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أجري

تجربة حقمية لدراسة تأاير إضافة زي

محركا

ومستويين من السماد  100 NPKو 50كغم.هـ -في بعض صطا
1

الديزل المستعمل بمستويا
التربة الكيميائية ذا

مختمطة ونوعين مختمطين من النبا

(الج

والشعير),

نسجة مزيجة ,ولتحديد كطاءة النبا في تحميل وخطض نسبة

الهيدروكاربون النططي في التربة .أضيف زي محركا الديزل المستعمل الى التربة بالمستويا  60 ,40 ,20 ,0غم.كغم -بدءاً من  2010-8-11وبعد
1

االاة أشهر من هذا التاريخ تم

الزراعة في أصص .انخطض تركيز األيونا

الذائبة في التربة من ( 5.74و 4.32و 1.82و 1.41و 6.40و1.7

و )5.73سنتي مول.كغم 1-الى ( 3.51و 2.32و 0.57و 0.63و  3.29و 0.61و )2.72سنتي مول.كغم -لكل من الكالسيوم والمغنيسوم والبوتاسيوم
1

والصوديوم وكموريدا

والبيكاربونا

والكبريتا

الذائبة بالتتابع وزاده تركيز النتروجين الكمي من  0.53الى  0.83غم.كغم 1-والكاربون العضوي من6.5

الى  45.2غم.كغم وسعة التربة التبادلية لأليونا الموجبة من  18.10الى  23.11سنتي مول.كغم وأعداد إحياء التربة المجهرية من  19.7و18.4
1-

1-

الى  63.21و  CFU 41.23لكل من البكتريا والططريا

بالتتابع بعد االاة أشهر من االضافة مع زيادة مستويا

المستعمل ,والحصول عمى انخطاض معنوي في تركيز المتبقي من زي

(100كغم.هـ )1-مقارنة مع ال معامال

محركا

الديزل في التربة حققتها معاممة نبا

إضافة زي

الج

محركا

الديزل

ومعاممة إضافة السماد

االخرى .الحصول عمى نتائج مقبولة إحصائيا نتيجة تطبيق طريقة البنزين المقترحة في تقدير تركيز زي محركا

الديزل المستعمل المتبقي في التربة .نوصي باستخدام النبا البقولي في االصالح النباتي كما نوصي باعتماد تقنيا أخرى إلضافة السماد .N-P-K
كمما مطتاحية :الج  ,الشعير ,محركا الديزل.NPK ,
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ABSTRACT
A field experiment was conducted to study the effect of adding diesel engines oil used at different levels and two
different species of plants (alfalfa and barley), and two levels of NPK 100 and 50 kg. ha-1 the use of fertilizer, in
some soil chemical characteristics, and to determine the efficiency of the plant in the analysis and reduce
hydrocarbon oil in the soil. Diesel engine oil was added to the soil at levels of 0, 20, 40 and 60 g. Kg-1 After three
months the soil was cultivated in pots. Results showed that there was a significant decrease in the soluble cations
)in soil from(5.74, 4.32, 1.82,1.41, 6.40, 1.70 and 5.73) Cmol.Kg -1 to (3.51, 2.32, 0.57, 0.63, 3.29, 0.61 and 2.72
Cmol.Kg-1 for all from Ca, Mg, K, Na, Cl, HCO 3 and SO4 successively and a significant increase in the
concentration of total nitrogen from 0.53 to 0.83 gm.Kg-1, organic carbon 6.5 to 45.2 gm.Kg-1, CEC 18.10 to 23.11
Cmol+.Kg-1 and numbers of microorganisms from 19.7 and 18.4 to 63.21 and 41.23 CFU for all from bacteria and
fungi in soil after storing with increase oil levels added. There was also a significant decrease in the
concentration values of oil in soil in treatment alfalfa plant and fertilizer additions (100 kg. ha -1) compared with
other treatments.
Key words: alfalfa, barley, diesel engine, NPK .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
*Part of M.Sc. Thesis of first author.
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المواد والطرائق

