.271 0.392- 0.466 0.289- 0.267 0.639 0.418 0.791 0.690 0.167 0.388 0.761 درجة الحرارة مْ 

 pH  0.18 -0.055 -0.199 0.45 0.542 0.409 0.882 0.674 -0.027 -0.223 -0.278 0.723االس الهيدروجيني 

 µs/cm 0.883 -0.266 0.53 -0.265 -0.106 0.266 0.273 0.257 -0.034 0.643 -0.450 -0.124 التوصيلية الكهربائية

 0.647- 0.225- 0.263 0.038- 0.044- 0.341 0.296 0.154- 0.268- 0.529 0.263- *0.886 ‰  الملوحة 

 0.104- 0.554- 0.907 0.033 0.653 0.568 0.357- 0.592 0.558- 0.078- 0.277- 0.278  ملغم/لتر النترات

 0.178- 0.839 0.094- 0.139- 0.322 0.441- 0.037- 0.446- 0.19 0.329 0.274- 0.318- ملغم/لتر الفوسفات 

بة
تر

 ال
جة

س
ن

 

 0.288 0.306- 0.634 0.689 0.287- 0.111 0.137 0.30 0.571- 0.643 0.271 0.36  % الرمل

 0.993- 0.311- 0.582- 0.797 0.184 0.305 0.568- 0.255- 0.912 0.771- 0.20 0.647-  %الغرين 

 0.594- 0.066 0.496 0.264- 0.652 0.261- 0.60 0.335- 0.391- 0.214- 0.437- 0.150-  %الطين 

 0.037 0.595- 0.311- 0.946 0.308 0.415- 0.509- 0.288- 0.074- 0.599- 0.379 0.392  %المادة العضوية الكلية 

 0.777 0.162- 0.948 0.851- 0.08 0.778- 0.12 0.233- 0.753 0.504- 0.239 0.093  م ملغم/لترالكالسيو

 0.678 0.658 0.528 0.12 0.574- 0.171 0.179 0.552 0.013 0.338 0.268- 0.415  ملغم /لتر  المغنسيوم

 0.437 0.152 0.132- 0.11 0.652 0.883 0.82 0.714- 0.278- 0.578- 0.33 0.835 ملغم /لتر  الصوديوم

 0.930- 0.326- 0.824 0.772- 0.264 0.514 0.247- 0.795 0.210 0.271 0.339 0.890 ملغم/لتر البوتاسيوم
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 اذاروايلول ي شهردليل التنوع شانون وسمبسون ألنواع الطحالب الخضر المزرقة المشخصة في ترب الحقول الزراعية خالل ) 6جدول (

  المناطق الزراعية

  

 

  أدلة التنوع        

  شهر اذار  شهر أيلول 

 السدير  عفك الدغارة  السنية  الشامية غماس السدير  عفك الدغارة  السنية  الشامية غماس

Shannon 4.104  3.791  3.512  3.494  3.449  3.475  2.685  2.548  2.359  2.565  2.350  2.658  

Simpson's 0.990  0.985  0.984  0.982  0.981  0.984  0.960  0.957  0.938  0.954  0.935 0.958  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الفصل الرابع
  املناقشة

Discussion 
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 Discussion: المناقشة  4
 Physicochemical Characteristics: الخصائص الفيزيائية والكيميائية  4-1

تواجد تشكل التغيرات في الخواص الفيزيائية والكيميائية في اي تربة بحد ذاتها عوامل رئيسة تؤثر على 

 Abdel-Rhman et al. (2004). إذ ذكر (Ahmed, 1994; EL-Attar,1999)الطحالب في التربة

  في مختلف النظم البيئية التي تعيش فيها. تها ووفرإن هذه العوامل تؤثر وبشكل مباشرعلى توزيع الطحالب 

  Soil  Temperature: درجة حرارة التربة  4-1-1
فقد وتوزيعها، تعد درجة حرارة التربة من العوامل البيئية المهمة التي تؤثر على وجود ووفرة الطحالب 

الى اهميتها اذ ان انخفاضها او ارتفاعها يؤثر او يمنع نمو الطحالب. سجلت  Nickisch (1992)اشار 

معنوية وارتباطا معنويا موجبا وسالبا مع اعداد الطحالب الخضر  فروقدرجة الحرارة للدراسة الحالية 

ان  اذ) 14-3ملحق  3و 1المزرقة وبعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية للتربة لجميع المناطق (جدول 

درجة الحرارة تلعب دورا مهما في الخصائص الفيزيائية والكيميائية كما ان لها دور في  التاثيرعلى عدد 

فقد زاد عدد انواع الطحالب الخضر المزرقة شهري أيلول واذارخالل هاوتنوعالخضر المزرقة  الطحالب

في شهر أيلول مقارنة مع  وقد يعود ذلك الى ارتفاع درجات الحرارة شهر اذارعما هو في شهر أيلول في 

توافر المغذيات التي قد تزيد من معدل تحلل المواد العضوية ومن ثم استمرار درجة الحرارة في شهر اذار

والذي  (Chunleuchanon et al., 2003)الموجودة في التربة وخصوصا الترب المزروعة بنبات الرز

اكدته عالقة االرتباط الموجبة بين درجة الحرارة واعداد الطحالب الخضر المزرقة في جميع مناطق الدراسة 

وعفك  r=0.69والدغارة  r=0.16ة والسني r=0.38والشامية  r=0.76كانت في غماس  اذشهر أيلول في 

r=0.76  والسديرr=0.41 ) معنوية في درجة  ليل االحصائي وجود فروق. بينت نتائج التح)3جدول

 كما وجدت فروقشهر أيلول واعالها في شهر اذاراذ كانت ادنى القيم في شهري أيلول واذارالحرارة خالل 

معنوية بين المناطق خالل كل فصل وقد يعود االختالف إلى وقت أخذ العينات اذ تكون درجة الحرارة 

منخفضة في بداية الصباح ثم ترتفع كلما اقتربنا من منتصف النهار.وان التفاوت الذي حصل في درجة 

  ).2005 ،السنة (كاظمالحرارة للمناطق المدروسة تفاوت طبيعي نتيجة التغير الحاصل في الطقس على مدار 

  pH: األس الهيدروجيني 4-1-2
يعبر عن االس الهيدروجيني بحموضة التربة ويعرف بأنه اللوغاريتم السالب لتركيز ايونات الهيدروجين 

النشطة في محلول التربة اذ يؤثر بشكل مباشر اوغير مباشر في العمليات االيضية للطحالب وكذلك ذوبان 

 ,Beckerوالمعادن كما تؤثر في الشحنات الكهربائية على سطح جدار الخلية (ثنائي اوكسيد الكاربون 

1993; Hegewald, 1972 كما يؤثر ايون الهيدروجين بالتربة تيسير العناصر والتبادل الكاتيوني. (

  (االيونات الموجبة) بالتربة وكذلك تحلل المواد العضوية ونشاطها الحيوي.
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شهر في منطقة الشامية خالل 6.42بينت نتائج الدراسة الحالية ان اقل قيمة لالس الهيدروجيني  

وقد يعود السبب في ذلك  .)2ملحق(شهر اذارفي منطقة الشامية في 7.55واعلى قيمة كانت .)1ملحق(ايلول

يدروجيني مع درجة ، اذ ان هنالك عالقة إرتباط عكسية لالس الهشهر ايلولالى ارتفاع درجة الحرارة في 

الحرارة الن ارتفاعها يؤدي الى تحلل المواد العضوية للنباتات المزروعة والطحالب التي كانت اعدادها 

 pH إنخفاض ومن ثموالذي قد يسبب زيادة في طرح ثنائي اوكسيد الكاربون شهر أيلول وفيرة في 

Ayenimo et al., 2005) فقد ارتفعت قيم االس الهيدروجيني نتيجة شهر اذار). والعكس صحيح في

النخفاض درجة الحرارة والذي اكدته عالقة االرتباط السالبة بين االس الهيدروجيني ودرجة الحرارة في 

). وايضا عالقة االرتباط السالبة في منطقة الشامية في 4(ملحق  r= -0.37شهر أيلول منطقة الشامية في 

قد يرجع الى شهر أيلول و ان سبب انخفاض االس الهيدروجيني في ). ا10 (ملحق r= -0.45شهراذار 

االستخدام المستمر لمجموعة متنوعة من االسمدة لتحسين االنتاج و التي تؤدي الى ارتفاع نسبة الحموضة 

. او قد يعزى الى ارتفاع المادة العضوية في التربة PH Lin et al. (2013) انخفاض ومن ثمفي التربة 

اإلحياء المجهرية التي تحول الكاربون العضوي الى كاربون العضوي وتحرر ايون الهيدروجين وتواجد 

في التربة  pHتعمل المادة العضوية على خفض ال اذ) 2006 ،(نغيمش وجماعته pHوبذلك تنخفض قيم ال

ثنائي اوكسيد  في منطقة الجذور النباتية فعند تحللها تعمل على اطالق ايونات الهيدروجين وكذلك تحرر غاز

) فقد وضحت نتائج الدراسة الحالية وجود عالقة ارتباط سالبة بين 2011 ،الكاربون (الشاطر وجماعته

) فقد ارتبطت 8-3(ملحق شهرايلول االس الهيدروجيني والمادة العضوية في اغلب مناطق الدراسة في 

والسنية  r=-0.14والشامية r=-0.20المادة العضوية مع االس الهيدروجيني بعالقة سالبة في مناطق غماس

r=-0.77  وعفكr=-0.74 والسديرr=-0.79 )كما ارتبطت اعداد الطحالب مع االس  ).4 ملحق

شهر أيلول ) في 3( جدول  r=-0.199والسنية  r= -0.055الهيدروجيني بعالقة سالبة في منطقة الشامية 

كانت اقل قيمة لالس الهيدروجيني في منطقة  اذوقد يعود السبب في ذلك الى انخفاض االس الهيدروجيني 

على التوالي وفي الشامية كانت اقل قيمة لالس 6.76و 6.89السنية في في المزرعتين الثانية والثالثة 

حيث ان إضافة السماد العضوي يودي الى زيادة محتوى النتروجين  )1 ملحق( 6.42الهيدروجيني 

التالي انخفاض االس الهيدروجيني وتوفير العناصر في التربة وبوالبوتاسيوم والفسفور والكاربون العضوي 

كما وجدت عالقة  .(Dhanushkodi et al.,2012)المغذية في التربة والتي تساعد على نمو الطحالب 

 3جدول r=0.67في منطقة الشامية في شهر اذارPHارتباط موجبة بين عدد الطحالب الخضر المزرقة وال

ان حموضة التربة عامل مهم جدا في تنوع الطحالب الخضر  وقد يعود ذلك الىPH 7.55حيث كانت ال

). وقد (Singh,1961; Kaushic, 1994المزرقة والتي عادة تفضل التربة المعتدلة الى القلوية الخفيفة 

على انها كانت اغلب الترب الزراعية في الدراسة الحالية تميل الى الجانب المتعادل الى القلوي والذي يدل 

معنوية  دم وجود فروقمالئمة لنمو الطحالب الخضر المزرقة كما اشارت نتائج التحليل االحصائي الى ع
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الواحد. كانت نتائج الدراسة الحالية اقل من النتائج الشهروكذلك بين المناطق خالل شهري أيلول واذارخالل 

منطقة المينا Octoberعية خالل شهر في مواقع الترب الزرا Fathi and Zaki(2003)التي حصل عليها 

في دراستهم على الطحالب الخضر المزرقة على االراضي  Salem et al. (2011)في مصر واقل من 

اقل من المعدل الذي  pHالخصبة واالراضي المستصلحة حديثا في محافظة الشرقية في مصر وكان معدل 

في الهند واقل من المعدل  Uttra Pradeshة في حقول الرز في والي Srivastava et al. (2009)سجله 

في دراسته على الفلورا الطحلبية لبعض Octoberخالل شهر  Abdel Hameed (2006)الذي سجله 

ي  فصل الربيع في ف  PHـمواقع التربة المزروعة بالنباتات المختلفة في بني سويف في مصر وان معدل ال

  PH في فصل الخريف كان معدل  في حينJain (2015)الدراسة الحالية كان اعلى من المعدل الذي سجله 

 .Chunleuchanon et alاقل من الذي سجله في حقول الرز في الهند. واعلى من القيم التي سجلها 

النتائج التي حصل واقل من تروجين في تايلند على تنوع الطحالب الخضر المزرقة التي تحدد الن (2003)

ولكن تتفق معه في ان اقل  في فصلي الربيع والخريف في عين حلوان في مصر Shanab(2006)عليها 

  .كانت في فصل الخريف واعلى قيمة كانت في فصل الربيع PHقيمة لل

  Electrical Conductivity and Salinity: التوصيلية الكهربائية والملوحة 4-1-3
التوصيلية على انها المقياس الحقيقي لمدى قابلية المحلول على توصيل التيار الكهربائي وتعتمد  تعرف

إن قيم الملوحة متشابهة  ). (Venkatesharaju et al., 2010على درجة الحرارة وتركيز االيونات فيه

تم االعتماد على قيم التوصيلية في حساب الملوحة مما حيث االرتفاع واالنخفاض مع التوصيلية حيث من 

يعني ان زيادة الملوحة وقلتها تعود لالسباب نفسها التي ادت الى زيادة التوصيلية الكهربائية وقلتها كما 

ترتبط الملوحة ارتباطا وثيقا بالتوصيلية الكهربائية وتعبر الملوحة عن المحتوى من االمالح الذائبة 

(Rosalofomanana , 2009).  202لقد بينت النتائج ان اقل قيمة للتوصيلية والملوحة كانت 

ذلك قد يعزى و على التواليشهر اذارفي المزرعة الخامسة لمنطقة عفك في  ‰ 0.10مايكروسيمنز/سم و

وجود عالقة عكسية  Magistad and Christiansen (1944)وجد  اذ) 2الى وجود نبات الجت (ملحق 

كانت اعلى  في حين لح ونمو نبات الجت والذي قد يستهلك المغذيات التي تكون بهيئة امالح.بين تركيز الم

شهر في منطقة الدغارة المزرعة الثالثة في  ‰2.10مايكروسيمنز/سم و 3280قيمة للتوصيلية والملوحة 

حيث ) 2014 ،قد يعود الى زيادة الملوحة الناتجة من مياه الري (الوطيفيو )2 ملحق( على التوالياذار

) 2006 ،تروى اغلب االراضي الزراعية بمياه نهر الفرات والذي يكون عالي الملوحة (نغيمش وجماعته

منتظمة بشكل مستمر والتي تضيف نسبة إلى أمالح التربة الاو قد يرجع الى عملية اضافة االسمدة غير 

 ،؛ الجميلي وجماعته2013، لسلمانوالتي تتراكم نتيجة لظاهرة التبخر المستمرة من سطح التربة (حمد وا

وقد يكون التغاير في نسبة الملوحة نتيجة االختالف في تركيز ايوني الصوديوم والبوتاسيوم . )2013

(Pool, 1978; Raven, 1980)  الن الصوديوم والبوتاسيوم تعتبر من ايونات الملوحة والذي اكدته عالقة



 Discussion... ............ .............................................................................. المناقشة  
 

53 
 

شهر في عفك في  r=0.86والملوحة  r=0.82الكهربائية االرتباط الموجبة بين الصوديوم والتوصيلية 

وكذلك  r=0.40والملوحة  .84r=0وعالقة االرتباط الموجبة بين الصوديوم والتوصيلية الكهربائية اذار

شهر في الدغارة في   r=0.27والملوحة  r=0.58العالقة الموجبة بين البوتاسيوم والتوصيلية الكهربائية 

 Jainيم التوصيلية الكهربائية في الدراسة الحالية كانت اعلى من التي سجلهاان ق .)14-9(ملحق اذار

في االراضي الزراعية في الصين  Line et al. (2013) في حقول الرز في الهند في واعلى من   (2015)

 Prasannaفي حقول الرز في الهند واقل من النتائج التي حصل عليها   Singh et al.(2014)واعلى من 

كما . Abdel-Hamed (2006)في حقول الرز في الهند ولم تتفق مع النتائج  التي حصل عليها  (2007)

  Salah eldin etان معدل التوصيلية الكهربائية في الدراسة الحالية اقل من المعدل الذي سجله كال من 

al. (2004) وة بمصرفي دراستهم على تربة زراعية مرتفعة الملوحة في محافظة القليوبي Salem et 

al. (2011)  في دراستهم على الطحالب الخضر المزرقة في محافطة الشرقية في مصر.  

