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بيدف دراسة تأثير الجبس الفوسفاتي واالحماض الدبالية في نمو وحاصل
الشعير في تربة ممحية .أجريت تجربة حقمية في تربة كمسية (ممحية –

صودية) مموحتيا قبل الغسل كانت  73.78دسيسيمنز م .1-بعد اجراء
عمميات الحراثة والتنعيم والتسوية قسم الحقل طولياً الى ثالث قطاعات وفق
تصميم القطاعات العشوائية الكاممة ( )RCBDحيث تضمن كل قطاع 16

وحدة تجريبية (لوح) بمساحة  3.0م ,2أُضيفت أَربعة مستويات من الجبس

الفوسفاتي  10 ,5 ,0و 15طن ىـ

1-

رمز ليا  PG2 ,PG1 ,PG0و

 PG3بالتتابع ,وأربعة مستويات من االحماض الدبالية 100 ,50 ,0
و 150كغم ىـ

1-

رمز ليا  HA2 ,HA1 ,HA0و HA3بالتتابع ,وذلك خمط ًا

مع الطبقة السطحية  15-0سم لكل لوح عشوائياً .بعد إضافة المعامالت

أُجريت عممية غسل التربة بإضافة ماء الغسل بما يعادل ضعف حجم

مسامات التربة لعمق  30سم ,عندىا وصمت قيمة كل من الـ  ECeوالـ

 ESPفي العمق  30-0سم كمعدل  17.71دسيسيمنز م

1-

و % 8.10

بالتتابع ,زرعت بذور الشعير صنف (إباء  )99بشكل خطوط .بعد اكتمال
نضج الحاصل قيس ارتفاع النبات و حاصل القش وحاصل الحبوب

باليكتار ومحتوى حبوب الشعير من النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم.

أظيرت النتائج حصول زيادة معنوية في جميع صفات النمو والحاصل
اء من الجبس الفوسفاتي أو االحماض الدبالية,
بزيادة مستوى االضافة سو ً
كما حقق التداخل بين الجبس الفوسفاتي واالحماض الدبالية زيادة معنوية
في صفات النمو والحاصل إذ أعطت المعاممة  PG3HA3أعمى معدل

الرتفاع النبات و حاصل القش وحاصل الحبوب باليكتار وبنسبة زيادة
 %183.55 ,%100.32و %99.10بالتتابع قياساً بما أعطتو معاممة
عدم اإلضافة .كما ازاد معنوياً محتوى الحبوب من النيتروجين والفسفور
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اء من الجبس الفوسفاتي أو
ً والبوتاسيوم بزيادة مستوى االضافة سو
 وحقق التداخل بين الجبس الفوسفاتي واالحماض,االحماض الدبالية

 إذ أعطت,الدبالية أعمى معدل في محتوى الحبوب من العناصر الثالثة

 أعمى معدل لتركيز النيتروجين والفسفور والبوتاسيومPG3HA3 المعاممة
 بالتتابع قياساً بما%112.81 و%69.52 و%169.62 وبنسبة زيادة

.أعطتو معاممة عدم اإلضافة

. النيتروجين،  حاصل الحبىب، حاصل القش، االحماض الدباليت، الجبس الفىسفاتي:كهماث مفتاحيت
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Abstract
To study the effect of phosphogypsum and humic acids in the growth and yield of
barley in saline soil. A field experiment was conducted in calcareous soil (Saline Sodic), her salinity before addition of the study factors was 73.78 dS m-1. After
plowing, smoothing and leveling, the field is divided into three replicates according to
the design (RCBD), where each replicate included 16 experimental units (plot) with
an area of 3.0 m2, four levels of phosphogypsum 0, 5, 10 and 15 tons ha-1 with
symples PG0,PG1, PG2 and PG3 respectively, and four levels of humic acids 0, 50, 100
and 150 kg ha-1 with symples HA0, HA1, HA2 and HA3 respectively, were added and
mixed with the surface layer 0-15 cm for each plot at random. After the addition was
carried out the leaching process of soil by adding leaching water equivalent to twice
the size of soil pores to a depth of 0-30 cm, then the values of ECe and ESP reached a
depth of 0-30 cm at a rate of 17.71 dS m-1 and 8.02 % sequentially, the seeds of barley
were planted in lines. After harvest, the height of the plant, the straw yield, the grain
yield per hectare, and the nitrogen, phosphorus and potassium content were measured.
The results showed a significant increase in all the traits of growth and production of
barley plants by increasing the level of addition, whether of phosphogypsum or humic
acids, the interaction between phosphogypsum and humic acids gave a highest
increase in the growth and yield characteristics. As the treatment PG3HA3 was given
the highest rate of plant height, straw yield and grain yield per hectar, 100.32%,
183.55% and 99.10% sequentially relative to the non-additive treatment. The grain
content of nitrogen, phosphorus and potassium was significantly increased by
increasing the level of addition, whether of phosphogypsum or humic acids, the
interaction between phosphogypsum and humic acids showed the highest increase in
grain content of the three elements. As the treatment PG3HA3 was given the highest
concentration of nitrogen, phosphorus and potassium with an increase of 169.62%,
69.52% and 112.81% sequentially relative to the non-additive treatment.
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المقدمة
يعــد الع ـراق مــن البمــدان التــي تعــاني مــن مشــكمة المموحــة كونــو يقــع فــي المنطقــة الجافــة وشــبو الجافــة مــن الك ـرة
األرضية ,إذ تتميـز ىـذه المنطقـة بارتفـاع درجـات الحـ اررة وقمـة سـقوط األمطـار وزيـادة معـدالت التبخـر األمـر الـذي
يساعد عمى تييئة ظروف مثالية لظيور وانتشار األمالح فـي التربـة ,كمـا أن المسـاحة التـي تشـغميا ىـذه األ ارضـي
أخــذت بالزيــادة واالتســاع نتيجـ ًة لســوء إدارة التربــة .إذ تشــير بيانــات ( 22و (14الــى أن حـوالي  %50مــن مســاحة
أراضي العـراق تعـاني مـن مشـكمة المموحـة بـدر ٍ
جات متفاوتـة وأغمبيـا تقـع فـي الوسـج والجنـوب منـو .إن زيـادة تركيـز
االمالح وبالذات أمـالح الصـوديوم فـي محمـول التربـة لـو تـأثير سـمبي مباشـر وغيـر مباشـر فـي نمـو وانتـاج النبـات,
فالتأثير المباشر يكون من خالل التأثير السمي لأليونات الممحية وارتفاع الجيد االزموزي لمحمول التربة ,والتـأثير
غير المباشر يكون من خالل التأثير سمباً في خصائص التربة الكيميائية والفيزيائية والخصـوبية ( .)18إن مشـكمة
المموحــة فــي الع ـراق تتفــاقم يوم ـاً بعــد فخــر بســبب ظــروف الجفــاف وســوء اإلدارة وعــدم تــوفر شــبكات البــزل الفعالــة
مقرون ًة بتردي كبير في نوعية مياه الري وتناقص موارد المياه العذبـة الـواردة الـى العـراق ,لـذا يجـب إدخـال أسـاليب
جديدة في استصالح الترب المالحة والتي من شأنيا رفع كفاءة عممية استصـالحيا ورفـع مقاومـة وانتاجيـة النباتـات
التي تنمو فييا ,ومن ىذه االساليب استخدام المصمحات الكيميائية والعضوية بالتزامن مع عممية الغسل (.)8
يع ـ ــد الج ـ ــبس الفوس ـ ــفاتي أح ـ ــد أى ـ ــم المص ـ ــمحات الكيميائي ـ ــة ,في ـ ــو عب ـ ــارة عــ ــن كبريت ـ ــات الكالسي ــ ـ ــوم المتميئ ـ ــة
( )CaSO4.2H2Oوال ــذي ينـ ــتج عرضـ ــياً عـ ــن صـ ــناعة األس ــمدة الفوسـ ــفاتية ( .)32يضـ ــاف الجـ ــبس الفوسـ ــفاتي
كمصــمح فــي استصــالح التــرب الممحيــة الصــودية التــي تمتــاز بســيادة أيــون الصــوديوم عمــى معقــد التبــادل ,لغــرض
ن
اء فـي التربـة أو فـي
توفير أيو الكالسـيوم ( 26 ,20و ,)27ويمكـن اسـتخدامو لخفـض نسـبة امتـزاز الصـوديوم سـو ً
مي ــاه ال ــري ( .)24كم ــا الحـ ـ ( )3أن إض ــافة الج ــبس الفوس ــفاتي بالمس ــتويات  7.5و 15.0ط ــن ى ـ ـ 1-ق ــد أث ــرت
معنوياً في زيادة نسبة االنبات وحاصل القش وحاصل الحبوب لنبات الشعير .ووجد ( )8حصول زيادة معنوية في
حاصــل القــش وحاصــل الحبــوب الكمــي ,وزيــادة كميــة النيتــروجين والفســفور والبوتاســيوم الممتصــة مــن قبــل نبــات
الشعير بزيادة مستوى االضافة من الجبس الفوسـفاتي .وبـين ( )24أن زيـادة اإلضـافة مـن الجـبس الفوسـفاتي ولحـد
مســتوى  50طــن ى ـ