المقدمة

أجريت ىذه الدراسة في جامعة بغداد  -كمية الزراعة – قسم

تعد المخمفات الييدروكاربونية المحترقة معقدة جداً يمكن أن

عموم التربة والموارد المائية .عام  ,2011 - 2010لدراسة

تبقى لمدة زمنية طويمة في البيئة ( )9ومصادر وجود

كفاءة تقنية االستصالح النباتي في ازالة المموث النفطي

الييدروكاربون النفطي في البيئة مرتبط بعممية استيالكو

وتأثيره في بعض صفات التربة الكيميائية .جمعت عينات

فضالً عن الحوادث التي تؤدي الى التسرب من األنابيب ,أو

التربة من األعماق  30-0سم ,محافظة بغداد_الجادرية,

الحاويات النفطية ,والنواتج العرضية في أثناء عممية النقل

ومررت بمنخل قطر فتحاتة  4ممم (جدول  1بعض صفات

التي يمكن أن تؤدي الى تمويث البيئة (.)26 ,15 ,7 ,4

التموث بزيت المحركات المستعمل احد أىم المشاكل الواسعة

الكيمائية والفيزيائية لتربة الدراسة( .جمعت عينات زيت

االنتشار في البيئة وأىميا التموث بالنفط الخام ( ,) 23كما

محركات الديزل المستعمل من مصادر مختمفة تشمل مدن

أن المشتقات النفطية المختمفة الواصمة الى التربة تسبب

البياع والدورة واليوسفية ,عممت عينة مركبة الستخداميا في

خط اًر فعاالً ,الحتوائيا عمى مواد كيميائية سامة والسيما

الدراسة (صفاتيا في جدول  .(2عبئت التربة في حاويات

الييدروكاربونات الحمقية العطرية ( ,)14ويمكن أن يسبب

بالستكية ذات شكل متوازي المستطيالت مفتوحة من األعمى,

النفط تأثي اًر كعائق فيزيائي لمنع ,أو تقميل وصول الماء,

سعة  25كغم تربة ,وأضيف إلييا زيت المحركات الديزل

واألوكسجين الى البذور ( .)1توجد طرائق مختمفة إلعادة

المستعمل بالمستويات  ,0و 20و 40و 60غم.كغم  ,لغرض

توازن البيئة المموثة بالمخمفات النفطية ,وتتضمن ىذه الطرائق

التمويث وخمطت بشكل متجانس ,ثم حفظت تحت أشعة

الفيزيائية ,والكيميائية ,والحيوية ( ,)8ومن بين ىذه الطرائق

الشمس ,لمدة ثالثة أشير بدءاً من تاريخ ,2010-8-11

1-

طريقة االستصالح النباتي التي تتم باستعمال النباتات,

وقمبت لضمان تعريضيا ألشعة الشمس وحدوث عممية تبخر

واإلحياء المجيرية التي تعمل عمى إعادة توازن المركبات

وأكسدة المركبات الييدروكاربونية ( .)17استخدمت أصص

السامة ( ,)19وىذه الطريقة تستند عمى مقدرة النبات,

بالستيكية سعة  10كغم تربة لغرض الزراعة ووضع في كل

واإلحياء المجيرية عمى ازالة المواد السامة من المواقع المموثة

أصيص ( 6كغم تربة غير معاممة الى األسفل  4 +كغم تربة

النبات ,واستعمال األسمدة ,وغيرىا وأكثر النباتات كفاءةً ىي
النباتات البقولية ( .)11يتم الكشف عن المركبات

حسب التصميم العشوائي الكامل  .CRDزرعة الجت

) (19تعتمد كفاءة نجاح ىذه التقنية عمى آلية اختيار نوع

الييدروكاربونية

النفطية

باستخدام

الطرائق

معاممة بزيت محركات الديزل المستعمل الى األعمى) وزعت
) ,(Medicago sativa L.والشعير(L.