  

   3NONitrate: النترات 4-1-4
ان االسمدة النتروجينية غالبا ماتكون  اذالنترات هي الحالة المؤكسدة للنتروجين وهي االكثر استقرارا 

)ولكنها تخضع لسلسلة من التفاعالت الكيميائية (+NH4) أو جذر االمونيوم NH4)COبشكل يوريا

). توجد النترات في مصدرين هما: 2002 ،(مصطفى NO3واالحيائية او كليهما لتستقر الى حالة النترات 

من فعاليات االنسان المختلفة باستخدام المخصبات واالسمدة الحيوانية  External Loadingخارجي 

نتيجة لتحلل الكائنات (الطحالب والبكتريا)  Internal Loadingوالمخلفات الصناعية واألخر داخلي 

ان النترات والنتريت والفسفور  (Lavoie et al., 2004)والكائنات الحية االخرى بعد موتها او برازها 

تعتبر من المغذيات النباتية ذات اهمية كبيرة للنباتات والطحالب المختلفة وتعتبر عوامل محددة لنمو 

بينت نتائج الدراسة الحالية ان اقل قيمة   (Glass et al., 2009 ;Sheridan et al.,1995)الطحالب

شهر أيلول والذي قد يفسر الى زيادة اعداد الطحالب في شهر أيلول في الدغارة في ملغم/لتر 3.77 للنترات

هالك النترات من قبل ان العالقة السالبة بين النترات والعدد الكلي للطحالب الملتصقة قد تعزى الى استحيث 

). اذ تعد النترات من المغذيات المهمة للنباتات والطحالب وهذا ما 2012 ،الطحالب (الحسيني وجماعته

شهر اثبتته عالقة االرتباط السالبة بين النترات واعداد الطحالب الخضر المزرقة في منطقة الدغارة في 

ان معظم الطحالب تنمو بشكل جيد على  Fogg et al. (1973)). فقد ذكر 3جدول( r=-0.55أيلول 

النتروجين العضوي من نموها على النتروجين غير العضوي. كما ان النترات ارتبطت بعالقة عكسية سالبة 

مما يدل على ان ارتفاع الملوحة قد  .)6 ملحق(شهر ايلولفي منطقة الدغارة في  r= -0.61مع الملوحة 

في شهر  الن اعلى قيمة للملوحة (Rogers and Reynaud, 1979)خفض عملية تثبيت النتروجين 

  .شهر ايلول الدغارة فيالمزرعة الثانية في  كانت في  1.14ايلول
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ويعود ذلك الى شهر أيلول معنوية بين المناطق في  فروقاشارت نتائج التحليل االحصائي الى وجود 

االرتباط للخصائص الفيزيائية والكيميائية  اختالف العوامل الفيزيائية والكيميائية للمناطق فقد بين معامل

شهر للتربة عن وجود عالقة ارتباط موجبة بين النترات والمادة العضوية في اغلب مناطق الدراسة في 

) 8و 3،5،6(ملحق  r=27والسدير r=0.55والدغارة  r=0.70والسنية  r=63كانت في غماسأيلول حيث 

اذ تقوم بإضافة المواد العضوية للتربة شهر أيلول مزرقة في وذلك بسبب زيادة اعداد الطحالب الخضر ال

). كما بين وجود عالقة ارتباط موجبة بين الفوسفات والنترات Lewin,1977وتثبيت النتروجين الجوي (

r=0.65  والبوتاسيوم والنتراتr=0.24  وبين  البوتاسيوم والنترات  .)4 ملحق( في منطقة الشاميةr=82 

والتي كانت اغلبها مزارع الرز وذلك الن الطحالب الخضر المزرقة  .)3 ملحق(ايلولفي منطقة غماس في 

تعمل على توازن نسبة النتروجين والفسفور والبوتاسيوم ونسبة الكاربون الى النتروجين في حقول الرز من 

معنوية في قيم  فروقجدت ). باالضافة الى ذلك وChoudhary, 2011خالل التثبيت الحيوي للنتروجين (

وذلك بسبب اختالف العوامل الفيزيائية والكيميائية للتربة اضافة الى دور شهر اذارالنترات بين المناطق في 

الطحالب الخضر المزرقة الموجودة في التربة وكذلك استخدام االسمدة النتروجينية فقد ارتبطت النترات 

كما ارتبط الصوديوم مع النترات بعالقة  r=0.48والملوحة r=0.89بعالقة موجبة مع التوصيلية الكهربائية 

 (ملحقشهر اذارفي منطقة الدغارة في  r=0.72والكالسيوم مع النترات بعالقة موجبة  r=0.86موجبة 

ان هذه العالقة االيجابية بين النترات اذاران اعلى قيمة للملوحة كانت في منطقة الدغارة في حيث  .)12

الى  EL-Karim et al. (2004)هربائية والملوحة والصوديوم والكالسيوم تتفق مع ذكره والتوصيلية الك

ان توفر النتروجين في التربة المالحة يعتمد على التوصيلية الكهربائية والصوديوم ومحتوى الكالسيوم. ان 

 .Wilson et alينية قد يعود الى استخدام االسمدة النتروج ذارارتفاع كمية النترات في منطقة الشامية في ا

يتم استخدام  اذيعد النتروجين هو المحدد للمواد المغذية لنمو المحاصيل في كثير من المزارع  اذ). (1975

) او بسبب قلة الطحالب الخضر (Malik et al., 2001االسمدة في المزارع التي تعاني نقص النتروجين 

). كما ان (Coddington, 1994البناء الضوئيالتي تستهلك النترات في عملية شهر اذارالمزرقة في 

في استقرار هيكل التربة وارتفاع مستويات  تسهمالسكريات المتعددة التي تفرزها الطحالب الخضر المزرقة 

كدته عالقة االرتباط الموجبة ا ) وهذا ما(Foth, 1990الكاربون والنتروجين في التربة وتعزيز نمو النبات 

 .Quesada et al). فقد ذكر3جدول( r=0.65 اذارترات في منطقة الشامية في بين اعداد الطحالب والن

نشاط الطحالب الخضر المزرقة مصدر مهم للنتروجين من خالل تثبيته في التربة. كما وجدت  نا (1997)

التي ادت الى اختالف قيم النترات بين المناطق ها نفسان ذلك يعود الى االسباب  لشهرينمعنوية بين ا فروق

  وكذلك خواص التربة.الشهرين واختالف عدد انواع الطحالب الخضر المزرقة في شهري أيلول واذارفي 
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في دراسته على الفلورا الطحلبية  Shanab (2006)  كانت قيم الدراسة الحالية اعلى من التي سجلها

في عينات التربة خالل المواسم في مصر والذي قد يعود الى اختالف اماكن منطقة الدراسة ولكن تتفق معه 

  .شهر اذارواعلى قيمة لها كانت فيشهر أيلول في ان اقل قيمة للنترات كانت في 

ة المزروعة بالنباتات المختلفة في لبعض انواع الترب Osman et al . (2003)واعلى من التي سجلها 

شهر كانت نتائج  في حينفي حقول الرز في الهند.  Jain (2015)محافظة الغربية في مصر ولم تتفق مع 

لبعض الترب الزراعية في منطقة دراسته في  Fathi and Zaki (2003)اقل من التي حصل عليها أيلول 

  المينا في مصر.

  4PO Phosphate: الفوسفات 4-1-5
يعد الفسفور احد المغذيات المهمة اذ يمثل عنصرا وسطيا في عمليات ايض الطاقة                

(Schulze et al .,2005) قد يعود الى شهر أيلول . ان انخفاض قيمة الفوسفات في منطقة الشامية في

). او الى تفاعل (Weiner, 2000ادمصاص ايون الفسفور من قبل دقائق التربة لذا يصعب إعادة ذوبانه 

التي تمنع ترسب الفسفور او  Phospho-organic complexالمادة العضوية مع الفسفور مكونة 

وهذا ما اكدته عالقة االرتباط الموجبة بين المادة العضوية  (Mengel and Kirkby, 1982)تثبيته

الفوسفات أدى الى انخفاض ما ان ك). 10(ملحق شهر اذارفي منطقة الشامية في  r=0.29والفوسفات 

 )3(جدول  .322r=0وهذا ما اكدته عالقة االرتباط الموجبة   شهر اذارالطحالب في أنواع  اعداد انخفاض 

. اما سبب ارتفاع )(King and Ward, 1977ة التي تحد من النمو في التربة من المغذيات الرئيسباعتباره 

يعود الى إضافة األسمدة الفوسفاتية اذ ان النباتات تستجيب للنمو  الفوسفات في السدير في فصل الربيع فقد

باضافة االسمدة الفوسفاتية  لكن الفسفور المضاف سرعان مايتحول الى مركبات غير قابلة للذوبان فاالشكال 

يضا التي يتكون فيها الفسفور في التربة تحدد مدى فعالية السماد الفوسفاتي في نمو المحاصيل وذلك يتعلق ا

. كما يمكن (Westin and Buntley,1966; Lindsay and Dement,1961)باصل التربة وتكوينها 

ان تعود زيادة الفسفور الى الدور الذي تؤديه المخلفات العضوية باذابة بعض المركبات المختلفة للفسفور 

ذلك الى اختالف اعداد  وقد يعودشهري أيلول واذارمعنوية بين  فروقضعيفة الذوبان. سجلت النتائج وجود 

 فروقوالتي لها دور في اضافة الفسفور للتربة وكذلك وجدت الشهرين الطحالب الخضر المزرقة بين أنواع 

ربما يعود الى اختالف المناطق وما تتعرض له من عوامل تؤثر على شهرمعنوية بين المناطق خالل كل 

كذلك ارتباط الفسفور مع العوامل الفيزيائية نسبة الفسفور في التربة مثل اضافة االسمدة العضوية و

 والكيميائية في كل منطقة والتي تؤثر على قيم الفسفور بين المناطق  لم تتفق نتائج الدراسة الحالية

 Shanab (2006)حقول الرز في الهند ومع دراسته لفي فقد كانت اقل مما حصل عليه Jain(2015)مع

في الترب الزراعية المزروعة  Osman et al. (2003)في عينات التربة في مصر واعلى من التي سجلها 
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في دراستهما على خواص الطحالب  Arif and EL-syed (1997)من بالنباتات المختلفة في مصر واعلى 

  يلند.في تا Chunleuchanon et al. (2003)الخضر المزرقة في التربة في السعودية .واقل من

  Soil texture: نسجة التربة  4-1-6

  Sand, Silt and Clay:  الرمل والغرين والطين 4-1-6-1
هي نسجة التربة وحجم جسيماتها تهاووفرمن الخواص الفيزيائية التي تؤثر على توزيع الطحالب 

Shields and Durrell, 1964) في المزرعة االخامسة 5). في الدراسة الحالية كانت اقل قيمة للرمل %

% وهذا ما اكدته عالقة 42وذلك بسبب ارتفاع نسبة الطين والتي كانت شهر أيلول لمنطقة غماس في 

قد يعود السبب في ارتفاع نسبة الرمل في المزرعة الخامسة  في حين .)3 ملحق( r= -0.97االرتباط  السالبة

% وهذا 25.20 والتي كانت الى انخفاض نسبة الطين %30بلغت  والتيشهر اذارالسدير خالل  لمنطقة

% في الدغارة في  25). اما اقل قيمة للطين كانت 14 (ملحق  r= -0.87مااكدته عالقة االرتباط السالبة 

% الن نوع التربة  53وقد يعود ذلك الى ارتفاع نسبة الغرين في التربة اذ بلغتاذارالمزرعة الثالثة في 

في  .)12 ملحق( r=-87وهذا مااكدته عالقة االرتباط السالبة بين الطين والغرين  غرينية طينيةمزيجية 

وقد يعود ذلك شهر أيلول %في المزرعة الخامسة لمنطقة غماس في  42حين ان اعلى قيمة للطين بلغت 

 r=- 971% وهذا مااكدته عالقة االرتباط السالبة بين الطين والرمل 5الى انخفاض نسبة الرمل اذ بلغت 

وذلك شهر أيلول % في المزرعة الخامسة لمنطقة عفك في 39.5ان اقل قيمة للغرين بلغت  .)3 ملحق(

مقارنة مع بقية المزارع في المنطقة  بسبب وجود عالقة  المزرعة نفسهابسبب قلة المادة العضوية في 

). والذي اكدته عالقة 2014، ؛ الحسيني2009 ،ارتباط موجبة بين الغرين والمادة العضوية (الصباح

اعلى قيمة شهرأيلول في حين ان في عفك في  r=0.94االرتباط الموجبة بين المادة العضوية والغرين 

ويعود السبب في ذلك الى شهر أيلول مزرعة الخامسة لمنطقة الدغارة خالل % في ال 59.92للغرين كانت 

  r=- 0.73وهذا مااكدته عالقة االرتباط السالبة  .)1ملحق ( %9.58بلغت حيث  انخفاض نسبة الرمل 

  ). 6(ملحق 

ها تعد نسجة التربة من اهم العوامل ذات التأثير الكبير على تركيب الطحالب الخضر المزرقة وتوزيع

)Zhang et al., 2016 صنفت التربة في الدراسة الحالية اعتمادا على نسبة الجسيمات المكونة لها وهي .(

-fine، وذات قوام ناعم )Silty-Clay-Loam( غرينية طينية مزيجية الرمل والغرين والطين إلى تربة

texture الن نسبة الطين فيها أعلى من الرمل. فقد ذكرBelnap (2001)   ان التربة ذات النسجة الخشنة

coarse-texture  على الرغم من احتوائها على تجمع كبير للطحالب الخضر المزرقة الخيطية المتحركة

لكن االكثر استقرارا هي التربة ذات النسجة الناعمة النها تدعم وتغطي مجتمعات اكثر تنوعا من الطحالب 

 Phormidiumو  .Lyngbya spو  .Oscillatoria spو  .Microcoleus spالخضر المزرقة مثل: 

sp. وان غزارة مجتمعات الطحالب الخضر المزرقة وانتشارها يزداد بزيادة استقرار التربة اذ الحظ .

Zhang et al. (2007)  في التربة ذات عالية وجود وفرة في تنوع الطحالب الخضر المزرقة بمستويات
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لى ان التربة ذات النسجة الناعمة تحتوي جسيمات دقيقة مثل الغرين القوام الناعم. وقد يعود سبب الوفرة ا

والطين بنسبة عالية مقارنة بالرمل والتي تزيد من قابليتها على االحتفاظ بالرطوبة والمواد المغذية العضوية 

 Carney and Matson). كما اشار Osman et al., 2003وغير العضوية التي يحتاجها نمو الطحالب (

نسجة التربة الناعمة تدعم المزيد من الكتلة الحيوية لالحياء اكثر من نسجة التربة الخشنة، و  أن (2005)

قد يكون توزيع الكائنات الحية الدقيقة في القوام المختلفة للتربة مرتبطا برطوبة التربة ومحتويات المغذيات. 

واستنزافها  االحتفاظ بالماء بشكل جيد أن التربة الرملية ال يمكنها Heritage et al. (2003) كذلك اوضح

  الغذائية لمدة أطول من الزمن. له بسرعة كبيرة. في المقابل، الطين يحافظ على الماء ويحافظ على المواد

شهري أيلول معنوية بين  فروقلقد اشارت نتائج الرمل والغرين والطين في الدراسة الحالية الى وجود 

والمناطق نتيجة االختالف في الشهرين وكذلك بين المناطق. وقد ظهر االختالف في قوام التربة بين واذار

قد تعود الى االختالف في مفصوالت التربة في مناطق  فروقولكل منطقة كما ان هذه الشهرمادة االصل لكل 

عالية العضوية  الطينية غرينيةالالمزيجية تكون التربة الرملية قليلة المادة العضوية والتربة  اذالدراسة 

معنوية بين المناطق في  فروق). بينت نتائج الغرين عدم وجود 2014، ؛ الحسيني2009 ،(الصباح

وقد يعود ذلك الى شهر اذارمعنوية بين المناطق في  فروقوكذلك نتائج الطين بينت عدم وجود شهرايلول 

  . (Matthias et al., 2006)لمادة االصلية عدم حصول تغيرات في مكونات التربة كونها مورثة عن ا

في الترب الزراعية في بني سويف في  Abdel-Hamed (2006) لم تتفق نتائج الدراسة الحالية مع 

 Arif andالترب الزراعية بمحافظة الغربية في مصر ومع  يف Osman et al. (2003) مصر ومع 

EL-syed (1997)  حيث كانت النسبة في التربة في المنطقة الغربية الجنوبية من المملكة العربية السعودية

وكانت النسبة ، طين اعلى من الرملالمئوية للرمل اعلى من الطين بينما في الدراسة الحالية كانت نسبة ال

 .Salem et al في دراسةالمئوية للرمل والطين في الدراسة الحالية اقل من النسبة المئوية للرمل والطين 

  في الترب الخصبة والمستصلحة حديثا في محافظة الشرقية في مصر. (2011)

في الترب الزراعية  Osman et al . (2003)قيم الغرين في الدراسة الحالية اعلى من قيم في حين كانت 

سعودية ومن في الترب الزراعية في ال  Arif and EL-syed (1997)في مصر ومن القيم التي سجلها

Salah eldin et al. (2004)  في الترب الزراعية بمحافظة القيلوبية في مصر ومنFathi and Zaki 

في األراضي  Salem et al. (2011)في الترب الزراعية في منطقة المينا في مصر واعلى من  (2003)

  الخصبة واألراضي المستصلحة حديثا في محافظة الشرقية في مصر. 