1-

أدت الــى زيــادة معنويــة فــي حاصــل القــش وحاصــل الحبــوب لنبــات الشــعير .ووجــد ( )12أن

إضافة الجبس الفوسفاتي أدت الى زيادة معنوية في ارتفاع النبات وحاصل القش وحاصل الحبوب لنبات الحنطة.
تعــد االحمــاض الدباليــة (حــامض الييوميــك وحــامض الفولفيــك) مــن المصــمحات العضــوية لمتــرب المالحــة بشــكل
مباشــر مــن خــالل غســل االمــالح وخفــض االيصــالية الكيربائيــة وتنظــيم االس الييــدروجيني ( ,)36وبشــكل غيــر
مباشــر مــن خــالل تحفيــز وتنشــيج نمــو النبــات فــي التــرب المالحــة وزيــادة إنتاجيتــو وجعمــو أكثــر مقاومــة ل جيــادات
المختمفة ( .)19بين ( )37أن إضافة االحماض الدبالية الى التربة سبب زيادة واضحة فـي سـرعة نمـو النبـات مـن
خــالل زيــادة نمــو المجمــوع الجــذري والخضــري ,باإلضــافة الــى زيــادة محتــوى النبــات مــن العناصــر المغذيــة .ووجــد
( )16أن إضــافة االحمــاض الدباليــة الــى التربــة بالمســتويات  40 ,20و 60كغــم ى ـ
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الـوزن الجـاف وكميـة النيتـروجين والفسـفور والبوتاسـيوم الممتصـة مــن قبـل نبـاتي الـذرة الصـفراء وزىـرة الشـمس .كمــا
وجــد ( )7أن إضــافة حــامض الييوميــك خمط ـاً مــع ميــاه الــري أدت الــى حصــول زيــادة معنويــة فــي ارتفــاع النبــات
والوزن الجاف وحاصل الحبوب لنبات الذرة الصفراء ,وزيـادة محتـوى النبـات مـن النيتـروجين والفسـفور والبوتاسـيوم.
لــذلك ىــدفت ىــذه الد ارســة لمعرفــة تــأثير الجــبس الفوســفاتي واالحمــاض الدباليــة والتــداخل بينيمــا فــي تحســين نمــو
وانتاج محصول الشعير في تربة كمسية (ممحية  -صودية).
المواد وطرائق العمل
لدراسة تأثير الجبس الفوسفاتي واالحماض الدبالية في غسل األمالح من التربة وفي نمو وحاصل الشعير .نفذت
تجربة حقمية خالل الموسم الشتوي  2019-2018في محافظة االنبار– قضاء الرمادي في منطقة الصوفية ,في
تربة ممحية – صودية ,نسجتيا مزيجة غرينية ومصنفة حسب التصنيف األمريكي الحديث ضمن الرتبة Typic
 Torrifluventsوجدول  1يبين بعض الخصائص الكيميائية والفيزيائية لمتربة قبل عممية الغسل ,كما يوضح
جدول  2بعض الخصائص الكيميائية لمجبس الفوسفاتي المستخدم .أُجريت عمميات الحراثة والتنعيم والتسوية
وقسم الحقل طولياً وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاممة ( )RCBDوبثالث قطاعات حيث تضمن كل قطاع
 16وحدة تجريبية (لوح) وبمساحة  3.0م 2لموح الواحد بأبعاد  1.5م× 2.0م ,أُضيفت أَربعة مستويات من
الجبس الفوسفاتي  10 ,5 ,0و 15طن ىـ