الكيميائية

Hordeum

 )vulgareبتاريخ  ,2012-11-11وتم الري وصوالً الى

المتخصصة ,من ىذه الطرائق المستخدمة التي تتم باستخدام

السعة الحقمية ,ويعاد السقي عند استنزاف  %50من الماء

باستخدام طيف األشعة تحت الحمراء ) .(10( (I-Rإن

من السماد بتاريخ  ,2010 - 11 -11كمية كاممة لكل

إضافة المخمفات النفطية تؤثر في بعض صفات التربة

أصيص كدفعة أولى أما الدفعات األخرى التي تشمل

الكيمائية منيا محتوى التربة من المادة العضوية ,OM

المستويين فأضيفت لنبات الشعير فقط بسبب قدرة نبات الجت

جياز

كروماتوكرافيا

الجاىز عمى أساس الطريقة الوزنية .أضيفت الدفعة األولى

الغاز ) ,)27( (G-Cواألخرى

والسعة التبادلية لأليونات الموجبة  ,CECومحتوى التربة من

عمى تثبيت النتروجين ( .)21وكانت اإلضافة حسب مراحل

الكاربون العضوي  .)31 ,30 ,21 ,20( OCىدف الدراسة

نمو الشعير ,بعد  30يوماً من الدفعة األولى (مرحمة التفرع),

زيت الديزل المستعمل باستخدام نوعين من النباتات ,النبات

وخففت النباتات بمعدل  7نباتات لكل أصيص ,تم الحصاد

الشعير( ,)Hordeum vulgare L.وتأثير مستويات التسميد

أخذت عينات من تربة األصص ,وعممت عينة مركبة إلجراء

في التجربة.

بعض التحاليل الكيميائية ,والفيزيائية والحيوية اآلتية بعد

الحالية ىو تنقية التربة المموثة بمستويات مختمفة من مخمفات

وبعد  45يوماً من الدفعة األولى (مرحمة البطانة) (.)3

األول الجت ) ,(Medicago sativa L.والنبات الثاني

, 2011-5-11بعد ستة أشير من الزراعة ,كما

بتاريخ
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تجفيف العينات ىوائياً ,وازالة الشوائب ,وتنعيميا بمطرقة

العضوية ( )OMقدرت بطريقة األكسدة الرطبة )Walkley
و.(18) (Blackالفسفور الجاىز قدر باستعمال بيكاربونات

بالستكية يدوياً ,وامرارىا من منخل قطر فتحاتو  2ممم وتم

الصوديوم (0.5 M) NaHCO3حسب طريقة اولسن وطور

تقدير ىذه الصفات بالطرائق اآلتية :االيصالية الكيربائية

( )ECeو درجة تفاعل عجينة التربة المشبعة ) (pHeتم

بمولبيدات

المون

االمونيوم

وحامض

تقديرىما في مستخمص العجينة المشبعة ( .)27المادة
جدول  .1بعض صطا التربة الطيزيائية والكيميائية والحيوية المستعممة في الدراسة
الصفات
االيصالية الكيربائية ECe
درجة تفاعل التربة pH

وحدة القياس
ديسي سيمنز
-

القيم

.م1-

7.14

الكالسيوم الذائبCa++

سنتي مول .كغم

1-

المغنسيوم الذائب Mg++

سنتي مول .كغم

1-

البوتاسيوم الذائب K+

سنتي مول .كغم

1-

الصوديوم الذائب Na+

سنتي مول .كغم

1-

كموريدات الذائبة Cl-

سنتي مول .كغم

1-

البيكاربونات الذائبة HCO3-

سنتي مول .كغم

1-

الكاربونات الذائبة CO3--

سنتي مول .كغم

1-

الكبريتات الذائبة SO4--

سنتي مول .كغم

1-

النتروجين الكمي N

غم.كغم

1-

الفسفور الجاىز P

ممغم  .لتر

المادة العضوية O.M
السعة التبادلية الكاتيونية CEC
معادن الكاربونات

غم.كغم

الجبس
الرمل

الغرين
الطين
صنف النسجة
بكتريا
الفطريات

1.47

4.32
1.82
1.41
6.40
1.7
_
5.73
0.53

_1

21.68

1-

سنتي مول. +كغم

5.74

19.35
1-

18.10

غم.كغم

1-

278

غم.كغم

1-

1.2

غم.كغم

1-

480

غم.كغم

1-

400

1-

120

غم.كغم

-

مزيجة

CFU.gm-1of dry
soil

19.7

CFU.gm-1of dry
soil

18.4

*) : Colony Forming Units (CFUوحدة تكوين المستعمرة.
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واجري التقدير باستعمال جياز قياس الطيف الضوئي

النتائج والمناقشة

 Spectrophtometerعمى طول موجي قدرة  882نانوميتر

يتضح من جدول  3أن االيصالية الكيربائية لمعجينة

كما ذكر في ) .Page (24االيونات الذائبة الموجبة والسالبة

المشبعة لمتربة المعاممة بمستويات مختمفة من زيت محركات

تم تقديرىا بمستخمص العجينة المشبعة حسب الطرائق

الديزل المستعمل ,قد انخفضت بزيادة مستوى اإلضافة من

الموصوفة في  (27) Richardsحيث قدر الصوديوم,

زيت محركات الديزل المستعمل ,إذ حققت معاممة L0

(0غم.كغم )1-من زيت محركات الديزل المستعمل 1.59

والبوتاسيوم حسب طريقة جياز الميب الضوئي ,وقدر

1-

الكالسيوم والمغنسيوم حسب طريقة التسحيح بالفرسينت
) .(Na2-EDTAقدرت الكبريتات حسب الطريقة الوزنية من