  

  Organic Matter: المادة العضوية 4-1-7
تعرف المادة العضوية في التربة بأنها جزء من التربة الذي يحتوي على بقايا النبات والحيوان والكائنات 

الحية المجهرية الموجودة بمراحل مختلفة من التحلل تتراوح بين المواد الحديثة وبين الدبال الكامل التحلل 
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ن لها دورا مهما في تحسين الخصائص الفيزيائية والكيميائية وفي خصوبة ). اذ ا2007 ،الصائغ( بشور و

التربة وان تأثيرها يكون في اتجاهين االول في تحسين خواص التربة والثاني كمخصب للتربة وان االتجاه 

اذية االول يفوق االتجاه الثاني لما للمادة العضوية دور في تحسين خواص التربة الفيزيائية المتعلقة بالنف

والمسامية وحركة الماء والهواء في التربة وانتشار الجذور وتغلغلها واالحتفاظ بالرطوبة وحرارة التربة 

  ).2007 ،؛ عودة والحسن2004 ،(ابو نقطة

في حين ان شهر أيلول معنوية بين المناطق في  فروقأشارت نتائج التحليل اإلحصائي إلى عدم وجود 

% في عفك 2.43ان اقل قيمة للمادة العضوية كانت  اذمعنوية بين المناطق  فروقوجدت شهر اذارفي 

ان هناك عالقة  اذ المكان نفسهقد يعود الى انخفاض نسبة الغرين في  .)2 ملحق(اذارالمزرعة الخامسة في 

) والذي اكدته عالقة االرتباط 2014، ؛ الحسيني2009، طردية بين الغرين والمادة العضوية (الصباح

). اذ ان المادة 13(ملحق   r=0.87شهر اذارموجبة بين الغرين والمادة العضوية في منطقة عفك في ال

وتحدد  رئيسان الكائنات الحية تعتمد عليها بشكل  اذالعضوية لها دور مهم في التأثير على كيمياء التربه 

وني وتؤثر في صفات التربة مستويات االنتاجية فيها لكونها تخضع لتفاعالت كيميائية مثل التبادل االي

). او قد يعزى الى امتصاص النبات جزء من المادة العضوية (Manahan, 2000الفيزيائية والكيميائية 

%) من المادة العضوية ويؤدي دورا مهما في  5-2يبلغ محتوى النبات من االزوت( اذعلى شكل ازوت 

اتية ويعمل على زيادة النموات الخضرية عالوة على يدخل في تكوين بروتوبالزم الخاليا النب اذحياة النبات 

(ابو من ناحية امتصاص الماء والمغذياتذلك يعمل على تقوية المجموعة الجذرية التي تعد ضرورية للنبات 

شهر %في السدير المزرعة الرابعة في  7.58).واعلى قيمة للمادة العضوية 1988، ضاحي واليونس

قد يعود الى ترسب المادة العضوية المشتقة من فتات المادة النباتية والحيوانية او  .)2 ملحق(اذار

اوبسبب تواجد النباتات في اغلب اشهر السنة يساعد على  )(Lagon and Longmore, 2005الطحالب

في اونتيجة وجود الطحالب التي توجد  .)1981، بقاء التربة محتفظة بخزين دائم من المواد العضوية (علي

التربة وتؤثر على نمو النبات من خالل اضافة المواد العضوية للتربة وتساعد على ربط جزيئات التربة 

) وهذا مااكدته عالقة (Lewin, 1977وتحسين التهوية كما تقوم بتثبيت النتروجين الجوي في التربة 

 جدول(  r=0.03 شهر اذاراالرتباط الموجبة بين انواع الطحالب والمادة العضوية في منطقة السدير في 

مزيجية كانت شهر اذار او قد يعود السبب في ذلك الى ان تربة المزرعة الرابعة في السدير خالل  .)3

                كبر المساحة السطحية لهذه التربة والفتها العالية لالحتفاظ بالكاربون العضوي ومن ثمغرينية طينية 

(Green-Ruizet al., 2006) والذي أكدته عالقة االرتباط الموجبة بين المادة العضوية والطينr=0.004 

  ).14 لحقم(شهر اذارفي السدير في 

 .Hussain et alالنتائج التي تم الحصول عليها من الدراسة الحالية كانت اعلى من التي حصل عليها

 في حينفي محافظة الشرقية في مصر  Salem et al. (2011)في حقول الرز في باكستان ومن  (2009)
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 كانت مقاربة لما سجلهفي حين  ،في الحقول الزراعية في مصر Osman et al. (2003)كانت اقل من 

Abdel-Hamed (2006) حيث كانت اعلى  في دراسته على الترب الزراعية في بني سويف في مصر

% وكانت نتائج الدراسة  7.16%بينما كانت اعلى قيمة سجلها 7.58في الدراسة الحالية قيمة للمادة العضوية

 Arif and EL-syed (1997)في حقول الرز في الهند و  Jain (2015) الحالية اعلى من نتائج كالمن

من في دراستهما على خواص الطحالب الخضر المزرقة الموجودة في التربة في المنطقة الغربية الجنوبية 

 في كفر الشيخ في مصر. Shahata (2006) ئج التي سجلهاااقل من النتالمملكة العربية السعودية و

Chunleuchanon et al. (2003) في تايلند.  

  

   2CaCalcium+: الكالسيوم   4-1-8
فقد بلغت شهر اذاران اقل قيمة للكالسيوم كانت في منطقة السدير المزرعة الثالثة والرابعة في 

  ).Lind, 1979وقد يعود ذلك استهالكه من قبل النباتات ( .)2 ملحق( ملغم/لتر120

التي يحتاجها النبات بكميات   Macronutrient elementsيعد الكالسيوم من العناصر الغذائية الكبرى

ً كبيرة نسبيا ويعد ضروري وبما ان تركيز  (Allen and Arnon, 1955)لنمو الطحالب الخضر المزرقة  ا

عدد الطحالب الخضر المزرقة في منطقة السدير وهذا ما اكدته عالقة االرتباط قل الكالسيوم قليل لذلك 

). بلغت 3(جدول اذارمقارنة مع شهر ايلولفي  r=0.67الموجبة بين الكالسيوم والطحالب في منطقة السدير 

وان هذا االرتفاع قد يعود  .)2 ملحق(شهر اذارفي الدغارة في  ملغم/لتر1400اعلى قيمة للكالسيوم بلغت 

 ،إلى األصداف الكلسية التابعة للنواعم الموجودة في التربة ودورها في زيادة تركيز الكالسيوم (الزبيدي

الن الكالسيوم يعد من العناصر الضرورية في عمليات ايض الطاقة في كل والتي وجدت في التربة ) 1985

). فهو من العناصر الضرورية والمهمة في بناء اجسام (Goldman and Horn, 1983الكائنات الحية

الكائنات الحية السيما االصداف والهياكل العظمية, او نتيجة تحلل اجسام الكائنات الحية الحتواء اجسامها 

). او قد يعود الى (Wurst and Michal, 2004على كمية كبيرة من الكالسيوم التي تدخل في تركيبها 

%منها والتي تترسب في الترب الزراعية نتيجة  40واصف الترابية التي تشكل مركبات الكالسيوم الع

  ).(APHA, 2003عمليات الري او عوامل اخرى مثل االمطار

وقد يعود شهر اذارمعنوية بين المناطق في  فروقاوضحت نتائج التحليل االحصائي للكالسيوم وجود 

ى المادة االصلية التي تكونت منها التربة وهذا يتفق مع ما اشار الية ذلك الى النشاطات الزراعية او ال

) او قد يعود الى تاثير درجة الحرارة فقد وجدت عالقة ارتباط موجبة 2014 ،؛الحسيني 2009 ،(الصباح

والسنية r=0.70في اغلب مناطق الدراسة في شهر اذارحيث كانت في غماسبين درجة الحرارة والكالسيوم 

r=0.10  والدغارةr=0.01)فبزيادة درجة الحرارة يزداد تحلل اجسام الكائنات الحية الموجودة  .)14 ملحق
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وبذلك  (Wurst and Michal, 2004)في التربة والتي تحتوي اجسامها على نسبة كبيرة من الكالسيوم 

  .شهر ايلولمعنوية بين مناطق الدراسة في فروقيزداد تركيز الكالسيوم. في حين لم توجد 

في الترب  Salah eldin et al. (2004)  كالمن التي سجلها الدراسة الحالية مع النتائج نتائجلم تتفق 

في  Madhya Pradeshفي حقول الرز في  Jain (2015) الزراعية بمحافظة القيلوبية في مصر و 

 Arif and EL-syed .وفي عينات التربة الزراعية في عين حلوان في مصرShanab (2006)  والهند

في حقول الرز  Srivastava  et al. (2009) في ترب المنطقة الغربية الجنوبية من السعودية و (1997)

في التربة بمحافظة الشرقية في مصر  Salem et al. (2011)في والية اوتاربراديش الشرقية في الهند و 

في محافظة كفر الشيخ  EL-Gamal et al . (2008) و في كفر الشيخ في مصر Shahata (2006) و

 نتائج اذ كانت قيم الدراسة اعلى من الدراسات المذكورة في حين كانت قيمها اقل منفي مصر

Chunleuchanon et al. (2003) تايلند يف.  

  

  2Mg Magnesium+: المغنسيوم 4-1-9
الكلوروفيل فهو يوجد في المياه يعد ايون المغنسيوم احد العناصر الضرورية لنمو النبات وتكوين جزيئة 

الطبيعية ويكثر وجوده في مياه العيون المعدنية كما يعد وجوده ضروريا في المياه لالستعمال الزراعي 

) ان المغنسيوم يدخل في تركيب انزيمات النقل وفي عملية الفسفرة الضوئية في 1990، (عباوي وحسن

شهر وم سجلت في منطقة السنية المزرعة الخامسة في ). ان اقل قيمة للمغنسي(Wetzel, 2001الطحالب 

وقد يعود السبب الى زيادة تركيز الكالسيوم على تركيز المغنسيوم في جميع  ملغم/لتر38والتي كانت اذار

). وهذا ما اكدته عالقة االرتباط السالبة بين المغنسيوم 2(ملحق في منطقة السنية في شهر اذارالمزارع 

ً ). وان نقص المغنسيوم يسبب انخفاض11(ملحق اذارفي منطقة السنية في   r=-0.71والكالسيوم  في كثافة  ا

) النه يدخل في تركيب جزيئة الكلوروفيل في النباتات والطحالب اذ كان (Kumar et al., 2010الطحالب 

ط الموجبة اقل عدد للطحالب الخضر المزرقة في منطقة السنية في فصل الربيع وهذا مااكدته عالقة االرتبا

). 3(جدول    r=0.11بين اعداد الطحالب الخضر المزرقة والمغنسيوم في منطقة السنية في فصل الربيع 

الى تحلل الكلوروفيل في اذارقد يعود االرتفاع في قيم المغنسيوم في السدير المزرعة الرابعة في  في حين

تحرر المغنسيوم بوصفه احد المكونات الرئيسة الداخلة في تكوين الكلوروفيل  ومن ثمالخضرالنباتات 

  اونتيجة إضافة السماد الكيميائي الذي يحتوي على المغنسيوم.).2012 ،(الزبيدي

وقد يعود ذلك الى شهر أيلول معنوية بين المناطق في  فروقكما سجلت نتائج الدراسة الحالية وجود 

فبزيادة درجة الحرارة يزداد شهر اذارمقارنة مع درجة الحرارة في شهر أيلول  ارتفاع درجة الحرارة في

زيادة  ومن ثم) 2010 ،الكائنات الحية المحللة األخرى (الطائيبفعل تحلل الطحالب الموجودة في التربة 
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 r=0.47وجدت عالقة ارتباط موجبة بين المغنسيوم ودرجة الحرارة في مناطق غماس  اذتركيز المغنسيوم 

  ).8و 5-3 في فصل الخريف (ملحق r=0.65والسدير  r=0.04والسنية  r=0.76والشامية 

في EL-Gamal et al .(2008) ان نتائج الدراسة الحالية كانت قريبة من النتائج التي توصل اليها 

كان اعلى معدل  في حينملغم/لتر519.33محافظة كفر الشيخ في مصر اذ سجل اعلى معدل للمغنسيوم  

في دراستهم Chunleuchanon et al.(2003) واعلى من التي توصل اليها ملغم/لتر 557للدراسة الحالية 

في  Salah eldin et al.(2004) على الطحالب الخضر المزرقة في التربة في تايلند وكذلك اعلى من 

في عينات التربة الزراعية Shanab (2006) واعلى من نتائج مصرالترب الزراعية بمحافظة القيلوبية في 

في حقول الرز في والية اوتاربراديش الشرقية  (Srivastava  et al. 2009)وفي عين حلوان في مصر 

 Salemوفي تربة الحقول الزراعية في محافظة الغربية في مصر  Osman et al .(2003)وفي الهند 

et al. (2011) .في التربة بمحافظة الشرقية في مصر  

  

  Sodium  Na+: الصوديوم 4-1-10
في التربة عن طريق تغير بعض خصائصها عند وجوده بها نسبة الى وجود ان اليون الصوديوم دور 

) او عن 1990 ،االيونات االخرى كالكالسيوم والمغنسيوم فهو يؤثر على النفاذية بشكل كبير(عباوي وحسن

اشارت النتائج ان اقل قيمة للصوديوم كانت في ). 2012 ،طريق تاثيره على حرية انتقال السوائل (خويدم

والذي قد يعود الى استهالكه من قبل النباتات  .)2 ملحق(شهر اذارمنطقة السنية المزرعة الثالثة في 

ان ايون الصوديوم يعد من المغذيات الدقيقة التي تحتاج اليها النباتات والطحالب بكميات قليلة  اذوالطحالب 

اما اعلى قيمة للصوديوم كانت في .(Goldman and Horne, 1983)وهو ضروري للفعاليات االنزيمية 

احد ايونات الملوحة تبريع ايون الصوديوم  منطقة الدغارة المزرعة الثالثة في شهر اذار وقد يعود ذلك الى ان

ويرتبط ايجابيا مع الملوحة والتوصيلية لذلك كانت قيم الصوديوم مرتفعة في منطقة الدغارة المزرعة الثالثة 

والصوديوم  r=0.84والذي اكدته عالقة االرتباط الموجبة بين الصوديوم والتوصيلية  .)2 ملحق(اذارفي 

شهر وبين المناطق في شهري أيلول واذارمعنوية بين  فروق). كما سجلت 12(ملحق  r=0.40والملوحة 

وذلك بسبب اختالف قيم التوصيلية والملوحة فقد ارتبط الصوديوم بعالقة موجبة مع التوصيلية أيلول 

 r=0.94  ،r=0.949والسنية  r=0.74 ،r=0.74والشامية  r=0.93 ،r=0.93والملوحة في مناطق غماس 

  ).8-3(ملحق شهر ايلولعلى التوالي في  r=0.78  ،r=0.77والسدير r=0.91  ،r=0.91والدغارة 

في عينات التربة الزراعية في عين حلوان Shanab (2006) كانت نتائج الدراسة الحالية اعلى من قيم 

حقول الرز في والية اوتاربراديش الشرقية في الهند  يف Srivastava  et al. (2009) ومن في مصر

 اعلى من و .في تربة الحقول الزراعية في محافظة الغربية في مصرOsman et al. (2003) ومن نتائج 

في حين كانت   .قة الغربية الجنوبية من السعوديةفي تربة المنط Arif and EL-syed (1997)  نتائج 
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-EL كال مناقل من نتائج وفي التربة بمحافظة الشرقية في مصر. Salem et al. (2011) اقل من نتائج 

Gamal et al. (2008)  في كفر الشيخ في مصرSalah eldin et al. (2004)  في الترب الزراعية

  كفر الشيخ في مصر في Shahata (2006)و بمحافظة القيلوبية في مصر

  

  K Potassium+: البوتاسيوم 4-1-11
وقد يعود أيلول واذارشهري معنوية بين  فروقان نتائج البوتاسيوم في الدراسة الحالية أشارت الى وجود 