1-

رمز لها  PG0, PG1, PG2و  PG3لبالتتابع  ،وأربعة مستويات

من االحماض الدبالية  100 ,50 ,0و 150كغم ىـ

1-

رمز لها  HA0, HA1, HA2و HA3بالتتابع ،وذلك

خمطاً مع الطبقة السطحية  15-0سم لكل لوح عشوائياً ,بعد ذلك أُجريت عممية غسل التربة قبل الزراعة لغرض
الوصول الى مستوى مموحة يالئم زراعة محصول الشعير ,إذ أُضيف ماء الغسل بكمية تعادل ضعف حجم
مسامات التربة لعمق  30سم وبمغت  826لتر لوح

1-

أضيفت ىذه الكمية بدفعتين قبل الزراعة ,وجدول  3يبين

بعض الخصائص الكيميائية لمتربة لعمق  30-0سم بعد الغسل .زرعت بذور الشعير صنف (إباء  )99في
 2018 /11/15بمعدل  150كغم ى ـ

1-

بشكل خطوط ,طول الخج  2.0م والمسافة بين خج وفخر  0.2م,

أُضيف النيتروجين بمستوى  200كغم  Nهـ 1-بييئة يوريا ( )N%46وبثالث دفعات ,األولى بعد ظيور البادرات,
والثانية بعد مرور  30يوم من الدفعة األولى ,والثالثة بعد مرور  60يوم من الدفعة الثانية ,أما الفسفور فأُضيف
بمستوى  100كغم Pهـ 1-بييئة سوبر فوسفات أُحادي ( )P %9وبدفعة واحدة قبل الزراعة ,وأُضيف البوتاسيوم
بمعدل  50كغم Kهـ 1-بييئة كبريتات البوتاسيوم ( )K%45عند الزراعة حسب التوصية السمادية لمحصول
ظم الري بكميات متساوية
الشعير في ( ,)9واستمرت عمميات الخدمة والري لمنبات طيمة موسم النمو ,حيث ن ّ
لجميع الوحدات التجريبية وحسب حاجة النبات حتى مرحمة نضج الحاصل .وبعد اكتمال نضج الحاصل أُعطيت
رية الفطام بتاريخ  2019/4/5وفي تاريخ  2019/5/5تم قياس ارتفاع النبات وحصد المحصول لكل لوح
وأخذت قياسات النمو االخرى لمنبات ,حيث استخرج معدل حاصل القش لمنبات في الوحدة التجريبية أما قياسات
وح ِسب حاصل الحبوب باليكتار ,كما جففت عينات الحبوب
الحاصل فقد جمعت السنابل وتم تفريطيا وتجفيفيا ُ
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في درجة ح اررة  65م °ولمدة  24ساعة ثم طحنت وىيأت لمتحميل الكيميائي ,لتقدير محتوى حبوب الشعير من
النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم حسب الطرق المعتمدة.
جدول  1بعض الخصائص الكيميائية والفيزيائية لمتربة قبل الغسل
انوحدة
dS m-1
-

انخاصيت
ECe
pH
األيوناث
انذائبت
انموجبت

Na+
Ca++
Mg++
K+

SAR
ESP
CaSO4
CaCO3
O.M
CEC

mmol L-1
%
g Kg-1
cmol Kg-1

انرمم
انغرين
انطين

مفصوالث
انتربت

g Kg-1
Mg m-3

صنف اننسجت
انكثافت انظاهريت

انقيمت
37.37
3.37
05..64
..4.76
76.44
7.05
76.57
75.0.
65.37
706.44
7.67
70.56
.66.44
5.3.44
.77.44
مزيجت غرينيت
5..1

جدول  .2بعض الخصائص الكيميائية لمجبس الفوسفاتي المستخدم في التجربة
انخاصيت

EC
1:1
4.03
dS
m-1

انخاصيت

ECe

pH

انقيمت
انوحدة

17.71
dS m-1

7.2.
-

انقيمت
انوحدة

pH
1:1
5.76

CaSO4
.2H2O
856.90

CaCO3
121.36

األيوناث انذائبت انموجبت
Mg++ Ca++ Na+
12.08 63.16 0.52

g kg-1

-

K+
2.13

mmol L-1

جدول 3بعض الخصائص الكيميائية لمتربة بعد الغسل
األيوناث انذائبت انموجبت
Mg++ Ca++
Na+
19.35 41.95 53.50
mmol L-1

K+
0.99

SAR

ESP

6.83
-

8.10
%

النتائج والمناقشة

يبــين جــدول  3تــأثير الجــبس الفوســفاتي واالحمــاض الدباليــة فــي ارتفــاع النبــات (ســم) ,إذ أظيــرت نتــائج التحميــل
االحصائي عند مستوى  0.05حصول زيادة غير معنوية في معدل ارتفاع نبات الشعير عند مستوى اإلضافة من
الج ــبس الفوس ــفاتي  PG1و PG2وزي ــادة معنوي ــة لمع ــدل ارتف ــاع نب ــات الش ــعير عن ــد مس ــتوى اإلض ــافة م ــن الج ــبس
الفوســفاتي  PG3بغــض النظــر عــن االحمــاض الدباليــة المضــافة ,إذ بمــم معــدل ارتفــاع النبــات 102.00 ,97.59
و 110.47سم وبنسب ـ ـة زيادة  %8.31,%3.63و %17.31بالتتابع قياساً بمعاممة عدم اإلضافة  PG0التي بمـم
معدل ارتفاع النبات فييا  94.17سم .يعزى سبب زيـادة ارتفـاع نبـات الشـعير بزيـادة مسـتوى اإلضـافة مـن الجـبس
الفوســفاتي إلــى تــأثيره فــي زيــادة جاىزيــة العناصــر الغذائيــة فــي التربــة وزيــادة الكميــة الممتصــة منيــا ممــا يــنعكس
إيجابياً في صفات نمو النبات ( 8و 38و .)12وىذه النتائج تتوافق مع الباحثين ( 2و 6و.)12
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جدول  3تأثير الجبس الفوسفاتي واالحماض الدبالية في ارتفاع النبات (سم)
مستويات الجبس
الفوسفاتي (طن هـ)1-