ديسي سيمنز.م

إضافة زيت محركات الديزل وقد يعزى ذلك الى أن بعض

خالل الترسيب بشكل كبريتات الباريوم .قدر الكموريد

األمالح الذائبة قد تحولت الى صور غير ذائبة مقيدة في

بالتسحيح مع نترات الفضة ) .(0.01 Nوقدرت الكاربونات,

اعمى فرق معنوي عمى كافة مستويات

التربة الرتباطيا بالزيوت المضافة التي عممت عمى تقميل

والبيكاربونات حسب طريقة التسحيح .التوزيع الحجمي
لمفصوالت التربة (رمل وغرين وطين) قدرت بطريقة الماصة

قابمية ذوبان بعض األمالح بإغالقيا المسامات الموجودة في

التربة وتغميف األمالح ( .)20كما تشير النتائج الى وجود

) .(5وقدرت األعداد الكمية لمبكتريا والفطريات بطريقة العد

تغير معنوي في درجة تفاعل عجينة التربة المشبعة حققتيا

باإلطباق ) .(6) (Plate Count Methodوبعد ثالثة اشير

المعاممة  60( L3غم.كغم ) التي أعطت  ,7.64إال أنيا من
1-

من المعاممة قدرت جميع الصفات الكيميائية والحيوية اآلنفة

الناحية الكيميائية ال تعتبر معنوية عمى أساس نسبة الخطأ

الذكر باإلضافة الى أن تركيز الييدروكاربون النفطي المتبقي

المقبول في القراءة ) )29( (±0.2وىذه النتائج تتفق مع نتائج

 wattasوآخرون ( .)31كما أن في السعة التبادلية لأليونات

في التربة قدر حسب طريقة البنزين النقي (.)25

الموجبة لمتربة زدات معنوياَ بزيادة

جدول  .2بعض مواصطا زي محركا الديزل المستعمل
الصفات
المزوجة عند  40م

حققت المعاممة  60( L3غم.كغم ) من زيت محركات الديزل
1-

القيم

المستعمل  23.11سنتي مول.كغم أعمى فرق معنوي وعمى
1-

232.03

o

كافة مستوى اإلضافة وقد يعزى ذلك الى أن تركيب ىذه

(كغم.م.1-ثا)1-
المزوجة عند  100م

الزيوت المكونة من مركبات ىيدروكاربونية مختمفة (حمقية

22.09

o

مستوى االضافة ,إذ

وبارافية وغيرىا) ,وىذه المركبات تتكون من ذرات عديدة من
الكاربون ,ترتبط بيا ذرات الييدروجين ,وعند فقدان ىذه

(كغم.م.1-ثا)1-

المركبات ذرات الييدروجين نتيجة التفاعالت الكيموحيوية

115

معامل المزوجة
الكثافة النوعية عند  6.15م

o

(ميكاغرام.م)3-

التي تحدث في التربة ,تتكون جذور سالبة ليا القابمية العالية

0.909

عمى امتزاز االيونات الموجبة الشحنة ,أي أنيا تسمك سموكاً
مشابو لسموك المادة العضوية ,مما يؤدي الى زيادة السعة

المركبات الخفيفة (غم.كغم)1-

6

كاربون ( Cغم.كغم)1-

953

النتروجين ( Nغم.كغم)1-

0.8

مختمفة الى التربة أدت الى زيادة في السعة التبادلية الموجبة

الفسفور ( Pغم.كغم)1-

0.37

في نياية التجربة ,في حين نالحظ حصول زيادة معنوية

الخارصين ( Znغم.كغم)1-

0.5

ومتوقعة في تركيز الكاربون العضوي الكمي في التربة بزيادة

الحيد ( Feغم.كغم)1-

0.13

الرصاص ( Pbغم.كغم)1-

2.3

التبادلية لاليونات الموجبة لمتربة وىذا ما إشار إليو

 )28( Kincannonإذ وجد أن إضافة مخمفات نفطية

مستوى اإلضافة ,إذ حققت المعاممة  60( L3غم.كغم ) من
1-

زيت محركات الديزل المستعمل  45.2غم.كغم 1-أعمى فرق
معنوي وقد يعزى ذلك الى أن زيت محركات الديزل المستعمل
133