يعد  اذالشهرين النبات المزروع في كال كمية البوتاسيوم الموجود في التربة وحاجة ذلك الى اختالف 

م في تنظيم الجهد هويس  البوتاسيوم من العناصر األساسية للنبات لكونه يعمل على تنظيم أو تحفيز الخاليا

). 1988 ،اليونسين وتحفيز االنزيمات (ابو ضاحي واالزموزي للنبات وفي عملية التنفس وتمثيل البروت

% ويرجع هذا الى االختالف في 5-0.5يوجد البوتاسيوم في التربة بكميات مختلفة اذ تتغيرالنسبة الكلية بين 

شهر أيلول معنوية بين المناطق في  فروق). وكذلك وجدت 1984 ،مادة االصل والى عوامل اخرى (عواد

ان سبب انخفاض البوتاسيوم في منطقتي غماس  اذاستهالك النبات للبوتاسيوم  وربما يرجع سبب ذلك الى

قد يعود الى استنزاف النبات المستمر للبوتاسيوم نظرا لحاجة النبات العالية في ظل شهر أيلول والسدير في 

خزين عدم التسميد به، ومن خالل الدراسات تتميز الترب العراقية بوجود  الى جانب ذلكظروف الزراعة 

كبير نسبيا من البوتاسيوم في هذه الترب اال ان سرعة تحرره واطئة نسبيا والتكفي لسد حاجة العديد من 

معنوية في قيم  فروق). كما وجدت 1998 ،المحاصيل والسيما في ضروف الزراعة الكثيفة(الربيعي

البوتاسيوم الى التربة عن وقد يعود ذلك الى عدة عوامل مثل اضافة شهر اذارالبوتاسيوم بين المناطق في 

طريق السماد الكيمياوي اضافة الى دور الطحالب الخضر المزرقة التي تضيف نسبة من البوتاسيوم للتربة 

قد اذارف اعدادها من منطقة الخرى  فقد وجد ان اعلى قيمة للبوتاسيوم في منطقة الدغارة في لوالتي تخت

على حالة التوازن الغذائي في محلول التربة بسبب المنافسة  يعود الى اضافة السماد الكيميائي والتي اثرت

بين ايونات البوتاسيوم وايونات العناصر االخرى على مواقع التبادل واالمتصاص عند جذور النباتات (ابو 

ان الطحالب الخضر المزرقة الموجودة   Abd-Ali et al. (1994)).  كما وجد1988 ،اليونسضاحي و

يادة كبيرة في الوزن الجاف للفسفور والبوتاسيوم والنتروجين الكلي والذي اكدته عالقة بالتربة تؤدي الى ز

في منطقة الدغارة في  r=0.81والبوتاسيوم والنترات  r=0.13االرتباط الموجبة بين البوتاسيوم والفوسفات 

المزرقة في  ) وكذلك عالقة االرتباط الموجبة بين البوتاسيوم وانواع الطحالب الخضر12(ملحق اذار

  يمكن ان تكون احد االسباب التي ادت الى زيادة البوتاسيوم. لتيوا .)3جدول ( r=0.94 اذارالدغارة في 

في تربة الحقول Osman et al. (2003) كالمن ان نتائج الدراسة الحالية اعلى من التي سجلها 

في عينات التربة في عين حلوان في مصر  Shanab (2006) والزراعية في محافظة الغربية في مصر

في دراستهما على خواص الطحالب الخضر المزرقة الموجودة في Arif and EL-syed (1997) و 



 Discussion... ............ .............................................................................. المناقشة  
 

63 
 

في  Salah eldin et al. (2004) و التربة في المنطقة الغربية الجنوبية من المملكة العربية السعودية

في  Srivastava  et al. (2009)من التي سجلها  واقل الترب الزراعية بمحافظة القيلوبية في مصر.

 Chunleuchanon et al. (2003) في حقول الرز في الهند ومع  Jain (2015) وحقول الرز في الهند 

  في محافظة كفر الشيخ في مصر  EL-Gamal et al. (2008)في تايلند ومع 

  

  Soil blue green algae: الطحالب الخضر المزرقة في التربة  4-2
ان الطحالب الموجودة في التربة تعد عنصر فعال بين االنظمة البيئية االرضية من خالل اهميتها للنبات 

ان بعض انواع الطحالب تقوم بتثبيت النتروجين كما تمتاز بقدرتها على تحسين  اذالذي يعد المنتج االول 

وم الطحالب الخضر المزرقة ). تقHollerbach and Stina, 1969; Metting,1981نوعية التربة (

باالضافة الى اهميتها في تثبيت النتروجين والفسفور بإفراز األحماض العضوية التي تساعد على زيادة 

 Saadantia andخصوبة التربة وتوفير المواد الغذائية كما تساعدها في القدرة على االحتفاظ بالماء

Riahi, 2009; Wilson, 2006)ب الخضر المزرقة كبديل عن االسمدة لتجنب ). وقد استخدمت الطحال

التلوث الناجم عن الكيمياويات الزراعية كما يمكن ان تساعد في استرداد محتوى المغذيات وبنية التربة 

). بلغ عدد االنواع المشخصة في Oesterreicher, 1990مجتمعة مع السكريات المتعددة بعد الحصاد (

هو السائد على االنواع  .Oscillatoria spجنسا وكان جنس  17نوعا تعود الى  96الدراسة الحالية 

الجنس على تحمل الظروف البيئية % وقد يعود ذلك الى قدرة هذا 33.33نوع وبنسبة  32األخرى اذ بلغ  

. او قد يعزى الى قابلية تحمل هذا الجنس (Ahmed, 1994; Hifney, 1998)مالئمة والتكيف لها الغير 

(الفصول الدافئة) وقابليته على شهري أيلول واذارلدرجات الحرارة العالية لذلك لوحظ تواجده بكثرة خالل 

اوبسبب زيادة عدد  )(Okeckukwu and Okgwu, 2009خزن الفوسفات والنتروجين ومقاومته للرعي 

في الدراسة الحالية يتفق مع  .Oscillatoria spوان سيادة جنس  .انواعه جعلته سائدا على بقية االنواع

Shahata (2006)  في دراسته على طحالب التربة المعزولة من اماكن مختلفة في كفر الشيخ في

 .Osman et al في تحسين التربة المالحة. وكذلك تتفق مع الطحالب الخضر المزرقة مصروعلى قدرة 

ا الطحلبية في تربة الحقول الزراعية المزروعة بالنباتات المختلفة في في دراسته على الفلور(2003)

في دراسته على مجاميع الطحالب لبعض  Fathi and Zaki (2003)محافظة الغربية في مصر ومع 

في االراضي الزراعية في  Line et al. (2013)مواقع الترب الزراعية في منطقة المينا في مصر ومع 

% وهذا يتفق مع  13.54نوعا وبنسبة Phormidium sp.13صين. سجل جنس منتصف تايوان في ال

Prasanna (2007)  كان من  اذفي دراسته على الطحالب الخضر المزرقة في حقول الرز في الهند

  محتوي على الحويصلة المغايرة واالكثر عالمية.الالطحالب الخضر المزرقة غير 
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االنواع  اومنهشهري أيلول واذارلدراسة خالل هناك أنواع تكررت بكثرة في جميع مناطق ا

Oscillatoria acuta و O. Laetevirens وPhormidium anamala  في حين كانت انواع اخرى

                O. formosaو Oscillatoria curvicepsمثل شهر أيلول سائدة في جميع المناطق فقط في 

و   Schizothrix vaginataو  Phormidium tenueو  O. subbrevisو  O. princepsو 

Spirulina laxissmaمثل شهر اذارونوعين سجال سيادة تامة في جميع المناطق في اOscillatoria 

tenuisوPhormidium pachydermiticum  ويعد الجنسينOscillatoria sp. وPhormidium 

sp.  هي انواع عالمية وواسعة االنتشار في مختلف انواع الترب(Song et al., 2005; Begum et 

al., 2008; Khaybullina et al., 2010)  في حين وجد النوع limosa Oscillatoria  في جميع

, وايضا النوع شهر اذارماعدا منطقتي غماس والسنية فيشهري أيلول واذارمناطق الدراسة خالل 

Phormidium ambigum  واخيرا  اذارماعدا منطقة الدغارة في الشهرين وجد في جميع المناطق خالل

ماعدا منطقة عفك والسدير الشهرين كان سائدا في جميع المناطق خالل  Schizothrix vaginataالنوع

. وهذا يدل على سيطرة الطحالب الخضر المزرقة في جميع او اغلب عينات التربة في هذه شهر اذارفي

الدراسة وربما يرجع ذلك الى تحمل االنواع والتي تكون الخاليا فيها بدائية النواة على التكيف من اجل البقاء 

. (Shields and Durell, 1964; Brock, 1973)على قيد الحياة في ظل ظروف متباينة وغير مالئمة 

إضافة  كما ان التغيرات في طحالب التربة عادة ما تكون كمية وترجع الى التذبذب الحاصل في توافر المياه 

). كما ان جميع الترب المزروعة (Metting, 1981تركيبة االنواع تبقى ثابتة  في حينالى عوامل أخرى 

بيدات الحشرية ومن المعروف ان المبيدات تخضع الى العالج باستخدام االسمدة ومبيدات االعشاب والم

حد كبير في حساسيتها للتراكيز المختلفة  ىتتفاوت الاً على الطحالب, كما ان هناك انواع الحشرية تؤثر

) لذلك هناك انواع سادت خالل (Megharaj et al .,1999; Mostafa and Helling, 2002للمبيدات 

او في مناطق معينة ولم تظهر في المناطق االخرى. كما شخصت الدراسة شهر واحد واخرى في الشهرين 

تحتوي على الحويصلة المغايرة والمثبتة  من الطحالب الخضر المزرقة الخيطية والتياجناس الحالية اربعة 

شخص ثالثة  اذ.Cylindrospermum spو.Anabaena spو .Nostoc spللنتروجين ومنها جنس 

% وخصوصا  1.04شخص نوع واحد وبنسبة  .Calothrix sp% وجنس 3.12 انواع لكل جنس وبنسبة

ً يعد وجودها ضروري اذوالتي كانت تشمل مزارع الرز شهر أيلول في منطقتي غماس والشامية في  في  ا

توفير بيئة مناسبة لنمو  ومن ثم,في االراضي المغمورة بالمياه  رئيسمزارع الرز اذ ان الرز يزرع بشكل 

ان تطور التسميد الحيوي  Pereiar et al. (2009). كما بين (DeDatta and Buresh, 1989الطحالب (

يرجع اساسا الى الطحالب الخضر المزرقة الخيطية والتي اخذت من حقول الرز وخصوصا المثبتة 

في مزارع الرز قد يعود الى قدرته تحمل الجفاف من عدة شهور  .Nostoc spللنتروجين. ان ظهور جنس 

شعة ا الى سنة ثم استعادة نشاطه  في غضون ساعات الى ايام بعد امداد التربة بالمياه وله القدرة على حجب 
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ته للرعي يرجع اساسا الى انتاج كمية كبيرة من المواد مالضارة في البيئات االرضية ومقاوالشمس العالية 

). كما شخصت الدراسة (Dodds et al., 1995وتشكيل مستعمرات كبيرة جدا sheath materialمدية الغ

مثبتة للنتروجين قسما منها وجد في حقول الرز الغير جنسا من الطحالب الخضر المزرقة  13الحالية 

و      .Aphanocapsa sp) وهي: 16و 15، ملحق 2باالضافة الى المزارع االخرى (جدول 

Aphanothece sp. وArithrospira sp. وChrococcus sp. وGleocapsa sp.     و

Merismopedia sp.  وMicrocoleus sp.  وMicrocystis sp. وOscillatoria sp.     و

Phormidium sp. و Schizothrix sp.وSpirulina sp.  اما جنس شهري أيلول واذارخالل

Lyngbya sp. ويصلة ان عدد االنواع المثبتة للنايتروجين والحاوية على الح . لوحظفي شهر ايلول فقد سجل

مثبتة للنتروجين والتي تمتاز بانها وحيدة الخلية او متعددة الخاليا او خيطية الغير المغايرة اقل من االنواع 

 المزرقة التي تثبت النتروجين الخضروغير حاوية على الحويصلة وقد يعود السبب في ذلك الى ان الطحالب 

ان استخدام االسمدة الكيميائية يثبط تثبيت النتروجين  اذتتاثر بالعوامل البيئية الناتجة عن االنشطة البشرية 

. وان )Azotobacter )Deluca et al.,1996في الطحالب الخضر المزرقة والبكتريا االخرى مثل 

انخفاض االنواع التي تثبت النتروجين مقارنة باالنواع االخرى التي التثبت النتروجين في حقول الرز في 

الخريف قد يعود الى ان وجود الطحالب في ترب حقول الرز يختلف باختالف مراحل النمو في نبات الرز 

Roger and Reynaud, 1976)الرز تبعا لعمر نبات الرز   ). وان استخدام االسمدة المختلفة في حقول

تؤثر على نوع المواد الغذائية المتوفرة لطحالب التربة. في هذا النوع من االراضي الزراعية تصبح الطحالب 

الخضر المزرقة التي التحتوي على الحويصلة المغايرة هي المهيمنة عندما يتم استخدام االسمدة والتي تمنع 

). كما قد تكون االختالفات مرتبطة (Jutono, 1973يصلة المغايرة نمو السالالت التي تحتوي على الحو

مع التغيرات في شدة االشعاع الواصل الى سطح التربة ويرجع ذلك الى التضليل الحاصل بفعل نبات 

). في الدراسة الحالية كانت االنواع التي تثبت النتروجين اقل من االنواع التي (Choudhary,2009الرز

في دراستهم عن التنوع الحيوي للطحالب  Khare et al. (2014)ين وهذه التتفق مع التثبت النتروج

كانت االشكال المثبتة للنتروجين هي االكثر وكذلك التتفق مع  اذالخضر المزرقة في حقول الرز في الهند 

Srinivas and Aruna (2016)  في دراستهما على الطحالب الخضر المزرقة في حقول الرز في الهند

في دراسته على الطحالب الخضر المزرقة في حقول الرز في نيودلهي   Prasanna (2007) والتتفق مع 

للطحالب الخضر المزرقة في حقول  االحيائيفي دراسته على التنوع ا Halder (2016)في الهند ومع 

في الترب  Salah eldin et al. (2004)اتفقت مع  كال من  في حينالرز في والية البنغال الغربية .

في دراستهما على  Fathi and Zaki (2003)الزراعية في منطقة الخانكة بمحافظة القيلوبية في مصرو 

في دراسته على الطحالب الخضر المزرقة  Hamed (2003)الترب الزراعية في منطقة المينا في مصر و 

في دراسته   Abdel hamed (2006)والفلورا الطحلبيىة في الحقول الزراعية في جنوب سيناء في مصر و
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للفلورا الطحلبية لبعض مواقع الترب الزراعية المزروعة بنباتات مختلفة اضافة الى خواص التربة الفيزيائية 

في دراسته على   Hussain et al. (2009)في عين حلوان في مصر و Shanab (2006)والكيميائية و 

كانت االشكال التي ثبت النتروجين اقل  اذبي في باكستان الطحالب الخضر المزرقة في حقول الرز في سوا

  من االشكال التي التثبت النتروجين.