مستويات االحماض الدبالية (كغم هـ)1-

معدل الجبس
الفوسفاتي

)HA0 (0

)HA1 (50

)HA2 (100

)HA3 (150

)PG0 (0

65.00

86.00

108.00

112.33

94.17

)PG1 (5

73.67

93.67

109.00

114.00

97.59

)PG2 (10

83.67

96.33

110.00

118.00

102.00

)PG3 (15

91.33

100.00

111.33

130.21

110.47

معدل االحماض
الدبالية
L.S.D 0.05

77.09

95.33

109.58

118.39

PG*HA=11.02

HA= 5.51

PG = 5.51

كما يالح أيضاً حصول زيـادة معنويـة فـي معـدل ارتفـاع النبـات بزيـادة مسـتوى اإلضـافة مـن االحـ ـمــاض ال ـ ــدبالية
 HA2 ،HA1و HA3بغض النظر عن مستوى الجبس الفوسفاتي المضاف ,إذ بمم معدل ارتفاع النبـات ,95.33
 109.58و 118.39سم وبنسبة زيادة  %42.15 ,%23.66و %53.57بالتتابع قياسـاً بمعاممـة عـدم اإلضـافة
 HA0التــي بمــم معــدل ارتفــاع النبــات فييــا  77.09ســم .يعــزى ســبب زيــادة ارتفــاع نبــات الشــعير بزيــادة مســتوى
اإلضافة من االحمـاض الدباليـة إلـى دورىـا فـي تنشـيج انقسـام الخاليـا وتحفيـز العمميـات األيضـية لمنبـات ممـا ينـتج
عــن ذلــك زيــادة فــي نمــو القمـة الناميــة واســتطالة الخاليــا النباتيــة ومــن ثــم زيــادة ارتفــاع النبــات ,كــذلك زيــادة جاىزيــة
العناصــر الغذائيــة فــي التربــة ومــن ثــم زيــادة امتصاصــيا مــن قبــل جــذور النبــات ,باإلضــافة إلــى تــأثير االحمــاض
الدبالية فـي تعزيـز مقاومـة النبـات ل جيـادات الممحيـة وتقميـل تـأثير العناصـر السامـ ـ ـ ــة فـ ـ ــي النبـ ــات (30 ,19 ,1
و ,)31ول ــدور االحم ــاض الدبالي ــة ف ــي تحس ــين خص ــائص الترب ــة الكيميائي ــة والفيزيائي ــة والبايولوجي ــة ( ,)23مم ــا
انعكس إيجابياً عمى صفة ارتفاع النبات .تتفق ىـذه النتـائج مـع البـاحثين ( 10 ,7 ,4 ,1و )28الـذين أشـاروا إلـى
حصول زيادة معنوية في ارتفاع النبات بإضافة حامض الييوميك.
أما تأثير التداخل بين الجبس الفوسفاتي واالحماض الدبالية فقد أثر معنوياً في زيادة ارتفاع النبات ,إذ أعطـت
المعاممة  PG3HA3أعمى معدل الرتفـاع النبـات بمـم  130.21سـم وبنسـبة زيـادة  %100.32قياسـاً بمعاممـة عـدم
اإلضـافة  PG0HA0والتــي أعطــت أقــل معــدل الرتفــاع النبــات بمـم  65.00ســم ,وزيــادة معــدل ارتفــاع النبــات فــي
المعاممة  PG3HA3معنوي ٌة أيضاً قياساً بباقي معامالت التداخل.
يبــين جــدول  4تــأثير الجــبس الفوســفاتي واالحمــاض الدباليــة فــي صــفة حاصــل القــش (كغــم لــوح ,)1-إذ بينــت نتــائج
التحميل االحصائي عند مستوى  0.05حصول زيادة معنوية في حاصل القش بزيادة مستوى اإلضـافة مـن الجـبس
الفوس ــفاتي  ،PG1و PG3بغ ــض النظ ــر ع ــن مس ــتوى االحم ــاض الدبالي ــة المض ــافة ,إذ بم ــم مع ــدل حاص ــل الق ــش
 4.19 ,4.07و 4.73كغم لوح

1-

وبنسبة زيادة  %16.39 ,%13.06و %31.39بالتتابع قياساً بمعاممة عـدم

اإلضافة  PG0التي بمم معدل حاصل القش فييا  3.60كغم لوح .1-يعزى سبب زيـادة حاصـل قـش الشـعير بزيـادة
مســتوى اإلضــافة مــن الجــبس الفوســفاتي إلــى تــأثيره فــي زيــادة جاىزيــة العناصــر الغذائيــة فــي التربــة وزيــادة الكميــة
الممتصــة منيــا وتحســين خصــائص التربــة ممــا يــنعكس ايجابيـاً عمــى صــفات نمــو النبــات ( .)38 12 ,8 ,6وىــذه
211

مجمة األنبار لمعموم الزراعية مجمد  17العدد 2019 ,1

E-ISSN: 2617-6211

ISSN: 1992-7479

النتائج تتوافـق مـع البـاحثين ( )24 12 ,11 ,8 ,3 ,6الـذين أشـاروا إلـى حصـول زيـادة معنويـة فـي الـوزن الجـاف
لمنبات بإضافة الجبس الفوسفاتي.
جدول  4تأثير الجبس الفوسفاتي واالحماض الدبالية في حاصل القش (كغم لوح)1-
مستوياث انجبس
انفوسفاتي (طن هـ
)1
)PG0 (0
)PG1 (5
)PG2 (10
)PG3 (15
معدل االحماض
اندبانيت
L.S.D 0.05

-

)HA0 (0
2.31
2.72
2.84
3.30
2.79

مستوياث االحماض اندبانيت (كغم هـ)1-
)HA3 (150
)HA2 (100
)HA1 (50
3.81
4.33
4.49
5.25
4.47

3.28
3.35
3.50
3.82
3.49
PG*HA= 0.60

HA= 0.30

4.98
5.89
5.91
6.55
5.83

معدل انجبس
انفوسفاتي
3.60
4.07
4.19
4.73

PG = 0.30

كمـا يالحـ أيضـاً حصــول زيـادة معنويــة فـي حاصــل القـش بزيــادة مسـتوى اإلضــافة مـن االحمــاض الدباليــة ،HA1
 HA2و HA3بغض النظر عـن مسـتوى الجـبس الفوسـفاتي المضـاف ,إذ بمـم معـدل حاصـل القـش 4.47 ,3.49
و 5.83كغــم لـ ـ ـ ـوح