القره غولي والجبوري

مجمة العموم الزراعية العراقية – 2013 ,137-130 :)1(44

جدول  .3تأاير مستوى اإلضافة من زي محرك لديزل المستعمل في بعض صطا التربة بعد االاة أشهر
الصفات

وحدة القياس

L0

L1

L2

L3

LSD0.05

1.59

1.22

0.99

0.66

0.022

7.32

7.33

7.50

7.64

0.034

18.92 18.15

18.92

23.11

0.238

1-

6.5

12.7

27.6

45.2

1-

0.40

0.68

0.71

0.83

0.125
0.111

18.70 16.25

39.06

54.48

0.510

18.27 19.51

16.22

12.39

0.089

1-

1.73

1.01

0.81

0.57

0.013

1-

1.11

0.93

0.77

0.63

0.009

1-

5.53

5.12

4.58

3.51

0.008

1-

4.91

4.26

3.71

2.32

0.005

1-

5.73

4.92

4.31

2.72

0.010

1-

6.42

5.54

4.36

3.29

0.007

1-

1.30

1.02

0.87

0.61

0.014

CFU.gm-1

22.23

31.74

41.23

63.21

2.403

-1

االيصالية الكيربائية ECe

ديسي سيمنز.م

تفاعل التربة pHe

-

السعة التبادلية الموجبة CEC
الكاربون العضوي OC

سنتي مول.+كغم

النتروجن الكميN
نسبة الكاربون الى النتروجين
C\N
الفسفور الجاىزP

-

الصوديوم الذائبNa+
الكالسيوم الذائبCa++
المغنسيوم الذائبMg++
الكبريتات الذائبةSO4--

الكموريدات الذائبة Cl-

البيكاربونات الذائبةHCO3-
إعداد البكتريا
إعداد الفطريات

تركيز الزيت المتبقي في التربة

1-

غم.كغم
غم.كغم

البوتاسيوم الذائبK+

1-

ممغم .كغم

1-

سنتي مول.لتر
سنتي مول.لتر
سنتي مول.لتر
سنتي مول.لتر
سنتي مول.لتر
سنتي مول.لتر
سنتي مول.لتر
CFU.gm

غم.كغم

1-

21.95

32.55

34.92

41.23

1.156

-

13.0

33.7

57.1

0.158

عن خميط من مواد عضوية (ىيدروكاربونية) ومحتوى

ىو أساساً مادة عضوية يحوي عمى تركيز عالي من الكاربون

الكمي تقدر بـ  953غم.كغم ,1-جدول  2وىـذا ما أشار إليو

الكاربون فيو حوالي  953غم.كغم ,1-لذلك فان أضافتو لمتربة

 Udoو (30) Fayemiإذ حصل عمى زيادة في محتوى

عممت عمى زيادة كمية الكاربون ومن ثم نسبة الكاربون الى

النفطية .أن تركيز النتروجين الكمي في التربة أزداد معنوياً

الديزل المستعمل بمستويات مختمفة الى التربة ,أدت الى

النتروجين .يتضح من جدول  3أن إضافة زيت محركات

الكاربون العضوي بعد  6أسابيع من معاممة التربة بالمشتقات
عند المستوى اإلضافة 60( L3غم.كغم )1-من زيت محركات