وقد يعود ذلك الى شهري أيلول واذارمعنوية في اعداد الطحالب بين  فروقاشارت النتائج الى وجود 

ازدياد عدد  والذي ادى الىشهر اذارمقارنة مع درجة الحرارة في شهر أيلول ارتفاع درجة الحرارة في 

الن زيادة درجة الحرارة تزيد من تحلل المواد العضوية شهر أيلول انواع الطحالب الخضر المزرقة في 

معنوية في اعداد  فروقكما وجدت  (Chunleuchanon., 2003)وبذلك يزداد توفر المغذيات في التربة 

معنوية بين منطقتي  فروقاك كان هنحيث شهر أيلول الطحالب الخضر المزرقة بين المناطق في أنواع 

ً نوع 29غماس والشامية والمناطق االخرى اذ بلغ اعلى عدد للطحالب الخضر المزرقة  في غماس المزرعة  ا

التي كانت مزروعة بنبات الرز وقد يعود  .)1 ملحق(شهر ايلولاالولى والثانية والشامية المزرعة الثالثة في 

بيئة مناسبة لنمو الطحالب الخضر المزرقة من خالل توفير احتياجاتها  تعدالسبب في ذلك الى ان حقول الرز 

 Roger and Reynaud,1982;Konda andمن الضوء ودرجة الحرارة وتوفير المواد المغذية (

Yasud,2003)   المزرقة بتوفير كمية كبيرة من النتروجين والتي تسهم  الخضروفي المقابل تقوم الطحالب

المزرقة والنباتات  الخضروبذلك تمثل احد صور المعايشة بين الطحالب  ،مو نبات الرزفي خصوبة التربة ون

اذ كانت درجة الحرارة في شهر أيلول او قد يعود الى ان درجة الحرارة كانت مالئمة للنمو  خالل  ،والتربة

ْم ايضاً.  29.5ثة مْ على التوالي وفي الشامية المزرعة الثال 29.5و  29غماس المزرعة االولى والثانية  

وهذا ما اكدته عالقة االرتباط الموجبة بين درجة الحرارة واعداد الطحالب في منطقتي غماس والشامية 

r=0.76 وr=0.38   لطحالب الخضر المزرقة في منطقتي غماس النواع  ). كما ان اعلى عدد 3(جدول

يوم والصوديوم والنتروجين العضوي الكلي والشامية قد يعود الى وجود نسبة عالية للمادة العضوية والكالس

والذي اكدته عالقة  (Osman et al., 2003)هاوتكاثر والتي لها تاثير ايجابي كبير على نمو الطحالب

وكذلك بين عدد  r=0.27االرتباط الموجبة بين اعداد الطحالب الخضر المزرقة والنترات في منطقة غماس 

وكذلك بين عدد الطحالب والكالسيوم في  r=0.37والشامية r=0.39الطحالب والمادة العضوية في غماس 

  .)3 جدول( في الشامية r=0.33في غماس و r=0.89وايضا بين عدد الطحالب والصوديوم r=0.41غماس

ان العديد من انواع  اذفيعود الى التغير في شدة الضوء  شهر اذاراما انخفاض اعداد الطحالب في 

او    aفي شدة الضوء من خالل التغير في المحتويات الخلوية من كلوروفيل الطحالب تستجيب للتغيرات

). كما (Soeder and Stengel, 1974عن طريق تعديل انشطتها  او تركيز انزيمات البناء الضوئي 

معنوية في اعداد الطحالب بين منطقة السنية والمناطق  فروقوضحت نتائج التحليل االحصائي وجود ا

االيضي في الخاليا الطحلبية لعدم توفر النشاط و قد يعود ذلك الى انخفاض معدل اذار شهراالخرى في 
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). كما ان نمو الطحالب الخضر المزرقة يكون مثبطا في درجات (Elliott et al. 2006الظروف المالئمة 

همة التي تحدد الحرارة المنخفضة ويتفق معظم الباحثين ان درجة الحرارة ربما تكون من العوامل البيئية الم

درجة الحرارة ربما تكون العامل البيئي المتغير  ان Raven and Geider (1988)ذكر اذنمو الطحالب 

الذي يحدد نمو الطحالب اذ ان معظم انواع الطحالب يمكنها العيش فقط في مدى محدد من درجات الحرارة 

. وهذا يؤكد (Robarts and Zohary, 1987)ْم  25وان درجة الحرارة المثلى لنمو الطحالب اكثر من 

ْم  وعفك المزرعة الثالثة  21انخفاض اعداد الطحالب في السنية المزرعة الرابعة اذ كانت درجة الحرارة 

قد يكون  اذاركما ان انخفاض اعداد الطحالب في منطقة السنية وعفك في  ،مْ  25كانت درجة الحرارة فيها 

ً والذي يكون ضروريبسبب انخفاض تركيز الكالسيوم   Allen and)لنمو الطحالب الخضر المزرقة  ا

Arnon, 1955)  وهذا مااكدته عالقة االرتباط الموجبة  بين الكالسيوم واعداد الطحالب في السنيةr=0.12   

كما بين معامل االرتباط وجود عالقة ارتباط موجبة بين اعداد الطحالب الخضر  .)3جدول(  r=0.52وعفك

مما يدل على ان الملوحة التؤثر على جميع انواع الطحالب الخضر اذارالمزرقة والملوحة في الدغارة في 

 ,Golubic, 1980; Stal)  لوجي والتنوع الجينيوويرجع ذلك الى التركيب المورف هنفسالتاثير بالمزرقة 

فان توزيع الطحالب الخضر المزرقة يختلف في البيئات المالحة بسبب قدرتها على التكيف  ومن ثم (2007

. وهذا يمكن ان يعود الى طبيعة البيئة والتركيب المجهري على شكل (Rejmankova et al., 2004)فيها 

مستعمرات والمادة اللزجة السميكة خارج الخلية التي توفر الحماية من الضغط االزموزي في البيئة 

Dephillippis and Vincenzini, 1998).( 

  

  Biodiversity Indices: ادلة التنوع االحيائي 4-2-1
في شهر أيلول ) ان اعلى تنوع للطحالب الخضر المزرقة كان في (Hشانون وينراشار دليل التنوع 

  .4.104منطقة غماس 

وقد   0.990شهر ايلول للتنوع  ان اعلى تنوع كان في منطقة غماس في  SI)كما اشار دليل سمبسون (

ان سبب التنوع العالي في منطقة غماس  ،)4(جدول  مما يشير الى ان التنوع عالٍ  1ن كانت القيمة قريبة م

تعتبر بيئة مناسبة لنمو الطحالب الخضر  اذيرجع الى حقول الرز التي اخذت منها العينات شهر أيلول في 

 Roger and Reynaud, 1982ه(المزرقة من خالل توفير درجة الحرارة المناسبة والمواد الغذائية والميا

Konda and Yasud, 2003;  ذكر .(Kirk (2004)   يتكون من بيئات  الرزأن النظام البيئي لحقول

متنوعة لنمو الكائنات الحية الدقيقة، تعتبر هذه البيئات المصغرة مختلفة في العوامل الفيزيائية والكيميائية 

على بيئة المجتمعات  الرزويمكن أن تظهر خصائص احيائية متميزة، وينبغي أن يؤثر هذا التباين في حقل 

الى  DeLuca et al. (1996)حيائية وتنوعها وقد يدعم مختلف العمليات التي تحدث فيها. كما اشار اال

ضوية في التربة ألنها تحتوي على وفرة من المواد الع الرزنمو الطحالب الخضر المزرقة بسرعة في حقول 
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ذية. وتعتبر النظم البيئية ظروف المالئمة مثل االس الهيدروجيني ودرجة الحرارة والمواد المغوال والمياه،

لألراضي الرطبة المؤقتة، مع التنوع البيولوجي المتغير للطحالب الخضر المزرقة المعروفة بأنها جزء ال 

ان  Prasanna et al. (2009). و ذكر (Singh et al., 2015المشبعة بالمياه (  الرزيتجزأ من حقول 

ان  اذتعتبر تربة رطبة فريدة من نوعها جدا و مناسبة الزدهار الطحالب الخضر المزرقة.  الرزحقول 

 Vaishmpayan et al)الطحالب الخضر المزرقة تكون كثيفة في حقول الرز في االراضي الرطبة 

ة . اوقد يعود السبب الى ان درجة االس الهيدروجيني كانت مالئمة لنمو الطحالب الخضر المزرق(2001,.

ان ). 1اي تميل الى الجانب المتعادل الى القلوي الخفيف (ملحق  7كانت في اغلب المزارع اكثر من  اذ

 Fairdchild and)لمتعادلة تنتج المزيد من الطحالب الخضر المزرقة بدال من التربة القلوية االتربة 

Wilson,1967)  عادلة والقلوية هي المت كما ان افضل الترب لتنمية الطحالب الخضر المزرقة

. اوالى ان درجة الحرارة كانت مالئمة لنمو الطحالب الخضر المزرقة في (Starks et al.,1981)الخفيفة

). وان النمو 1ْم (ملحق  30-25.5ان درجة الحرارة كانت تتراوح بين  شهر أيلول حيث منطقة غماس في 

 Welch, 1952; Allen and)   مْ  35-25االمثل لدرجة الحرارة المالئمة للطحالب الخضر المزرقة بين 

Stanies, 1968)وهذه النتائج تتفق مع .Shanab (2006)   في دراسته على الفلورا الطحلبية في عينات

تم الحصول على اكبر عدد من الطحالب  خالل موسم الخريف والتي  اذعين حلوان في مصر التربة في 

وبين البوتاسيوم  تهاووفرْم. كما ان هناك عالقة ايجابية بين تنوع الطحالب  30تتميز بدرجة حرارة مثلى 

القة االرتباط . والذي اكدته ع(Carson and Brown, 1978)والكالسيوم والمغنسيوم والنترات في  التربة 

والمغنسيوم  r=0.41والكالسيوم   r=0.09الموجبة بين اعداد الطحالب الخضر المزرقة والبوتاسيوم

r=0.83  والنتراتr=0.27 )والذي كان فيه اعلى تنوع للطحالب شهر أيلول ) في منطقة غماس في 3جدول

  الخضر المزرقة.

دليل سمبسون و  2.350و 3.449بين دليل شانون وينر ان اقل تنوع للطحالب الخضر المزرقة كان 

على التوالي. قد يكون السبب هو نوع النبات شهري أيلول واذارفي منطقة عفك  في  0.935و 0.981

متواجدة في إلى أن تنوع االحياء ال  Keeling (1974)المزروع في هذه المنطقة وهو نبات الجت  اذ أشار 

التربة قد يعتمد على االفرازات الجذرية للنبات والتي تكون ذات خواص وتراكيب كيميائية مختلفة وتؤثر 

  Chaparro et al. (2014). وذكر تهاونوعي بشكل مباشر أو غير مباشر على كمية االحياء المتواجدة فيها

ن االفرازات الجذرية تؤثر على تجمعات الطحالب الخضر المزرقة والبكتريا المتواجدة في التربة. وأشارت إ

 luteolin و   apigeninو DHF-'5,4مثل ال   Flavonoidsدراسة أخرى إلى أن بعض الفالفونويدات 

ً واضح اً أظهرت تاثير  Microcystisغشاء و كذلك تركيب الاألخضر المزرق وتركيبه على شكل الطحلب  ا

aeruginosa  ويمكن أن يكون لها آثار كبيرة على النمو والوظائف الفسيولوجية في أنواع الطحالب الخضر

حيث ). نفس هذه الفالفونويدات موجودة في جذر نبات الجت Huang et al., 2015المزرقة  (
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ة التراكيب الكيميائية من البذور أن نبات الجت يطلق الفالفونويدات مختلف  Hartwig et al. (1991)اوضح

للسيطرة   (Ecochemical zones)والجذور وبواسطتها يتمكن النبات من إنشاء مناطق كميائية بيئية 

  وتنظيم تواجد االحياء في التربة.

في دراسته  Prasanna (2007)  ان قيم دليل شانون التي سجلتها الدراسة الحالية كانت اعلى مما سجله 

 Ahad etعلى تنوع الطحالب الخضر المزرقة في حقول الرز في الهند واعلى من التي سجلتها دراسة 

al. (2015)  كانت اقل قيمة  اذعن التنوع الحيوي للطحالب الخضر المزرقة في جبال الهيمااليا في الهند

 0.625يمة لدليل سمبسون للتنوع واقل ق 1.74واعلى قيمة  1.0395للتنوع سجلتها دراسته لدليل شانون 

  .0.773 تنوعواعلى 
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   Conclusionsاالستنتاجات

 ،يةفيزيائالتنوع الحيوي للطحالب الخضر المزرقة في ترب الحقول الزراعية بالخصائص ال يتأثر-  - 1

  والكيميائية لهذه الترب.

 رب في الت تفضل المعيشة هااذ ان هاوتركيبتؤثر نسجة التربة في توزيع الطحالب الخضر المزرقة  - 2

لغذائية اعناصر ها على االحتفاظ بالماء والقدرتلاكثر من غيرها من الترب  الغرينية الطينيةالمزيجية 

  الطول مدة ممكنة. 

ات ذ كان نبازرقة يلعب النبات المزروع  في التربة دوراً مهماً في التنوع الحيوي للطحالب الخضر الم - 3

  بة لها.بيئة مناس لما يوفره من انتشاراً وأكثرها  لطحالب ا النباتات مالئمة لنموالرز من اكثر

لما نواع في جميع الحقول الزراعية على بقية اال .Oscillatoria spسيادة االنواع التابعة لجنس  - 4

 ً     للظروف البيئية المختلفة.  يمتاز به من صفات تجعله مقاوما

  

  Recommendationsالتوصيات 

ها في وغير اجراء المزيد من الدراسات عن التنوع الحيوي للطحالب االخرى كالخضراء والدايتومية - 1

  الترب. 

 تحسين دراسة مقارنة بين استخدام الطحالب الخضر المزرقة كسماد حيوي واالسمدة المصنعة في - 2

لحويصلة االحاوية على واالنتاج النباتي وخصوصا الطحالب الخضر المزرقة وزيادتها خصوبة التربة 

  المغايرة.

لترب ة و ااجراء دراسة مقارنة للتنوع الحيوي للطحالب الخضر المزرقة بين ترب الحقول الزراعي - 3

  وبيان اثر الخصائص الفيزيائية لهذه الترب على التنوع الحيوي.مزروعة الغير 

بة دة خصوزيا شأنهاوالتي من دراسة المواد المنتجة من قبل الطحالب الخضر المزرقة في التربة  - 4

لمواد امن  نات وغيرهايوكسالتربة وتحسين االنتاج النباتي مثل الفتامينات واالحماض االمينية واال

  المنتجة. 

دراسة توافر الطحالب الخضر المزرقة اعتمادا على نوع الترب ونسجتها لما له اهمية على توزيع هذه  - 5

 . وتركيبها الطحالب
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  في شهر ايلولالعوامل الفيزيائية والكيميائية واعداد الطحالب في ترب الحقول حسب نوع النباتات المزروعة فيها ) 1( ملحق

 

العوامل    
    

 
المناطق الزراعية                     

درجة   
 الحرارة

 ْم  

االس 
الهيدروجي

 pHني 

 التوصيلية 
 الكهربائية
 µs/cm  

  الملوحة
‰     

  النترات   
    ملغم/لتر

 الفوسفات 
   ملغم/لتر

  نسجة التربة
المادة 

العضوية 
 الكلية %

 الكالسيوم
  ملغم /لتر

المغنسيوم  
   ملغم/لتر

  
  

البوتاسيوم 
   ملغم/لتر

الصوديوم  
  ملغم /لتر

اعداد 
  الرمل  الطحالب

 % 
 الغرين %

  الطين 
%  

 29 8.75 9 214 408 4.63 35 47.92 17.08 1.93 5.23 0.39 615 7.06 29  نبات الرز /1غماس/ مزرعة 

 29 8.76 11 208 417 4.14 34 48.72 17.28 2.43 7.65 0.33 516 7.33 29.5 نبات الرز /2غماس/ مزرعة 

 24 7.5 13 209 350 5.31 40 52.4 7.6 2.37 6.29 0.31 491 6.85 30 نبات الرز /3غماس/ مزرعة 

 12 6.24 9 142 384 3.43 35 51.6 13.4 2.67 4.39 0.23 356 7.07 25.5 نبات الرز /4مزرعة  /غماس

 21 6.25 14 139 342 5.46 42 53 5 1.56 9.6 0.25 388 7.24 30 نبات الجت /5مزرعة  /غماس

 22 8.75 17 206 275 4.83 36 55 9 1.58 10.45 0.83 1300 6.42 29 نبات الرز /1مية/ مزرعة الشا

 11 7.5 13.4 253 458 4.43 34 50.26 15.74 1.51 7.11 0.95 1490 7.13 29 نبات الرز /2الشامية/ مزرعة 

 29 7.5 13.4 266 375 4.36 32 49.66 18.34 1.41 5.94 0.4 625 7.25 29.5 نبات الرز /3مية/ مزرعة الشا

 19 6.25 12 205 192 4.71 40 49.7 10.3 2.5 10.1 0.37 582 7.38 25 نبات الرز /4مية/ مزرعة الشا

 14 6.26 13 188 334 2.55 40 49.2 10.8 2.06 9.96 0.24 378 7.06 25 نبات الرز /5مية/ مزرعة الشا

 12 8.33 13.4 236 350 4.68 35 52 13 2.94 10 0.22 346 7 22 نبات اللوبياء /1ية/ مزرعة السن

 12 11.46 13.5 195 308 3.71 34.9 51.5 13.6 2.73 5.58 0.36 565 6.89 22 نبات اللوبياء /2ية/ مزرعة السن

 15 10.41 13.4 200 350 3.84 31 43 26 2.85 8.07 0.35 552 6.76 24 نبات الجت /3ية/ مزرعة السن

 14 9.38 12.5 192 325 3.29 36 52.36 11.64 3.5 5.65 0.31 484 7.28 25 نبات الجت /4السنية/ مزرعة 