1-

وبنســبة زيــادة  %60.22 ,%25.10و %109.00بالتتــابع قياس ـاً بمعاممــة عــدم اإلضــافة

 HA0التــي بمــم مع ـ ـ ــدل حاص ـ ـ ـ ــل القــش فييــا  2.79كغــم لــوح .1-يعــزى ســبب زيــادة حاصــل قــش الشــعير بزيــادة
مســتوى اإلضــافة مــن االحمــاض الدباليــة إلــى دورىــا فــي تنشــيج انقســام الخاليــا وزيــادة نفاذيــة األغشــية الخمويــة ممــا
يــيدي إلــى ســيولة انتقــال المغــذيات إلــى المواقــع التــي تتطمــب وجودىــا كــذلك تحســين النمــو الفســمجي والتفــاعالت
الكيموحيوية ,ودورىا في زيادة جاىزيـة العناصـر الغذائيـة الميمـة فـي النمـو الخضـري لمنبـات كـالنتروجين والفسـفور
والبوتاسيوم مما لو األثر اإليجابي في تطور مف ـ ــردات النم ــو لمنب ـ ــات كزيادة في عدد أوراق النبات وزيـادة المسـاحة
الورقي ــة وى ــذا ي ــيدي إل ــى زي ــادة نـ ـواتج البن ــاء الض ــوئي وانعك ــاس ذل ــك ايجابيـ ـاً عم ــى زي ــادة ال ــوزن الج ــاف لمنب ــات,
باإلضافة إلى تأثير االحماض الدبالية في تعزيز مقاومة النبات ل جيادات الممحية وتقميـل تـأثير العناصـر السـامة
ف ــي النبـ ــات ( 30 ,25 ,19 ,1و ,)31إض ــافة الـ ــى دور االحم ـ ـ ـ ـاض فـ ــي تحس ــين خصـ ــائص الترب ــة الكيميائيـ ــة
والفيزيائيــة والبايولوجيــة ( ,)23ممــا انعكــس ايجابيـاً عمــى صــفة حاصــل القــش .تتفــق ىــذه النتــائج مــع البــاحثين (,1
 15 ,10 ,7 ,4و )28الـ ــذين أشـ ــاروا إلـ ــى حصـ ــول زيـ ــادة معنويـ ــة فـ ــي حاصـ ــل المـ ــادة الجافـ ــة لمنبـ ــات بإضـ ــافة
االحماض الدبالية.
أما تأثير التداخل بين الجبس الفوسفاتي واالحماض الدبالية فيالح أنو أثر معنوياً في حاصل القش (كغم لوح

-

 ,)1إذ أعطت المعاممة  PG3HA3أعمى معدل لحاصل القش بمم  6.55كغم لوح 1-وبنسبة زيادة %183.55
قياساً بمعاممة عدم اإلضافة  PG0HA0والتي أعطت أقل معدل لحاصل القش بمم  2.31كغم لوح ,1-وزيادة
معدل حاصل القش في المعاممة  PG3HA3معنوي ٌة أيضاً قياساً بباقي معامالت التداخل.
يبين جدول  5تأثير الجبس الفوسفاتي واالحماض الدبالية في صفة حاصل الحبوب (طن ىـ ,)1-إذ أظيرت نتائج

التحميل االحصائي عند مستوى  0.05حصول زيادة معنوية في حاصل الحبوب بزيادة مستوى اإلضافة من
الجبس الفوسفاتي  PG2 ،PG1و PG3بغض النظر عن مستوى االحماض الدبالية المضافة ,إذ بمم معدل
212

مجمة األنبار لمعموم الزراعية مجمد  17العدد 2019 ,1

E-ISSN: 2617-6211

ISSN: 1992-7479

حاصل الحبوب  3.14 ,2.97و 3.35طن ىـ 1-وبنسبة زيادة  %14.18 ,%7.96و %21.43بالتتابع قياس ًا
بمعاممة عدم اإلضافة  PG0التي بمم معدل حاصل الحبوب فييا  2.75طن ىـ .1-يعزى سبب زيادة حاصل
حبوب الشعير بزيادة مستوى اإلضافة من الجبس الفوسفاتي إلى تأثيره في زيادة جاىزية العناصر الغذائية في
التربة وزيادة الكمية الممتصة منيا ( .)38 12 ,8 ,6وىذه النتائج تتوافق مع الباحثين( 8 ,6 ,3و )12الذين
أشاروا إلى حصول زيادة معنوية في حاصل الحبوب بإضافة الجبس الفوسفاتي.

جدول  5تأثير الجبس الفوسفاتي واالحماض الدبالية في حاصل الحبوب (طن هـ)1-
مستويات االحماض الدبالية (كغم هـ)1-

مستويات الجبس
الفوسفاتي (طن هـ)1-

معدل الجبس
الفوسفاتي

)HA0 (0

)HA1 (50

)HA2 (100

)HA3 (150

)PG0 (0

1.97

2.62

3.05

3.34

2.75

)PG1 (5

2.26

2.88

3.19

3.54

2.97

)PG2 (10

2.54

3.00

3.27

3.74

3.14

)PG3 (15

2.83

3.12

3.46

3.98

3.35

معدل االحماض
الدبالية
L.S.D 0.05

2.40

2.91

3.24

3.65

PG*HA= 0.18

HA= 0.09

PG = 0.09

كما يالح أيضاً حصول زيادة معنوية في حاصل الحبوب بزيادة مستوى اإلضافة مـن االحمـاض الدباليـة ،HA1
 HA2و HA3بغــض النظــر عــن مســتوى الجــبس الفوســفاتي المضــاف ,إذ بمـ ــم م ـعـ ــدل حاصــل الحبــوب ,2.91
 3.24و 3.65طـن ى ـ

1-

وبنســبة زيــادة  %35.00 ,%21.10و %51.50بالتتـابع قياسـاً بمعاممــة عــدم اإلضــافة