انخفاض في تركيز االيونات الذائبة ,إذ بمغ أعمى فرق معنوي

الديزل المستعمل  0.83غم.كغم ,1-وقد يعزى ذلك الى محتوى

في تركيز  Kو Naو Caو Mgو SO4و ClوHCO3

زيت محركات الديزل المستعمل من النتروجين الكمي 0.8

غم.كغم

1-

الذائبة في التربة  0.57و 0.63و 3.51و 2.32و2.72

و 3.29و 0.61سنتي مول .لتر

في حين يالحظ زيادة معنوي في نسبة الكاربون

1-

بالتتابع جميعيا عند

العضوي الى النتروجين الكمي في التربة بزيادة مستوى

مستوى اإلضافة  0( L0غم.كغم )1-من زيت محركات الديزل

اإلضافة ,إذ بمغت أعمى فرق معنوي في نسبة الكاربون الى

المستعمل .أما محتوى الفسفور الجاىز  Pفي التربة بمغ

 12.39ممغم.لتر

النتروجين في التربة عند المستوى اإلضافة 60( L3

1-

عند مستوى اإلضافة  0( L0غم.كغم )
1-

غم.كغم )1-من زيت محركات الديزل المستعمل التي أعطت

من زيت محركات الديزل المستعمل ووقد يعزى االنخفاض في

 54.48أن سبب ىذه الزيادة زيت محركات الديزل ألنو عبارة

تركيز االيونات الذائبة في التربة الى أن أضافة زيت محركات
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الديزل المستعمل في التربة عمل عمى زيادة فرص تثبيت

ويعزى ذلك الى دور السماد في تحفيز نمو النبات ونمو

االيونات الذائبة في التربة وتحوليا الى صور اقل جاىزية

االحياء المجيرية األمر الذي ادى الى زيادة فرص خفض

لمنبات ( .)32يبين جدول  3أن أعداد البكتريا والفطريات في

المركب الييدروكاربوني النفطي وتحممو ,كما يبين الجدول

التربة قد ازداد معنوياً بزيادة مستوى اإلضافة من زيت

نفسو وجود تأثير معنوي بالنسبة لمنوعين المزروعين من

محركات الديزل المستعمل إذ بمغت أعمى فرق معنوي في

النبات في تركيز الزيت المتبقي في التربة المعاممة بمستويات

غم.كغم )1-من زيت محركات الديزل المستعمل التي أعطت

(نبات الجت) و( P2نبات الشعير) المساوية الى 25.53

 63.21و CFU.gm-1of dry soil 41.23بالتتابع وقد

و 27.12غم.كغم

بالتتابع مقارنة مع معاممة المقارنة P0

يعزى ذلك الى توفر الكاربون مصد اًر غذائياً ليذه اإلحياء,

(من دون نبات) التي أعطت  33.82غم.كغم 1-ويعزى ذلك

مختمفة من زيت محركات الديزل المستعمل ,إذ بمغت في P1

أعداد البكتريا والفطريات في التربة عند المستوى 60( L3

1-

وبزيادة المصدر تزداد أعدادىا .يالحظ من جدول  3أن

الى إفراز الجذر الذي حفزه عمى نمو االحياء المجيرية

تركيز الزيت المتبقي في التربة المعاممة بمستويات مختمفة من

المحممة لمييدروكاربون النفطي ,كما يالحظ تفوق نبات الجت

زيت محركات الديزل المستعمل قد ازداد معنوياً بزيادة مستوى

عمى نبات الشعير بسبب قدرتو عمى تثبيت النتروجين الجوي
داخل العقد الجذرية أما التداخالت بين مستوى إضافة زيت

اإلضافة من زيت محركات الديزل المستعمل ,إذ بمغ أعمى

فرق معنوي في تركيز الزيت المتبقي في التربة عند المستوى

المحركات ونوع النبات فقد كانت معنوية ,إذ حققت المعاممة

 57.1غم.كغم  ,1-وفي الوقت نفسو يالحظ انخفاض في

كغم

ويعزى ذلك الى ارتفاع مستوى إضافة زيت

تركيز زيت محركات الديزل المستعمل بالمقارنة مع مرحمة

محركات الديزل وانعدام نمو النبات األمر الذي قمل من فرص

اإلضافـة إذ كانت  ,L1و ,L2و L3مساوية الى  20و40

نمو االحياء المجيرية وخفض الييدروكاربون النفطي؛ وأما

 L3P0أعمى تركيز لمزيت المتبقي في التربة  54.80غم.