 12 8.33 15.2 226 333 4.66 31 53 16 2.98 7.02 0.24 380 7.14 27 نبات الباذنجان /5ية/ مزرعة السن

 13 9.38 14 165 375 4.84 35 50.24 14.76 2.63 4.37 0.67 1040 6.96 23 نبات الجت /1ارة/ مزرعة الدغ

 12 9.37 11 177 250 3.99 35 51.6 13.4 3.2 3.77 1.14 1778 7 25 نبات الجت /2الدغارة/ مزرعة 

 10 9.38 12.5 233 367 2.96 30 45.6 24.4 2.11 4.62 0.96 1495 6.83 23.5 نبات الجت /3الدغارة/ مزرعة 

 10 7.27 10 203 417 5.03 40 48.66 11.34 3.43 8 0.21 325 7.14 24 نبات الجت /4ارة/ مزرعة الدغ

 15 7.29 14.3 214 400 3.53 30.5 59.92 9.58 3.1 4.27 0.24 380 7.17 24 نبات الجت /5ارة/ مزرعة الدغ

 12 7.5 11 222 408 4.06 34 48 18 1.67 8.18 0.21 327 7.28 24.5 نبات الجت /1عفك/ مزرعة 
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 12 6.26 13 214 466 5.41 37 53 10 3.28 4.94 0.2 308 7.22 24 نبات الجت /2مزرعة  عفك/

 9 6.25 14 266 308 4.71 40 52 8 2.48 5.44 0.22 338 7.24 24 نبات الجت /3مزرعة  عفك/

 11 6.27 11 223 367 4.03 31 44.56 24.44 2.03 8.36 0.19 300 7.22 24 نبات الجت /4مزرعة  عفك/

 11 6.25 22 214 325 3.29 37 39.5 23.5 2.87 7.89 0.25 393 7.22 24 نبات الجت /5عفك/ مزرعة 

 17 7.3 10 228 392 3.34 33 45 22 2.14 7.54 0.26 402 7.38 27.5 نبات الباميا /1ير/ مزرعة السد

 13 11.46 14 167 358 3.86 35 51.38 13.62 3.44 10.24 0.36 567 6.9 29 نبات الباميا /2ير/ مزرعة السد

 17 7.29 11 191 350 4.15 38 51.78 10.22 2.53 8.89 0.23 356 7.17 29.5 نبات الباميا /3ير/ مزرعة السد

 11 9.38 10 169 417 5.5 32.5 54.9 12.6 2.25 8.9 0.2 312 6.74 29 نبات اللوبياء /4ير/ مزرعة السد

 12 6.25 9 111 292 3.77 32.5 49.92 17.58 2.19 8.46 0.16 256 7.4 23 نبات الجت /5ير/ مزرعة السد
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  شهر اذارالعوامل الفيزيائية والكيميائية واعداد الطحالب في ترب الحقول حسب نوع النباتات المزروعة فيها في  )2  (ملحق
 

العوامل    
    

 
المناطق الزراعية                     

درجة   
 الحرارة

 ْم  

االس 
الهيدروجي

 pHني 

 التوصيلية 
 الكهربائية
 µs/cm  

  الملوحة
‰     

  النترات   
    ملغم/لتر

الفوسفات  
  ملغم/لتر

  نسجة التربة
المادة 

العضوية 
 الكلية %

 الكالسيوم
   ملغم/لتر

المغنسيوم  
   ملغم/لتر

  
  

البوتاسيوم 
   ملغم/لتر

الصوديوم  
   ملغم/لتر

اعداد 
  الرمل  الطحالب

 % 
 الغرين %

  الطين 
%  

 6 2.73 58 250 380 4.24 39 55 6 1.5 7.8 0.47 727 6.92 22 حنطة /1غماس/ مزرعة 

 3 4.12 60 453 500 4.42 37.30 52.30 10.40 1.8 8 0.55 780 6.88 22 شعير /2غماس/ مزرعة 

 8 3 51 250 520 2.77 36.82 54.55 8.63 1.7 8.5 0.33 512 7.18 22.5 شعير /3غماس/ مزرعة 

 7 3.7 51 267 540 4.50 25.12 52.38 22.50 1.5 8.1 0.62 962 7.09 23 جت /4غماس/ مزرعة 

 6 4.32 60 247 500 5.68 36.00 50.00 14.00 1.8 8 0.71 890 7.03 22.5 حنطة /5غماس/ مزرعة 

 3 5.42 31 367 600 2.90 29.5 52 18.5 1.1 9.9 0.88 1380 7.21 21 جت /1الشامية/ مزرعة 

 7 4 25 370 550 3.63 35 50.6 14.4 1.6 23 0.67 1200 7.55 21 جت /2الشامية/ مزرعة 

 3 3.15 30 287 580 4.32 36 50 14 1.5 21.2 0.70 1100 7.21 22 شعير /3الشامية/ مزرعة 

 6 4 47 380 540 4.01 36.9 50.1 13 1.2 20 0.67 1300 7.20 23 شعير /4الشامية/ مزرعة 

 6 3.4 30 407 600 4.90 37.2 50.8 12 1.3 26.1 1.09 1700 7.29 23 شعير /5مزرعة الشامية/ 

 6 1.24 29 54 140 5.00 29.40 57 13.60 1.5 12.3 0.16 256 7.50 20.5 جت /1السنية/ مزرعة 

 4 1.22 40 60 140 4.60 37 51 12 2.1 12 0.34 530 7.54 20.5 شعير /2السنية/ مزرعة 

 4 1.21 40 70 130 4.53 30 50.00 20 1.5 4.9 0.33 300 7.02 21 شعير /3 السنية/ مزرعة

 2 1.55 50 54 140 4.10 39 50 11 1.6 12 0.17 267 7.52 21 شعير /4السنية/ مزرعة 

 4 1.3 50 38 140 4.32 39.00 49.60 11.40 1.8 12 0.34 300 7.08 22 شعير /5السنية/ مزرعة 

 4 10.51 51 500 1280 4.31 39.12 50.88 10.00 1.8 7.1 1.86 2900 7.03 22 جت /1الدغارة/ مزرعة 

 3 10.11 36 480 1300 5.79 31.40 57.60 11 1.5 7.1 1.45 3000 7.28 22.5 حنطة /2الدغارة/ مزرعة 

 6 15.72 71 500 1320 5.72 25 53 22 1.8 7.8 2.10 3280 7.05 22 جت /3الدغارة/ مزرعة 

 6 12.57 60 470 1400 4.83 39.00 52.60 8.40 1.5 7.8 2.04 3180 7.12 23.5 حنطة /4 الدغارة/ مزرعة

 6 12.88 67 480 1300 3.82 39 52 9 1.4 7.5 1.20 3000 7.27 23.5 حنطة /5الدغارة/ مزرعة 

 4 1.55 20 45.3 130 3.33 39.70 52.30 8 1.6 12.7 1.80 282 7.36 21.5 جت /1عفك/ مزرعة 
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 7 1.45 16 54 160 3.35 39 50 11 1.8 11.3 0.14 220 7.24 21.5 جت /2مزرعة عفك/ 

 2 1.45 25 54 140 4.14 33.80 52.00 14.20 1.5 13 0.15 233 7.27 25 جت /3عفك/ مزرعة 

 6 1.42 34 50 150 3.60 32 52.50 15.50 1.8 13.4 0.57 232 7.02 25 جت /4عفك/ مزرعة 

 6 1.45 20 54 140 2.34 33 45 22 1.6 12 0.10 202 7.36 23 جت /5عفك/ مزرعة 

 5 9 50 555 122 4.53 32.34 49.66 18 4.8 9.9 1.22 1020 7.38 23 جت /1السدير/ مزرعة 

 5 8 46 567 132 4.14 37.70 50.40 11.90 5 7.1 1.86 1200 7.23 23 جت /2السدير/ مزرعة 

 4 9.88 44.4 500 120 7.29 36.50 55 8.50 5 8.8 1.33 1600 7.28 24 جت /3السدير/ مزرعة 

 5 7.88 55 613 120 7.58 39.30 50.70 10 7 8.1 1.09 1700 7.28 23.5 شعير /4السدير/ مزرعة 

 6 6.76 55.5 550 132 7.47 25.20 44.80 30 4.5 8.5 0.30 1500 7.50 24.5 جت /5السدير/ مزرعة 
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  شهر ايلولمعامل االرتباط  بيرسون بين الخصائص الفيزيائية والكيميائية لترب المزارع في منطقة غماس خالل ) 3  (ملحق

 

العوامل الفيزيائية والكيميائية        درجة الحرارة مْ  
األس 

 pH الهيدروجيني

التوصيلية 
 الكهربائية
µs/cm 

 

 الملوحة

‰ 
 النترات
 ملغم/لتر

 الفوسفات
 ملغم/لتر

 الرمل
% 

 الغرين
% 

 الطين
% 

المادة العضوية 
 الكلية
% 

 البوتاسيوم
 ملغم/لتر

 الكالسيوم
 ملغم/لتر

 المغنسيوم
 ملغم/لتر

 الصوديوم
 ملغم/لتر

              1 درجة الحرارة مْ 
pH              1 0.086  األس الهيدروجيني 

µs/cm التوصيلية الكهربائية    0.463 -0.113 1            
‰ الملوحة     0.457 -0.088 1.000 1           

ملغم/لتر النترات  0.705 0.563 -0.177 -0.171 1          
         1 0.658- 0.145- 0.141- 0.250- 0.599-  ملغم/لتر الفوسفات

% الرمل    -0.323 0.263 0.562 0.576 -0.527 0.429 1        
% الغرين    -0.007 -0.283 -0.794 -0.807 0.327 -0.115 -0.927 1       
% الطين    0.508 -0.231 -0.371 -0.385 0.615 -0.597 -0.971 0.811 1      

     1 0.843 0.388 0.698- 0.735- 0.639 0.162 0.175 0.207- 0.854 المادة العضوية الكلية
    1 0.820 0.886 0.677 0.843- 0.488- 0.826 0.294- 0.284- 0.030 0.707  ملغم/لتر البوتاسيوم  

   1 0777.- 0.663- 0.951- 0.937- 0.991 0.371 0.409- 0.574 0.558 0.380 0.249-  ملغم/لتر الكالسيوم
  1 0.490 0.170- 0.140 0.359- 0.659- 0.499 0.157 0.208- 0.902 0.908 0.243- 0.474  ملغم/لتر المغنسيوم
 1 0.919 0.736 0.326- 0.034- 0.560- 0.875- 0.715 0.072 0.131- 0.934 0.930 0.110 0.399  ملغم/لتر الصوديوم

 
 

  شهر ايلولعامل االرتباط  بيرسون بين الخصائص الفيزيائية والكيميائية لترب المزارع في منطقة الشامية خالل  )4  (ملحق
 

والكيميائيةالعوامل الفيزيائية   درجة الحرارة مْ  
األس 

 pH الهيدروجيني

التوصيلية 
 الكهربائية
µs/cm 

 

 الملوحة

‰ 
 النترات
 ملغم/لتر

 الفوسفات
 ملغم/لتر

 الرمل
% 

 الغرين
% 

 الطين
% 

المادة العضوية 
 الكلية
% 

 البوتاسيوم
 ملغم/لتر

 الكالسيوم
 ملغم/لتر

 المغنسيوم
 ملغم/لتر

 الصوديوم
 ملغم/لتر

الحرارة مْ درجة   1              
pH              1 0.374-  األس الهيدروجيني 

µs/cm التوصيلية الكهربائية    0.678 -0.510 1            
‰ الملوحة     0.680 -0.511 1.000 1           

          1 0.147- 0.145- 0.430- 0.636-  ملغم/لتر النترات
         1 0.655 0.570- -0.568- 0.398 0.938-  ملغم/لتر الفوسفات

% الرمل    0.574 0.486 0.068 0.070 -0.997 -0.606 1        
% الغرين    0.453 -0.925 0.610 0.611 0.397 -0.343 -0.467 1       
% الطين    -0.945 0.076 -0.485 -0.488 0.848 0.907 -0.805 -0.148 1      

     1 0.422- 0.495 0.081 0.198- 0.140- 0.574 0.573 0.141- 0.524 المادة العضوية الكلية
    1 0.320 0.291- 0.953 0.311- 0.545- 0.245 0.578 0.576 0.967- 0.569  ملغم/لتر البوتاسيوم  

   1 0.001- 0.202- 0.671- 0.214- 0.728 0.748- 0.743- 0.421 0.420 0.056 0.580  ملغم/لتر الكالسيوم
  1 0.666 0.090- 0.411 0.919- 0.187- 0.934 0.700- 0.958- 0.352 0.350 0.307 0.767  ملغم/لتر المغنسيوم
 1 0.321 0.226 0.907 0.558 0.634- 0.856 0.054 0.761- 0.130- 0.745 0.743 0.783- 0.847  ملغم/لتر الصوديوم
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  شهر ايلولمعامل االرتباط  بيرسون بين الخصائص الفيزيائية والكيميائية لترب المزارع في منطقة السنية خالل ) 5( ملحق
 

 درجة الحرارة مْ  العوامل الفيزيائية والكيميائية
األس 

 pH الهيدروجيني

التوصيلية 
 الكهربائية
µs/cm 

 

 الملوحة

‰ 
 النترات
 ملغم/لتر

 الفوسفات
 ملغم/لتر

 الرمل
% 

 الغرين
% 

 الطين
% 

المادة العضوية 
 الكلية
% 

 البوتاسيوم
 ملغم/لتر

 الكالسيوم
 ملغم/لتر

 المغنسيوم
 ملغم/لتر

 الصوديوم
 ملغم/لتر

              1 درجة الحرارة مْ 
pH              1 0.531  األس الهيدروجيني 

µs/cm التوصيلية الكهربائية    -0.235 -0.475 1            
‰ الملوحة     -0.241 -0.461 1.000 1           

ملغم/لتر النترات  -0.284 -0.328 -0.592 -0.600 1          
         1 0.290- 0.169- 0.185- 0.841 0.439  ملغم/لتر الفوسفات

% الرمل    0.131 -0.712 0.394 0.377 0.256 -0.417 1        
% الغرين    0.124 0.757 -0.551 -0.539 -0.236 0.335 -0.936 1       
% الطين    -0.532 0.404 0.004 0.026 -0.209 0.426 -0.791 0.524 1      

     1 0.413- 0.224 0.010 0.423- 0.707 0.807- 0.795- 0.077- 0.094 المادة العضوية الكلية
    1 0.731 0.711- 0.187 0.160 0.442- 0.116 0.429- 0.412- 0.031- 0.516  ملغم/لتر البوتاسيوم  

   1 0.064 0.498 0.423- 0.479- 0.519 0.039- 0.877 0.462- 0.453- 0.247- 0.053  ملغم/لتر الكالسيوم
  1 0.559 0.559 0.964 0.220- 0.319 0.138- 0.227- 0.773 0.916- 0.909- 0.078 0.047  ملغم/لتر المغنسيوم
 1 0.790- 0.543- 0.353- 0.663- 0.100 0.430- 0.268 0.393- 0.527- 0.949 0.949 0.574- 0.452-  ملغم/لتر الصوديوم

                       

 
  شهر ايلولمعامل االرتباط  بيرسون بين الخصائص الفيزيائية والكيميائية لترب المزارع في منطقة الدغارة خالل ) 6  (ملحق

 

والكيميائيةالعوامل الفيزيائية   درجة الحرارة مْ  
األس 

 pH الهيدروجيني

التوصيلية 
 الكهربائية
µs/cm 

 

 الملوحة

‰ 
 النترات
 ملغم/لتر

 الفوسفات
 ملغم/لتر

 الرمل
% 

 الغرين
% 

 الطين
% 

المادة العضوية 
 الكلية
% 

 البوتاسيوم
 ملغم/لتر

 الكالسيوم
 ملغم/لتر

 المغنسيوم
 ملغم/لتر

 الصوديوم
 ملغم/لتر

الحرارة مْ درجة   1              
pH              1 0.328  األس الهيدروجيني 

µs/cm التوصيلية الكهربائية    0.255 -0.792 1            
‰ الملوحة     0.252 -0.794 1.000 1           

ملغم/لتر النترات  -0.081 0.408 -0.619 -0.617 1          
         1 0.431 0.476- 0.475- 0.869 0.616  ملغم/لتر الفوسفات

% الرمل    -0.363 -0.934 0.615 0.617 -0.215 -0.895 1        
% الغرين    0.262 0.712 -0.444 -0.448 -0.322 0.461 -0.735 1       
% الطين    0.170 0.388 -0.288 -0.284 0.730 0.662 -0.450 -0.274 1      

     1 0.900 0.091- 0.550- 0.569 0.557 0.390- 0.394- 0.414 0.114- المادة العضوية الكلية
    1 0.322- 0.700- 0.501 0.028 0.465- 0.623- 0.111- 0.110- 0.087- 0.555-  ملغم/لتر البوتاسيوم  

   1 0.242 0.200 0.073 0.076 0.122- 0.031- 0.593 0.847- 0.849- 0.352 0.656-  ملغم/لتر الكالسيوم
  1 0.413 0.007- 0.691- 0.491- 0.078- 0.418 0.331- 0.195 0.192- 0.190- 0.082- 0.065-  ملغم/لتر المغنسيوم
 1 0.333- 0.648- 0.110 0.224- 0.264- 0.522- 0.671 0.647- 0.610- 0.915 0.913 0.889- 0.127-  ملغم/لتر الصوديوم

                       
 

 



  dicesAppen...................................................................................................................................................................................................................المالحق...................................................................................
 