 HA0التي بمم معدل حاصل الحبوب فييا  720.14طن ىـ .1-يعزى سـبب زيـادة حاصـل الحبـوب بزيـادة مسـتوى
اإلضــافة مــن االحمــاض الدباليــة إلــى دورىــا فــي تنشــيج انقســام الخاليــا وزيــادة نفاذيــة األغشــية الخمويــة م ــما ي ـ ــيدي
إلى س ـ ـي ـ ـ ــولة انتقال المغذيات إلى المواقع التي تتطمب وجـ ـ ــودىا ك ـ ـ ــذلك دورىا في زيادة جاىزية العناصر الغذائيـة
الميمــة كــالنتروجين والفســفور والبوتاســيوم والعناصــر الصــغرى وتحســين النمــو الفســمجي والتفــاعالت الكيموحيويــة,
باإلض ــافة إل ــى ت ــأثير االحم ــاض الدبالي ــة ف ــي تعزي ــز مقاوم ــة النب ــات ل جي ــادات الممحي ــة ( 31 ,30 ,19و,)36
إضافة دور االحماض الدباليـة فـي تحسـين خصـائص التربـة الكيميائيـة والفيزيائيـة والبايولوجيـة ( ,)23ممـا انعكـس
إيجابي ـاً عمــى صــفة حاصــل الحبــوب .تتفــق ىــذه النتــائج مــع البــاحثين( 17 ,10 ,7 ,4و )34الــذين أشــاروا إلــى
حصول زيادة معنوية في حاصل الحبوب بإضافة االحماض الدبالية.
أمــا تــأثير التــداخل بــين الجــبس الفوســفاتي واالحمــاض الدباليــة فــيالح أنــو أثــر معنويـاً فــي صــفة حاصــل الحبــوب
(ط ــن ى ـ ـ ,)1-إذ أعط ــت المعامم ــة  PG3HA3أعم ــى مع ــدل لحاص ــل الحب ــوب بم ــم  3.98ط ــن ى ـ ـ

1-

وبنس ــبة زي ــادة

 %99.10قياس ـاً بمعاممــة عــدم اإلضــافة  PG0HA0والتــي أقــل معــدل لحاصــل الحبــوب بمــم  1.97طــن ىـ ـ,1-
وزيادة معدل حاصل الحبوب في المعاممة  PG3HA3معنوي ٌة أيضاً قياساً بباقي معامالت التداخل.
يبين جدول  6تأثير الجبس الفوسـفاتي واالحمـاض الدباليـة فـي تركيـز النيتـروجين فـي حبـوب الشـعير(غم  Nكغمم

1-

حبــوب) ,إذ أظيــرت نتــائج التحميــل االحصــائي عنــد مســتوى  0.05حصــول زيــادة معنويــة فــي تركيــز النيتــروجين
بزيــادة مســتوى اإلضــافة مــن الجــبس الفوســفاتي  PG2 ،PG1و PG3بغــض النظــر عــن مســتوى االحمــاض الدباليــة
المض ــافة ,إذ بم ــم مع ــدل تركي ــز النيت ــروجين  15.03 ,14.17و 16.43غ ــم كغ ــم
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 %18.81و %29.88بالتت ــابع قياسـ ـاً بمعامم ــة ع ــدم اإلض ــافة  PG0الت ــي بم ــم مع ــدل تركي ــز النيت ــروجين فيي ــا
 12.65غــم كغــم .1-يعــزى ســبب زيــادة تركيــز النيتــروجين فــي حبــوب نبــات الشــعير بزيــادة مســتوى اإلضــافة مــن
الجــبس الفوســفاتي إلــى دوره فــي تقميــل تطــاير األمونيــا نتيجــة لخفــض األس الييــدروجيني لمتربــة ,كــذلك ُيزيــد مــن
جاىزية النيتروجين والعناصر المغذية االخرى في التربة وتحسين خصائص التربة الفيزيائية والكيميائية (8 ,5 ,3

و )38مما ساىم في زيادة كمية النيتروجين الممتصة مـن قبـل النبـات .تتفـق ىـذه النتـائج مـع البـاحثين (8 ,6 ,5
و )38الذين أشاروا إلى حصول زيادة تركيز النيتروجين في النبات بإضافة الجبس الفوسفاتي.
جدول  6تأثير الجبس الفوسفاتي واالحماض الدبالية في محتوى حبوب الشعير من النيتروجين (غم كغم)1-
مستوياث انجبس
انفوسفاتي (طن هـ)1-

مستوياث االحماض اندبانيت (كغم هـ)1-

معدل انجبس
انفوسفاتي

)HA0 (0

)HA1 (50

)HA2 (100

)HA3 (150

7.80

12.53

14.80

15.47

12.65

)PG1 (5

9.57

14.00

15.10

18.00

14.17

)PG2 (10

11.73

14.23

15.23

18.93

15.03

)PG3 (15

13.30

14.97

16.40

21.03

16.43

معدل االحماض اندبانيت

10.60

13.93

15.38

18.36

)PG0 (0

PG*HA=1.80

L.S.D 0.05

HA= 0.90

PG = 0.90

كما يالح أيضاً حصول زيادة معنويـة فـي تركيـز النيتـروجين فـي الحبـوب بزيـادة مسـتوى اإلضـافة مـن االحمـاض
الدباليـ ــة  HA2 ،HA1و HA3بغـ ــض النظـ ــر عـ ــن مسـ ــتوى الجـ ــبس الفوسـ ــفاتي المضـ ــاف ,إذ بمـ ــم معـ ــدل تركيـ ــز
النيت ــروجين  15.38 ,13.93و 18.36غ ــم كغ ــم