 60( L3غم.كغم )1-من زيت محركات الديزل المستعمل

1-

تربة

و 60غم.كغم 1-بالتتابع وبعد ثالثة أشير من التحمل الحيوي

التداخل بين مستويات اإلضافة زيت المحركات الديزل

أصبحت  13.0و 33.7و 57.1غم.كغم 1-بالتتابع يعزى ذلك

ومستويات التسميد أيضاً فكان معنوياً لكافة مستويات إضافة

الى عممية تبخر المواد الطيارة من زيت محركات الديزل
المستعمل ,والذي يشكل  6غم.كغم

1-

زيت محركات الديزل ,إذ بمغت أعمى تركيز لمزيت المتبقي في

التربة عند المعاممة  L3F2التي أعطت  52.40غم.كغم

من مكونات الزيت

1-

المستعمل (جدول  ,)2وكذلك الى عممية األكسدة الضوئية

تربة ويعزى ذلك الى تأثير مستوى إضافة زيت محرك الديزل

والتحمل الحيوي التي قامت بيا اإلحياء المجيرية خالل مدة

المستعمل؛ وأما التداخل بين مستويات التسميد ونوع النبات

الحفظ ( .)2يتضح من جدول  4أن تركيز الزيت المتبقي في

فكان معنوياً عند المعاممة  P0F2التي أعطت 35.07

التربة المعاممة بمستويات مختمفة من زيت محركات الديزل

غم.كغم تربة إذ حققت أعمى تركيز محركات الديزل المتبقي

المستعمل بعد الحصاد قد انخفضت بالمقارنة مع ما بعد

في التربة بسبب انعدام دور النبات في خفض الييدروكاربون

ويعزى ذلك الى عممية التبخر واألكسدة الضوئية ,والى التحمل

 P1F2التي أعطت 25.00غم.كغم

تربة أقل تركيز زيت

الحيوي الذي قامت بو اإلحياء المجيرية خالل مدة الزراعة

محركات الديزل المتبقي في التربة ويعزى ذلك الى دور

والذي حفز نموىا النبات الذي قام بامتصاص الييدروكاربون

اف ارزات الجذر المجيزة لمعناصر الغذائية المحفزة لنمو االحياء

نفسو أن ىناك أنخفاض في تركيز الزيت المتبقي في التربة

الزيت المتبقي في التربة قد حققتيا المعاممة  L3P0F1التي

حققتو معاممة إضافة السماد ( F1دفعة سماد كاممة) التي

تربة بسبب تأثير مستوى أضافة

1-

النفطي وانخفاض مستوى التسميد في حين كانت المعاممة

الحفظ اذ أصبحت  7.72و 26.67و 52.13غم .كغم,1-

1-

النفطي وتطايره عبر أوراق النبات ( ,)2كما يبين الجدول

أعطت  28.02غم .كغم

1-

المحممة لمييدروكاربون النفطي؛ ونالحظ أن أعمى تركيز
أعطت  55.00غم.كغم

1-

زيت محركات الديزل المرتفع وانعدام دور النبات وانخفاض

مقارنةً مع معاممة إضافة السماد

مستوى أضافة السماد الى التربة.

( F2نصف دفعة سماد كاممة) التي أعطت  29.61غم.كغم

1-
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 تأاير مستوى اإلضافة من زي محرك الديزل المستعمل ونـوع النبا ومستوى التسميد في قيم تركيز المتبقي من زي.4 جدول
) بعد الحصاد1- كغم.محركا الديزل المستعمل في التربة (غم
) LSD0.05 تحميل التباين (قيمة أقل فرق معنوي
L 0.051
P 0.051
F 0.041
LP 0.088
LF 0.072
PF 0.072
LPF 0.124

نوع مستوى مستوى إضافة زيت الديزل
L3
55.0
54.6
49.4
50.7
51.2
51.9

L2
32.4
38.10
20.7
22.1
22.5
24.2

النبات التسميد
F1
P0
F2
F1
P1
F2
F1
P2
F2

L1
10.3
12.5
4. 9
5.7
6.2
6.7

معدل
F2
F1
29.61 28.02
P2

P1

P0

26.63 25.00 32.57
27.60 26.27 35.07

P
F
F1
F2

P2
P1
P0
27.12 25.53 33.82
L3

L2

L1

L3
L2
L1
52.13 26.67 7.72
L

L3

L2

L1

F
7.13 25.20 51.87
52.40 28.13 8.30

 تربة1-كغم10.غم سماد0.25 :F1

.تربة1- كغم10 . غم سماد0.125 :F2

F1
F2

L
P
54.8 35.25 11.40
51.55 21.40 5.30
51.55 23.35 6.45

. من دون نبات:P0

P0
P1
P2

. تربة1-كغم.غم زيت0 : L0

. نبات الجت:P1 . تربة1-كغم.غم زيت20 : L1

. نبات الشعير:P2

.تربة1-كغم.غم زيت40 :L2
. تربة1-كغم.غم زيت60 : L3
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