99 
 

  شهر ايلولمعامل االرتباط  بيرسون بين الخصائص الفيزيائية والكيميائية لترب المزارع في منطقة عفك خالل ) 7  (ملحق
 

 درجة الحرارة مْ  العوامل الفيزيائية والكيميائية
األس 

 pH الهيدروجيني

التوصيلية 
 الكهربائية
µs/cm 

 

 الملوحة

‰ 
 النترات
 ملغم/لتر

 الفوسفات
 ملغم/لتر

 الرمل
% 

 الغرين
% 

 الطين
% 

المادة العضوية 
 الكلية
% 

 البوتاسيوم
 ملغم/لتر

 الكالسيوم
 ملغم/لتر

 المغنسيوم
 ملغم/لتر

 الصوديوم
 ملغم/لتر

              1 درجة الحرارة مْ 
pH              1 0.943  األس الهيدروجيني 

µs/cm التوصيلية الكهربائية    -0.095 -0.072 1            
‰ الملوحة     -0.097 -0.050 0.994 1           

ملغم/لتر النترات  0.416 0.250 0.188 0.094 1          
         1 0.683- 0.285 0.246 0.709- 0.693-  ملغم/لتر الفوسفات

% ملغم/لتر الرمل    -0.071 -0.260 0.623 0.536 0.753 -0.059 1        
% الغرين    0.059 0.219 -0.615 -0.527 -0.795 0.154 -0.991 1       
% الطين    0.079 0.291 -0.620 -0.535 -0.704 -0.025 -0.993 0.967 1      

     1 0.851 0.942 0.901- 0.395 0.857- 0.571- 0.649- 0.074- 0.168- المادة العضوية الكلية
    1 0.527- 0.669- 0.614- 0.649 0.523 0.054 0.921 0.932 0.413- 0.393-  ملغم/لتر البوتاسيوم
   1 0.485- 0.578 0.258 0.449 0.350- 0.183 0.237- 0.579- 0.590- 0.098 0.290  ملغم/لتر الكالسيوم
  1 0.587- 0.164- 0.244 0.630 0.450 0.550- 0.171- 0.399- 0.032 0.031- 0.183 0.149-  ملغم/لتر المغنسيوم
 1 0.155- 0.297 0.403- 0.166- 0.080 0.059 0.071- 0.697- 0.421 0.110- 0.106- 0.941 1.000  ملغم/لتر الصوديوم

 
  
  

  شهر ايلولمعامل االرتباط  بيرسون بين الخصائص الفيزيائية والكيميائية لترب المزارع في منطقة السدير خالل ) 8  (ملحق
 

والكيميائية العوامل الفيزيائية  درجة الحرارة مْ  
األس 

 pH الهيدروجيني

التوصيلية 
 الكهربائية
µs/cm 

 

 الملوحة

‰ 
 النترات
 ملغم/لتر

 الفوسفات
 ملغم/لتر

 الرمل
% 

 الغرين
% 

 الطين
% 

المادة العضوية 
 الكلية
% 

 البوتاسيوم
 ملغم/لتر

 الكالسيوم
 ملغم/لتر

 المغنسيوم
 ملغم/لتر

 الصوديوم
 ملغم/لتر

الحرارة مْ درجة   1              
pH              1 0.658-  األس الهيدروجيني 

µs/cm التوصيلية الكهربائية    0.544 -0.329 1            
‰ الملوحة     0.566 -0.327 0.999 1           

ملغم/لتر النترات  0.385 -0.679 0.596 0.576 1          
         1 0.896 0.855 0.869 0.459- 0.428  ملغم/لتر الفوسفات

% الرمل    -0.542 0.650 -0.066 -0.064 -0.684 -0.415 1        
% الغرين    0.337 -0.803 -0.125 -0.135 0.635 0.245 -0.865 1       
% الطين    0.549 -0.046 0.321 0.333 0.371 0.440 -0.639 0.166 1      

     1 0.117- 0.872 0.621- 0.112- 0.271 0.299- 0.300- 0.798- 0.376 المادة العضوية الكلية
    1 0.107- 0.479 0.180 0.384- 0.975 0.823 0.931 0.937 0.490- 0.587  ملغم/لتر البوتاسيوم  

   1 0.117 0.498 0.132- 0.144 0.045- 0.068- 0.083- 0.254 0.229 0.586- 0.724  ملغم/لتر الكالسيوم
  1 0.691 0.169 0.176- 0.273 0.433- 0.199 0.051- 0.336- 0.413 0.378 0.014 0.658  ملغم /لتر المغنسيوم
 1 0.086 0.436 0.844 0.312 0.078 0.428 0.374- 0.812 0.804 0.777 0.785 0.817- 0.607  ملغم/لتر الصوديوم
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  شهر اذارمعامل االرتباط  بيرسون بين الخصائص الفيزيائية والكيميائية لترب المزارع في منطقة غماس خالل ) 9  (ملحق
 

العوامل الفيزيائية والكيميائية        درجة الحرارة مْ  
األس 

 pH الهيدروجيني

التوصيلية 
 الكهربائية
µs/cm 

 

 الملوحة

‰ 
 النترات
 ملغم/لتر

 الفوسفات
 ملغم/لتر

 الرمل
% 

 الغرين
% 

 الطين
% 

المادة العضوية 
 الكلية
% 

 البوتاسيوم
 ملغم/لتر

 الكالسيوم
 ملغم/لتر

 المغنسيوم
 ملغم/لتر

 الصوديوم
 ملغم/لتر

              1 درجة الحرارة مْ 

pH              1 0.755  األس الهيدروجيني 
µs/cm التوصيلية الكهربائية    0.396 -0.280 1            

‰ الملوحة     0.280 -0.291 0.927 1           
ملغم/لتر النترات  0.439 0.842 -0.574 -0.541 1 .         

         1 0.229 0.173 0.152- 0.094- 0.276-  ملغم/لتر الفوسفات
% الرمل    0.365 0.248 0.406 0.674 0.030 0.524 1        
% الغرين    -0.308 0.074 -0.697 -0.887 0.180 -0.555 -0.851 1       
% الطين    -0.889 -0.553 -0.512 -0.461 -0.408 -0.080 -0.462 0.585 1      

     1 0.203- 0.818- 0.658 0.201 0.691- 0.959 0.839 0.448- 0.047 المادة العضوية الكلية
    1 0.652 0.473 0.414- 0.274 0.498 0.708- 0.457 0.238 0.822- 0.709-  ملغم/لتر البوتاسيوم  

   1 0.465- 0.054- 0.906- 0.483- 0.370 0.358 0.660 0.197 0.183 0.586 0.706  ملغم/لتر الكالسيوم
  1 0.146 0.430 0.051 0.065 0.153- 0.296- 0.465 0.169- 0.072 0.065 0.620- 0.476-  ملغم/لتر المغنسيوم
 1 0.447 0.548 0.446 0.714 0.563- 0.949- 0.676 0.650 0.148- 0.802 0.635 0.199- 0.183  ملغم/لتر الصوديوم

 
 

  شهر اذارمعامل االرتباط  بيرسون بين الخصائص الفيزيائية والكيميائية لترب المزارع في منطقة الشامية خالل ) 10  (ملحق
 

العوامل الفيزيائية والكيميائية       الحرارة مْ درجة    
األس 

 pH الهيدروجيني

التوصيلية 
 الكهربائية
µs/cm 

 

 الملوحة

‰ 
 النترات
 ملغم/لتر

 الفوسفات
 ملغم/لتر

 الرمل
% 

 الغرين
% 

 الطين
% 

المادة العضوية 
 الكلية
% 

 البوتاسيوم
 ملغم/لتر

 الكالسيوم
 ملغم/لتر

 المغنسيوم
 ملغم/لتر

 الصوديوم
 ملغم/لتر

              1 درجة الحرارة مْ 
pH              1 0.454-  األس الهيدروجيني 

µs/cm التوصيلية الكهربائية    0.458 -0.123 1            
‰ الملوحة     0.287 -0.188 0.923 1           

ملغم/لتر النترات  0.540 0.410 0.194 0.101 1          
         1 0.621 0.411- 0.490- 0.702 0.241-  ملغم/لتر الفوسفات

% الرمل    -0.966 0.328 -0.411 -0.293 -0.705 0.016 1        
% الغرين    0.270 0.224 0.598 0.726 0.644 0.308 -0.447 1       
% الطين    0.821 0.106 0.285 0.088 0.902 0.294 -0.891 0.429 1      

     1 0.882 0.702 0.922- 0.292 0.866 0.343 0.369 0.077- 0.794 المادة العضوية الكلية
    1 0.061 0.305 0569.- 0.433- 0564.- 0.125- 0.245- 0.015 0.589- 0.626  ملغم/لتر البوتاسيوم  

   1 0.461- 0.063 0.359- 0.563 0.050 0.337- 0.247- 0.809 0.535 0.345- 0.090-  ملغم/لتر الكالسيوم
  1 0.009 0.178 0.061 0.272 0.205 0.170- 0415.- 0.144 0.534 0.792 0.227 0.278  ملغم/لتر المغنسيوم
 1 0.277 0.165 0.051 0900.- 0.809- 0.543- 0.755 0.620- 0.883- 0.038 0.055 0.087- 0.574-  ملغم/لتر الصوديوم
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  شهر اذارمعامل االرتباط  بيرسون بين الخصائص الفيزيائية والكيميائية لترب المزارع في منطقة السنية خالل ) 11 (ملحق
 

العوامل الفيزيائية والكيميائية        درجة الحرارة مْ  
األس 

 pH الهيدروجيني

التوصيلية 
 الكهربائية
µs/cm 

 

 الملوحة

‰ 
 النترات
 ملغم/لتر

 الفوسفات
 ملغم/لتر

 الرمل
% 

 الغرين
% 

 الطين
% 

المادة العضوية 
 الكلية
% 

 البوتاسيوم
 ملغم/لتر

 الكالسيوم
 ملغم/لتر

 المغنسيوم
 ملغم/لتر

 الصوديوم
 ملغم/لتر

              1 درجة الحرارة مْ 
pH              1 0.694-  األس الهيدروجيني 

µs/cm التوصيلية الكهربائية    -0.335 0.292 1            
‰ الملوحة     0.390 -0.606 0.576 1           

ملغم/لتر النترات  -0.019 0.682 0.134 -0.391 1          
         1 0.415 0.573 0.902 0.258 1.000  ملغم/لتر الفوسفات

% الرمل    -0.428 -0.284 -0.163 0.012 -0.642 -0.500 1        
% الغرين    -0.578 0.462 -0.221 -0.609 0.312 -0.328 0.507 1       
% الطين    0.289 0.355 -0.479 -0.619 0.798 -0.139 -0.530 0.319 1      

     1 0.126- 0.860 0.751 0.128- 0.001 0.148- 0.083 0.188 0.582- المادة العضوية الكلية
    1 0.970- 0.182 0.873- 0.799- 0.247 0.080 0.282 0.031- 0.275- 0.725  ملغم/لتر البوتاسيوم  

   1 0.115 0.033- 0.791 0.274 0.670- 0.439 0.999 0.368- 0.151 0.674 1.000  ملغم/لتر الكالسيوم
  1 0.712- 0.421- 0.249 0.821- 0.023 0.632 0.202- 0.706- 0.062 0.227 0.024 0.667-  ملغم/لتر المغنسيوم
 1 0.295- 0.370 0.631 0.738- 0.561 0.301- 0.705- 0.187- 0.356 0.549- 0.383- 0.329 0.201  ملغم/لتر الصوديوم

 

 
  شهر اذارمعامل االرتباط  بيرسون بين الخصائص الفيزيائية والكيميائية لترب المزارع في منطقة الدغارة خالل  )12( ملحق

 

العوامل الفيزيائية والكيميائية       الحرارة مْ درجة    
األس 

 pH الهيدروجيني

التوصيلية 
 الكهربائية
µs/cm 

 

 الملوحة

‰ 
 النترات
 ملغم/لتر

 الفوسفات
 ملغم/لتر

 الرمل
% 

 الغرين
% 

 الطين
% 

المادة العضوية 
 الكلية
% 

 البوتاسيوم
 ملغم/لتر

 الكالسيوم
 ملغم/لتر

 المغنسيوم
 ملغم/لتر

 الصوديوم
 ملغم/لتر

              1 درجة الحرارة مْ 
pH              1 0.554  األس الهيدروجيني 

µs/cm التوصيلية الكهربائية    0.039 -0.292 1            
‰ الملوحة     -0.397 -0.872 0.609 1           

ملغم/لتر النترات  0.367 -0.258 0.891 0.482 1          
         1 0.038- 0.695 0.156 0.876- 0.881-  ملغم/لتر الفوسفات

% الرمل    0.906 0.528 0.404 -0.268 0.630 -0.799 1        
% الغرين    -0.071 0.607 0.039 -0.288 -0.296 -0.334 0.058 1       
% الطين    0.453 -0.294 -0.232 0.052 0.197 -0.080 0.198 -0.878 1      

     1 0.887- 0.725 0.192- 0.279 0.086 0.392 0.523 0.056- 0.481- المادة العضوية الكلية
    1 0.304- 0.442 0.659- 0.406 0.134 0.811 0.271 0.587 0.346- 0.212  ملغم/لتر البوتاسيوم  

   1 0.267 0.135 0.218 0.040- 0.637 0.285- 0.729 0.489 0.637 0.116- 0.562  ملغم/لتر الكالسيوم
  1 0.636- 0.173 0.118 0.118- 0.324- 0.802- 0.896 0.202- 0.329 0.044- 0.642- 0.885-  ملغم/لتر المغنسيوم
 1 0.234 0.298 0.887 0.164 0.002 0.304- 0.344 0.240 0.862 0.407 0.843 0.329- 0.003-  ملغم/لتر الصوديوم
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  شهر اذارمعامل االرتباط  بيرسون بين الخصائص الفيزيائية والكيميائية لترب المزارع في منطقة عفك خالل ) (13 ملحق
 

العوامل الفيزيائية والكيميائية        درجة الحرارة مْ  
األس 

 pH الهيدروجيني

التوصيلية 
 الكهربائية
µs/cm 

 

 الملوحة

‰ 
 النترات
 ملغم/لتر

 الفوسفات
 ملغم/لتر

 الرمل
% 

 الغرين
% 

 الطين
% 

المادة العضوية 
 الكلية
% 

 البوتاسيوم
 ملغم/لتر

 الكالسيوم
 ملغم/لتر

 المغنسيوم
 ملغم/لتر

 الصوديوم
 ملغم/لتر

              1 درجة الحرارة مْ 
pH              1 0.583-  األس الهيدروجيني 

µs/cm التوصيلية الكهربائية    -0.273 0.141 1            
‰ الملوحة     -0.398 0.197 0.937 1           

ملغم/لتر النترات  0.738 -0.469 0.404 0.325 1          
         1 0.232- 0.099- 0.191- 0.669- 0.170-  ملغم/لتر الفوسفات

% الرمل    0.839 -0.451 -0.049 -0.013 0.858 -0.202 1        
% الغرين    0.098 -0.451 0.624 0.378 0.378 0.225 -0.099 1       
% الطين    -0.874 0.463 0.567 0.536 -0.511 0.088 -0.845 0.360 1      

     1 0.024 0.875 0.127 0.084- 0.514 0.063 0.387 0.426- 0.460 المادة العضوية الكلية
    1 0.410 0.721- 0.286 0.881 0.161 0.873 0.005- 0.032 0.798- 0.844  ملغم/لتر البوتاسيوم  