1-

وبنس ــبة زي ــادة  %45.10 ,%31.42و %73.21بالتت ــابع

قياساً بمعاممة عدم اإلضـافة  HA0التـي بمـم معـدل تركيـز النيتـروجين فييـا  10.60غـم كغـم .1-يعـزى سـبب زيـادة
تركيــز النيتــروجين فــي حبــوب نبــات الشــعير بزيــادة مســتوى اإلضــافة مــن االحمــاض الدباليــة إلــى دورىــا فــي زيــادة
جاىزية النتروجين والعناصر المغذية األخرى  ,كما ان االحماض الدبالية تقمـل مـن تركيـز الصـوديوم والكموريـد فـي
المنطق ـ ــة الجذري ـ ــة مم ـ ــا يقم ـ ــل م ـ ــن عممي ـ ــة التن ـ ــافس ب ـ ــين الص ـ ــوديوم واالموني ـ ــا والكموري ـ ــد والنتـ ـ ـرات عم ـ ــى مواق ـ ــع
االمتصاص( 13و ,)19مما انعكس ايجابياً في زيادة تركيز النيتروجين في حبـوب الشـعير .تتفـق ىـذه النتـائج مـع
الباحثين ( 7 ,1و )25الذين أشاروا إلى حصول زيادة معنوية في محتوى النبـات مـن النيتـروجين بإضـافة حـامض
الييوميك.
أما تأثير التداخل بين الجبس الفوسفاتي واالحماض الدبالية فيالح أنو أثر معنوياً في زيادة تركيز النيتروجين
في حبوب الشعير (غم  Nكغم 1-مادة جافت) ،إذ أعطت المعاممة  PG3HA3أعمى معدل لتركيز النيتروجين بمم
 21.03غم كغم

1-

وبنسبة زيادة  %169.62قياساً بمعاممة عدم اإلضافة  PG0HA0والتي أعطت أقل معدل

لتركيز النيتروجين بمم  7.80غم كغم ,1-وزيادة معدل تركيز النيتروجين في حبوب الشعير في المعاممة
 PG3HA3معنوي ٌة أيضاً قياساً بباقي معامالت التداخل.
يبين جدول  7تأثير الجبس الفوسفاتي واالحماض الدبالية في تركيز الفسفور في حبوب الشعير(غم  Pكغم

1-

حبوب) ,إذ أظيرت نتائج التحميل االحصائي عند مستوى  0.05حصول زيادة معنوية في تركيز الفسفور بزيادة
مستوى اإلضافة من الجبس الفوسفاتي  PG2 ،PG1و PG3بغض النظر عن مستوى االحماض الدبالية المضافة,
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وبنسبة زيادة  %8.43 ,%4.42و%14.06

بالتتابع قياساً بمعاممة عدم اإلضافة  PG0التي بمم معدل تركيز الفسفور فييا  2.49غم كغم .1-يعزى سبب زيادة
تركيز الفسفور في حبوب نبات الشعير بزيادة مستوى اإلضافة من الجبس الفوسفاتي إلى تفاعمو الحامضي كما
أنو يعد مصد اًر لمفسفور وذلك لمحتواه من الفسفور عمى الرغم من أن كميتو قميمة ,كذلك دوره في زيادة جاىزية
العناصر الغذائية األخرى في التربة وتحسين خصائص التربة الفيزيائية والكيميائية ( 8 ,5 ,3و )38مما ساىم
في زيادة كمية الفسفور الممتصة من قبل النبات .تتفق ىذه النتائج مع الباحثين ( 8 ,6 ,5و )28الذين أشاروا
إلى حصول زيادة في تركيز الفسفور في النبات بإضافة الجبس الفوسفاتي.
جدول  7تأثير الجبس الفوسفاتي واالحماض الدبالية في محتوى حبوب الشعير من الفسفور (غم كغم)1-
مستويات االحماض الدبالية (كغم هـ)1-

مستويات الجبس
الفوسفاتي (طن هـ)1-

)HA0 (0

)HA1 (50

)HA2 (100

)HA3 (150

معدل الجبس
الفوسفاتي

)PG0 (0

1.87

2.50

2.73

2.85

2.49

)PG1 (5

2.13

2.60

2.80

2.87

2.60

)PG2 (10

2.37

2.70

2.83

2.90

2.70

)PG3 (15

2.53

2.77

2.87

3.17

2.84

معدل االحماض الدبالية

2.23

2.64

2.81

2.95

PG*HA= 0.16

L.S.D 0.05

HA= 0.08

PG = 0.08

كمــا يالح ـ أيض ـاً حصــول زيــادة معنويــة فــي تركيــز الفســفور بزيــادة مســتوى اإلضــافة مــن االحمــاض الدباليــة
 HA2 ،HA1و HA3بغ ــض النظ ــر ع ــن مس ــتوى الج ــبس الفوس ــفاتي المض ــاف ,إذ بم ــم مع ــدل تركي ــز الفس ــفور
 2.81 ,2.64و 2.95غم كغـم

1-

وبنسـبة زيـادة  %26.01 ,%18.39و %32.30بالتتـابع قياسـاً بمعاممـة عـدم

اإلضافة  HA0التي بمم معدل تركيز الفسفور فييا  2.23غم كغم .1-يعزى سبب زيادة تركيز الفسفور فـي حبـوب
نبات الشعير بزيادة مستوى اإلضافة من االحمـاض الدباليـة إلـى دورىـا فـي تكـوين مجمـوع جـذري جيـد المتصـاص
المغذيات ( ,)29وزيادة جاىزية الفسفور بتقميل فرص ترسيبو من خالل تغميفيا لمواقع االمتزاز عمى أسطح دقـائق
التربة ( ,)35مما انعكس ايجابياً في زيادة تركيز الفسفور فـي حبـوب الشـعير .تتفـق ىـذه النتـائج مـع البـاحثين (,1
 21 ,7و )25الذين أشاروا إلى حصول زيادة معنوية في محتوى النبات من الفسفور بإضافة حامض الييوميك.
أما تأثير التداخل بين الجبس الفوسـفاتي واالحمـاض الدباليـة فـيالح أنـو أثـر معنويـاً فـي زيـادة تركيـز الفسـفور فـي
حبوب الشعير (غم  Pكغـم

غــم كغ ــم

1-

1-

مـادة جافـة) ,إذ أعطـت المعاممـة  PG3HA3أعمـى معـدل لتركيـز الفسـفور بمـم 3.17

وبنســبة زي ــادة  %69.52قياسـ ـاً بمعاممــة ع ــدم اإلضــافة  PG0HA0والت ــي أعط ــت أقــل مع ــدل لتركي ــز
1-

الفســفور بمــم  1.87غــم كغــم  ,وزيــادة معــدل تركيــز الفســفور فــي حبــوب الشــعير فــي المعاممــة  PG3HA3معنويـ ٌة
أيضاً قياساً بباقي معامالت التداخل.

