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 زــالموجـ

 

و تقييم أثر األعمار ـة هـالهدف من هذه الدراس

ة العضوية على جودة التربة مقارنة ـالمختلفة للزراع

 بنظام الزراعة التقليدية.

ار مواقع عديدة ـة تم إختيـذه الدراسـوإلتمام ه

وام وعمر الزراعة العضوية. وكانت ـمختلفة فى الق

ة الشرقية ــيس بمحافظارة هى بلبـع المختـالمواق

ة اإلسماعيلية وسكران بمحافظة ـف بمحافظـوالمناي

و المطامير( بمحافظة ـوم و) إيتاى البارود وابــالفي

 البحيرة

يضا تم إختيار مواقع أخرى للزراعات التقليدية أو

 مجاورة للزراعات العضوية للمقارنة.

ساس مدى التآثير فى الخواص أى ـم علـتم التقيي

ة والخواص الكيمياوية والخواص البيولوجية  ـالطبيعي

سم(   ١٠٠ –صفر  )و   سم( ٥٠ –لألعماق ) صفر 

واص الماخوذة فى األعتبار ذات التأثير ـوكانت الخ

ادة العضوية ـوى التربة من المـوى هى: محتـالمعن

والكثافة الظاهرية والمسامية والماء الميسر ومقاومة 

سط القطر الوزنىذور ومتوـة إلختراق الجـالترب

ة التبادلية الكاتيونية ـدل الرشح األساسى والسعـومع

 والعد الميكروبى الكلى.

ل ـة البيولوجية أقـودلت النتائج أن خواص الترب

أهمية من الخواص الطبيعية والخواص الكبمباوية. وأن 

التأثير النسبى للخواص  من التباين الكلى للمكون 

وذلك للعمق  ٪  ٧٨٫٠٥و   ٧٩٫٩٧األول األساسى 

سم( لكال من الزراعة العضوية والزراعة ٥٠-)صفر 

التقليدية على التوالى. و فى نفس الوقت كان التأثير 

سم(  ١٠٠-للعمق )صفر  ٪ ٧١٫٩٤و  ٧٥٫٧٢النسبى 

لكال من النظامين )الزراعة العضوية والزراعة 

 التقليدية( على نفس المنوال.

المعنااوى للمكااون وكااان العاماال الوحيااد ذو التااأثير 

األساسى الثانى هو العاد الميكروباى الكلاى. وأن التاأثير 

من التباين الكلاى  ٪ ١٠٫٨٧و  ١٠٫٢٩النسبى له يمثل 

 –سام( و)صافر  ٥٠-للخواص لكال من العمقين )صفر 

سااام( للزراعاااات العضاااوية.  بينماااا كاااان التاااأثير  ١٠٠

مااان التبااااين الكلاااى  ٪ ١٦٫٦٨و  ١٥٫٣النسااابى يمثااال 

 )و(  سااام ٥٠ –كاااال مااان العمقاااين ) صااافر للخاااواص ل

       سم( للزراعات التقليدية على التوالى. ١٠٠ –صفر 

 

 

 