   1 1.000 0.089 0.043- 0.151 0.338- 0.784 0.436- -623.- 0.573- 0.567- 0.013  ملغم/لتر الكالسيوم
  1 0.556 0.168- 0.079- 0.408- 0.402- 0.122- 0.018- 0.435- -980.- 0.900- 0.017- 0.281  ملغم/لتر المغنسيوم
 1 0.745- 0.696- 0.456- 0.074- 0.736 0.168 0.338- 0.382- 0.034- 862. 0.824 0.645 0.641-  ملغم/لتر الصوديوم

                      
  
  

  شهر اذارمعامل االرتباط  بيرسون بين الخصائص الفيزيائية والكيميائية لترب المزارع في منطقة السدير خالل ) 14  ( ملحق
 

الفيزيائية والكيميائيةالعوامل         درجة الحرارة مْ  
األس 

 pH الهيدروجيني

التوصيلية 
 الكهربائية
µs/cm 

 

 الملوحة

‰ 
 النترات
 ملغم/لتر

 الفوسفات
 ملغم/لتر

 الرمل
% 

 الغرين
% 

 الطين
% 

المادة العضوية 
 الكلية
% 

 البوتاسيوم
 ملغم/لتر

 الكالسيوم
 ملغم/لتر

 المغنسيوم
 ملغم/لتر

 الصوديوم
 ملغم/لتر

              1 درجة الحرارة مْ 
pH              1 0.599  األس الهيدروجيني 

µs/cm التوصيلية الكهربائية    0.657 -0.058 1            
‰ الملوحة     -0.787 -0.901 -0.368 1           

ملغم/لتر النترات  0.060 0.490 -0.268 -0.356 1          
         1 0.260- 0.124 0.548 0.468- 0.204-  ملغم/لتر الفوسفات

% الرمل    0.175 0.626 -0.616 -0.265 0.467 -0.959 1        
% الغرين    -0.294 -0.786 0.178 0.677 0.013 0.272 -0.391 1       
% الطين    -0.431 -0.928 0.353 0.687 -0.554 0.741 -0.870 0.683 1      

     1 0.004 0.018- 0.352- 0.361 0.046 0.660- 0.925 0.291 0.824 المادة العضوية الكلية
    1 0.463 0.326- 0.747- 0.162- 0.346 0.094 0.777- 0.300 0.627 0.352  ملغم/لتر البوتاسيوم  

   1 0.108 0.300- 0.385- 0.673- 0.434 0.529- 0.527- 0.128- 0.289- 0.310 0.147  ملغم/لتر الكالسيوم
  1 0.032 0.634 0.040- 0.356 0.349- 0.616- 0.721 0.341- 0.008- 0.075 0.129- 0.375-  ملغم/لتر المغنسيوم
 1 0.559- 0.700- 0.760- 0.168- 0.304 0.886 0.005 0.046- 0.422 0.545 0.126- 0.499- 0.308-  ملغم/لتر الصوديوم
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 األنواع الطحلبية                          
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + Anabaena oscillarioides Bory 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + A. spirodes Klebehn 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - + - + - + - 
A. variabilis Kützing 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - Aphanocapsa biformis A.B.R 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - A. elachista G.M.smith

- - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - + - + - --
-  

 
A. endophytica G.M.smith

- - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - A. koordersi smith

- - - - - - + - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - + - - A. littoralis Hansgirg

- - - - - - - - + - - - - - - +- - - - -  - - - - + - - - Aphanothece. microscopica Nag

- - - - - +- - - + - - - - + - - - + + - - - - - - + - - + A. nidularis Richter,p

- - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Arthrospira khannae Dronet

+- - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - + - - A. platensis (nordst)Gom

++ - - - ++ - - - ++ + + - - - - - - - - - - - - - + - + A. mass artii Kuffareth 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - + - - - + - Calothrix castellii ( missal ) Born 

- - - - - - + - - - +- - - - +- + - - - + + + - +- + - + 
Camptylonemopsis iyengarii 
Desikachary 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - Chroococcus cohaerens (Bareb) 
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- - - - + +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C. dispersus G.M.Smith

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - + + - - C. minutus (kutz)Nag.

- + - - + - - - - - - - - - + - - - - - - - - + - - - - + + C. montanus Hansgirg. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - C. pallidus Nag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - + - + + + + C. turgidus ( Kutz)Nag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - C. varius A.Br 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - + Cylindrospermum  doryphorum (Bruhl )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - + + - - - - - C.majus kuetzing 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- + - + - + - - - C. muscicola (kutz)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - C. stagnale (Kutz) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - + + - - Gloeocapsa calcarea  Tilden 

- - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - G. decorticans (A.Br.) Richter 

- - - - + - - - - + - - + + - - - - - - - + - - - - - - - - G. Fuscolutea Nag.

- - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - G. Magma (Breb ) Kutz 

- - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - G. nigrescens Nag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - G. Rupsestris Kutz 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - Lyngbya  allorgi Fremy 

- - - - - - - - + - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - L.  birgei Smith,G.M.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- + - + L. Contorta Lemm(orig )

- - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - L. lagerheimii(moebius)Gom.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - L. porphyro siphonis Fremy 

- - - - - - - - + - - - + - - - - - - - - - - - - - + - - - L. truncicola Ghose 

- + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - Merismopedia convoluta Breb.
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - + + M. galuca ( Ehrenb)Nag.

- - - - + - - + - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - M. punctata Meyen 

- - - - - - - - - + - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - Microcystis aeruginosa Kutz 

- - - - - - - - - - - - - - + +- - - - +- - - - - - - + - M. marginata ( Menegh ) Kutz.

- - - + - - - + - - - - - - - - - - - - - - + - - +- - - - 
Microcoleus paludosus (kutz)
Gomont

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ++ - - - - - - + + M.subtorulosus (Breb) Gomont

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - + - + - - - Nostoc muscorum Ag.ex.Born 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + N. pruniforme ag.ex.Born

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - + - - - - + N. carneum Ag.ex.Born

++ - - - - + + - + - - - + - ++ - - + - - + - - +- - - + Oscillatoria acuta Bruhlet Biswas 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - O. Agardhii Gomont 

- - + - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - O. amoena Gom

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - + O. amphigranulata Van Goor 

- - + - + - + - - - - - - - - - + + + - ++ + - - +- + + - O. angustissima West 

- - - - - +- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - O. animalis Ag.ex.Gomont

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - O. boryana Bory 

- - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - O. chailybea Gardner 

- - - - + - - - - - - - - + - - - - - - - - + - - - - - - - O. chlorine Kutz 

+- - + + - - + - - ++ - + - ++ - + + ++ + - + +- + - + O. curviceps Ghose

- - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - + + - O. foreaui Fremy 

+- + + - - + 
+ 
 

+ + ++ - - + ++ + - - - + + + + ++ - + + 
O. formosa Bory 

- - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - O. geitleriana Fremy 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - O. hamelii Fremy 
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+- - + + - - 
+ 
 

- + +- + + - - - - + - ++ - - + - - - - + 
O. laetevirens Biswas 

- - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - + - - - - - - - O. lemmermanni Wolosz 

- - + - - +- - - - - + - - - - - + + - - - - - + - - + - - O. limosa Ag.ex.Gomont

- - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - +- + + - O. limunetica Lemm

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - O. nigra vancher 

- - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - + + - - - - + + - O. nigroviridies Thwaites 

- - + + - - - - - - - - - - - - - - - + +- - - - - - - - - O. perornata Skuja 

+- + + - - + - + + +- - - - - - + - + - - + - - - - + - + O. princeps Ghose 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - O. prolifica (Grev) GGomont

- - - - - - - - - - - - - - - - - + + + +- - - - - - - + - O. pseudogeminata G.shamid 

- - + - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - O. sancta (Kutz) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - + + - O. schultzii Lemm

- - - - + +- - - - +- - + - ++ + + + - + - - + +- + + + O. subbrevis Schmidle 

- - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - + - - - - - O. subuliformis Kutz 

- - - - - +- + - - - - - - - - - - - - ++ + + - +- + + + O. tenuis Ag.ex.Gomont 

- - - - - - - - - + - - - + - - + - - - - - - - - +- - - - O. terebriformis Ag.ex.Gomont

+- - + + - + - + - +- - - - - - - - - - - + - + - - - + - O. vizagapatensis Rao,C.B. 

- - + - + - - - - - - - + - + - - - - - - - - - - - - - - - O. willei Gardner 

++ + - + +- - + - - + - + + ++ + - + ++ - - + - - + + + Phormidium Ambiguum Gomont 

- - + - - - - + + - ++ + + - ++ + + - - + + + - +- - + + P. Anomala Rao,C.B.

- - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - P. Favosum  Bory 

- + - - + +- + - + ++ + - + - - + + - - - - + + - - - - + P. fragile (menegh)Gom 

- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - P. incrustatum (Nag ) Gom
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- - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - P. Jadinianum Gomont

- - - - - - - - - - - - - + - - + - - - - - - - - - - - - + P. laminosum Ag.ex.Gomont

- + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - + + + - - - + + P. Luciduis Kutz

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - P. molle (Kutz) Gom. 

- + + + - - - - - - - - - - - - + + + + - - - - - +- - - - P. pachydermiticum Fremy 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - +- - - + P. purpurascens  ( Kutz) Gom 

- - + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P. Subfuscum Kutz 

++ + + -  + - - + +- - - - ++ - + + - + + - + +- - - + P.tenue (Meneegh ) Gom 

- - + - - - - - - - - - + - + - - + - - - + - - - +- + - + Schizothrix  lacustris A.Br.( Gomont) 

+- + + - - - + + - +- + + + ++ + - - - + + + - +- - + - S. Vaginata (Nag)Gomont)

- + - - - - - - + + - - - - + - + + - + - - + - - +- - + -  Spirulina laxissima  west , G.S.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - S. Major (kutz)Gom 

- + + + - - - - - - - - - - + - - - - - - - + - - - - - - - S. meneghiniana (zanard ) Gom.

 اعداد االنواع الطحلبية 29 29 24 12 21 22 11 29 19 14 12 12 15 14 12 13 12 10 10 15 12 12 9 11 11 17 13 17 11 11
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+- - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - Arthrospira  mass artii Kuffareth

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - Chroococcus cohaerens (Bareb)

- + + - - - - - - - +- - - - ++ - - - - + - - - - - - - - C. montanus Hansgirg.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - +- - - - Gloeocapsa  Fuscolutea Nag.

- - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Microcolues subtorulosus (Breb) Gomont

++ + + - +- + + + ++ + + + +- + - - - + + + - - - + - + Oscillatoria  acuta Bruhlet Biswas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - + - + O. animalis Ag.ex.Gomont

+- - - - - + - - - - - - - - - - - + + - - - - - - - - - - O. curviceps Ghose

- - - - - - - - + + - - - - - - - - - - +- - - - - + - - - O. foreaui Fremy

- - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + 
-  

 
+ 

O. formosa Bory

+- + + - +- - + - - + + + - ++ - + + - - - + - - + + + + O. laete virens Biswas

- + - - - +- - + - - - + - + - - - - - - + + - - - - - - - O. limosa Ag.ex.Gomont

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - O. nigroviridies Thwaites

- - - - + - + - + - - - + - - - - - - + - - - - - - - - - - O. perornata Skuja

- - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - O. subbrevis Schmidle

- - - + + ++ - - - - + - - - - - - - + +- - - + - + - - - O. tenuis Ag.ex.Gomont
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  
+ 

- - - 
O. terebriformi s Ag.ex.Gomont

- - - + - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - + - - - O. willei Gardner

- + - - + +- - - - - - - - - - - + - - +- - + - +- + + - Phormidium Ambiguum Gomont 

- - - - + - + - + - - - - - + - - - + - +- + - + - + + - + P. Anomala Rao,C.B. 

+- - - + - + - - + ++ + - - - - - - - - - - + + - - + + - P. fragile (menegh)Gom

- - + - - +- - - - ++ - - - - - + - - ++ - - - - - - - - P. Luciduis Kutz

+- - - - - + - - + +- + - - +- + + - - + - + - ++ - - - P. pachydermiticum Fremy

- - - - - - - - - - - - - + + - - - - + - - - + - +- + - + Schizothrix  Vaginata (Nag)Gomont)

- - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - Spirulina  laxissima  west ,G.S

- + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S. meneghiniana (zanard) Gom 

 اعداد االنواع الطحلبية 6 3 8 67 3 7 3 66 6 4 4 2 4 4 3 6 66 4 7 2 6 6 5 5 4 65
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A 
 

Summary 

The present study aimd at investigation the impact of some physicochemical 

factors upon the biodiversity of cyanobacteria in agricultural soils in Al-Diwaniya 

city. Six areas in this city are chosen, they are Ghammas, Al-Shamiya, Al-Saniya, 

Afak, Al-Daghara, and Al-Sedeer, by five farms for each during autumn 2016 and 

spring 2017. Additionally, Shannon-Weaner index and Simpson index are used to 

know which area has more diversity of cyanobacteria. 

The results of current study indicates that the values of physicochemical factors 

range between 20-30 M of soil temperature, 6.42-6.55  PH, 202-32.80 

microcemens/cm of electrical conductivity, and  0.10-2.10% of soil salinity. 

While the values of nitrate range between 26.1-3.77ml/L andvalues of 

phosphateare between 1.1-7 ml/L. While the value of organic matter ranges 

between 2.34 -7. 58%, of calcium ranges between 120-1400 ml/L, magnesium 

between 48- 613 ml/L, sodium between 1.21-15.72 ppm, and the value potassium 

ranges between 9-71 ml/L. Concerning the structure of the soil, the percentage of 

sand ranges between 5-30%, of silt ranges between 39. 5 – 59.92 %, and the 

percentage of clay is between 25-42 %. The soils were classified according to the 

type of their constituent particles to clay-soil-loam except the fifth farm in Al-

Sadeer area was loam only. The soil in all study areas was fine texture. 

The identified species of cyanobacteria in this study reach to 96 species, they 

are related to 17 species. Where Oscillatoria sp. is the dominated one which 

reaches to 32 species, with percentage 33.33 % out of total summation of species 

number. Then, Phormidium sp. reaches to 13 species with percentage 3.54%, 

followed by Chroococcus reaches to 7 species with percentage 7.29%, followed 

byLyngbya sp. and Gleocapsa sp. Where they reach 6 speciesfor each one with 

percentage 6.25%. Aphanocapsa sp. reaches to 5 species with percentage 5.21%. 

Then, Anabaena sp.  ,Arthrospira sp., Spirulina sp., Nostoc sp. , for each species 

with percentage 3.125%. Aphanothece sp., Microcystis sp., Microcoleus sp., and 

Schizothrix sp.  include 2 species for each species with percentage 2.083%.and 
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B 
 

Calothrix sp one species with percentage 1.04%    Some kinds of cyanobacteria 

record domination in all areas of study during spring and autumn as Oscillatoria 

acuta, O. laetevirens, and Phormidium Anomala. While some species are 

dominated in all areas of study during autumn only as Oscillatoria curviceps, O. 

Formosa, O. Princeps, O. subbrevis, Phormidium tenue, Shizothrix vaginata,  and 

Spirulina laxissima. While Oscillatoria tenuis, Phormidium pachydermiticum 

record total domination in all areas of study during spring only. Oscillatoria 

limosa is dominated in all areas of study during spring and autumn, except in 

Ghammas and in Al-Sanyia during spring. While Phormidium ambigum records 

total domination in all areas of study during spring and autumn, except in Al-

Daghara during spring. Phormidium fragile records total domination in all areas 

of study during spring and autumn, except in Al-Sanyia during spring. Finally, 

Schizothrix vaginata records total domination in all areas of study during spring 

and autumn, except in Afak and Al- Sadeer during spring. 

Shannon- Weaner index indicates that the lower diversity of Cyanobacteriais 

3.449 and 2.350 in Afak during spring and autumn respectively. While higher 

diversity is in Ghammas, it is 4.104 and 2.685 during spring and autumn 

respectively. While Simpson index records the lower diversity of Cyanobacteria, 

it is 0.981 and 0.935 in Afakduring spring and autumn respectively, and higher 

diversity 0.990 and 0.960 in Ghammas during spring and autumn respectively.   

   Lower rate of Cyanobacteria is 4 in Afak during spring and higher rate 23 in 

Ghammas during autumn. Rice and barley record higher existence of 

Cyanobacteria, it is 8.29 species during spring and autumn respectively in 

Ghammas comparing with other species. The lower existence is in alfalfa plant 

where the kinds reach’s 9, 2 during spring and autumn respectively. The results 

of statistical analysis indicate significance differences between spring and 

autumn, and during the same season at p<0.05. Also, a correlation between 

physicochemical factors of soil for all areas, and between them and Cyanobacteria 

numbers.  
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