يبين جدول  8تأثير الجـبس الفوسـفاتي واالحمـاض الدباليـة فـي تركيـز البوتاسـيوم فـي حبـوب الشـعير(غم  Kكغـم

1-

مادة جافة) ,إذ أظيرت نتـائج التحميـل االحصـائي عنـد مسـتوى  0.05حصـول زيـادة معنويـة فـي تركيـز البوتاسـيوم

بزيــادة مســتوى اإلضــافة مــن الجــبس الفوســفاتي  PG1و PG2و PG3بغــض النظــر عــن مســتوى االحمــاض الدباليــة

المضــافة ,إذ بمــم معــدل تركيــز البوتاســيوم  3.28 ,3.10و 3.53غــم كغــم
215
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و %21.72بالتتابع قياساً بمعاممـة عـدم اإلضـافة  PG0التـي بمـم معـدل تركيـز البوتاسـيوم فييـا  2.90غـم كغـم.1-
يعزى سبب زيادة تركيز البوتاسيوم في حبوب نبات الشعير بزيادة مستوى اإلضافة من الجـبس الفوسـفاتي الـى أن
الجبس الفوسفاتي العراقي المستخدم في التجربة يحتوي عمى البوتاسيوم عمى الرغم من أن كميتـو قميمـة (جـدول )1
وىــو مــا أكــده ( 5و )38عنــد تحمــيميم لمجــبس الفوســفاتي الع ارقــي ,كــذلك لمجــبس الفوســفاتي دور فــي زيــادة جاىزيــة
البوتاســيوم والعناصــر المغذيــة األخــرى ( 8 ,5 ,3و )38ممــا ســاىم فــي زيــادة كميــة البوتاســيوم الممتصــة مــن قبــل
النبــات .تتفــق ىــذه النتــائج مــع البــاحثين ( 8 ,6و )38الــذين أشــاروا إلــى حصــول زيــادة فــي تركيــز البوتاســيوم فــي
النبات بإضافة الجبس الفوسفاتي.

جدول  .8تأثير الجبس الفوسفاتي واالحماض الدبالية في محتوى حبوب الشعير من البوتاسيوم (غم كغم)1-
مستوياث انجبس
انفوسفاتي (طن هـ)1-

مستوياث االحماض اندبانيت (كغم هـ)1-

معدل انجبس
انفوسفاتي

)HA0 (0

)HA1 (50

)HA2 (100

)HA3 (150

)PG0 (0

2.03

2.70

3.30

3.57

2.90

)PG1 (5

2.40

3.00

3.40

3.60

3.10

)PG2 (10

2.60

3.20

3.50

3.81

3.28

)PG3 (15

2.90

3.40

3.51

4.32

3.53

معدل االحماض اندبانيت

2.48

3.08

3.43

3.83

PG*HA= 0.40

L.S.D 0.05

HA= 0.20

PG = 0.20

كما يالح أيضـاً حصـول زيـادة معنويـة فـي تركيـز البوتاسـيوم فـي الحبـوب بزيـادة مسـتوى اإلضـافة مـن االحمـاض
الدباليـ ــة  HA2 ،HA1و HA3بغـ ــض النظـ ــر عـ ــن مسـ ــتوى الجـ ــبس الفوسـ ــفاتي المضـ ــاف ,إذ بمـ ــم معـ ــدل تركيـ ــز
البوتاس ــيوم  3.43 ,3.08و 3.83غ ــم كغ ــم

1-

وبنس ــبة زي ــادة  %38.31,%24.20و %54.44بالتت ــابع قياسـ ـاً

بمعاممــة عــدم اإلضــافة  HA0التــي بمــم معــدل تركيــز البوتاســيوم فييــا  2.48غــم كغــم .1-يعــزى ســبب زيــادة تركيــز
البوتاســيوم فــي حبــوب نبــات الشــعير بزيــادة مســتوى اإلضــافة مــن االحمــاض الدباليــة إلــى دورىــا فــي تكــوين مجمــوع
جــذري جيــد المتصــاص المغــذيات ( ,)29وتزيــد جاىزيــة البوتاســيوم مــن خــالل غســل األمــالح وخاصـ ًة الصــوديوم
مما قمل التنافس مع البوتاسيوم عمى مواقع االمتصـ ــاص ف ـ ـ ــي ج ـ ـ ـ ــذور النبـ ــات ,كـذلك لألحمـاض الدباليـة دور فـي
تحرر البوتاسيوم مع المغـذيات االخـرى مـن معادنيـا إلـى محمـول التربـة فيـزداد امتصاصـيا مـن قبـل النبـات (,)33
إضــافة إلــى دور االحمــاض الدباليــة فــي تحســين خصــائص التربــة الكيميائيــة والفيزيائيــة والبايولوجيــة ( ,)23ممــا
انعكس ايجابياً في زيـادة تركيـز البوتاسـيوم فـي حبـوب الشـعير .تتفـق ىـذه النتـائج مـع البـاحثين ( 21 ,7 ,1و)25
الذين أشاروا إلى حصول زيادة معنوية في محتوى النبات من البوتاسيوم بإضافة حامض الييوميك.
أما تأثير التداخل بين الجبس الفوسفاتي واالحماض الدبالية فيالح أنو أثر معنوياً في زيادة تركيز البوتاسـيوم فـي
حبــوب الشــعير (غــم  Kكغــم
 4.32غــم كغــم

1-

1-

مــادة جافــة) ,إذ أعطــت المعاممــة  PG3HA3أعمــى معــدل لتركيــز البوتاســيوم بمــم

وبنســبة زيــادة  %112.81قياس ـاً بمعاممــة عــدم اإلضــافة  PG0HA0والتــي أعطــت أقــل معــدل

لتركيـ ــز البوتاسـ ــيوم بمـ ــم  2.03غـ ــم كغـ ــم ,1-وزيـ ــادة معـ ــدل تركيـ ــز البوتاسـ ــيوم فـ ــي حبـ ــوب الشـ ــعير فـ ــي المعاممـ ــة
 PG3HA3معنوي ٌة أيضاً قياساً بباقي معامالت التداخل.
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نستنتج من الدراسة أن المعاممة بالميالتونين فقج أو مع البروجستيرون كانت وسيم ًة جيدة لتحسين االداء التناسمي
 وان غرز الميالتونين ساىم في المحافظة عمى سالمة الحوليات من حصول,واالنتاجي لحوليات العواسي التركي
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