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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 

. بعد اجراء 1-دسيسيمنز م 73.78صودية( مموحتيا قبل الغسل كانت 
 عمميات الحراثة والتنعيم والتسوية قسم الحقل طوليًا الى ثالث قطاعات وفق

 16( حيث تضمن كل قطاع RCBDتصميم القطاعات العشوائية الكاممة )
عة مستويات من الجبس , ُأضيفت َأرب2م 3.0بمساحة  وحدة تجريبية )لوح(

 و PG0 ,PG1 ,PG2رمز ليا  1-طن ىـ 15و 10, 5, 0الفوسفاتي 
PG3 100, 50, 0ة مستويات من االحماض الدبالية بالتتابع, وأربع 

بالتتابع, وذلك خمطًا  HA3و HA0 ,HA1 ,HA2رمز ليا  1-كغم ىـ 150و
سم لكل لوح عشوائيًا. بعد إضافة المعامالت  0-15مع الطبقة السطحية 

ُأجريت عممية غسل التربة بإضافة ماء الغسل بما يعادل ضعف حجم 
والـ  ECeسم, عندىا وصمت قيمة كل من الـ  30مسامات التربة لعمق 

ESP  8.10و  1-دسيسيمنز م 17.71سم كمعدل  30-0في العمق  %
( بشكل خطوط. بعد اكتمال 99بالتتابع, زرعت بذور الشعير صنف )إباء 

نضج الحاصل قيس ارتفاع النبات و حاصل القش وحاصل الحبوب 
. باليكتار ومحتوى حبوب الشعير من النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم

ة معنوية في جميع صفات النمو والحاصل أظيرت النتائج حصول زياد
بزيادة مستوى االضافة سواًء من الجبس الفوسفاتي أو االحماض الدبالية, 

بين الجبس الفوسفاتي واالحماض الدبالية زيادة معنوية كما حقق التداخل 
أعمى معدل  PG3HA3في صفات النمو والحاصل إذ أعطت المعاممة 

ب باليكتار وبنسبة زيادة صل الحبو الرتفاع النبات و حاصل القش وحا
% بالتتابع قياسًا بما أعطتو معاممة 99.10% و183.55, 100.32%

. كما ازاد معنويًا محتوى الحبوب من النيتروجين والفسفور عدم اإلضافة
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والبوتاسيوم بزيادة مستوى االضافة سواًء من الجبس الفوسفاتي أو 
س الفوسفاتي واالحماض بين الجباالحماض الدبالية, وحقق التداخل 

العناصر الثالثة, إذ أعطت محتوى الحبوب من الدبالية أعمى معدل في 
أعمى معدل لتركيز النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم  PG3HA3المعاممة 

% بالتتابع قياسًا بما 112.81% و69.52% و169.62وبنسبة زيادة 
 .أعطتو معاممة عدم اإلضافة
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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 m
2
, 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. 

 .النيتروجين حاصل الحبىب ، حاصل القش، الجبس الفىسفاتي، االحماض الدباليت،  مفتاحيت:كهماث 
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 المقدمة

يعـــد العـــراق مـــن البمـــدان التـــي تعـــاني مـــن مشـــكمة المموحـــة كونـــو يقـــع فـــي المنطقـــة الجافـــة وشـــبو الجافـــة مـــن الكـــرة 
التبخـر األمـر الـذي األرضية, إذ تتميـز ىـذه المنطقـة بارتفـاع درجـات الحـرارة وقمـة سـقوط األمطـار وزيـادة معـدالت 

يساعد عمى تييئة ظروف مثالية لظيور وانتشار األمالح فـي التربـة, كمـا أن المسـاحة التـي تشـغميا ىـذه األراضـي 
% مــن مســاحة 50الــى أن حــوالي  )14و 22أخــذت بالزيــادة واالتســاع نتيجــًة لســوء إدارة التربــة. إذ تشــير بيانــات )

إن زيـادة تركيـز  جاٍت متفاوتـة وأغمبيـا تقـع فـي الوسـج والجنـوب منـو.أراضي العـراق تعـاني مـن مشـكمة المموحـة بـدر 
نتـاج النبـات,  االمالح وبالذات أمـالح الصـوديوم فـي محمـول التربـة لـو تـأثير سـمبي مباشـر وغيـر مباشـر فـي نمـو وا 

تربة, والتـأثير فالتأثير المباشر يكون من خالل  التأثير السمي لأليونات الممحية وارتفاع الجيد االزموزي لمحمول ال
(. إن مشـكمة 18غير المباشر يكون من خالل التأثير سمبًا في خصائص التربة الكيميائية والفيزيائية والخصـوبية )

المموحــة فــي العــراق تتفــاقم يومــًا بعــد فخــر بســبب ظــروف الجفــاف وســوء اإلدارة وعــدم تــوفر شــبكات البــزل الفعالــة 
تناقص موارد المياه العذبـة الـواردة الـى العـراق, لـذا يجـب إدخـال أسـاليب مقرونًة بتردي كبير في نوعية مياه الري و 

جديدة في استصالح الترب المالحة والتي من شأنيا رفع كفاءة عممية استصـالحيا ورفـع مقاومـة وانتاجيـة النباتـات 
 . (8) الغسل التي تنمو فييا, ومن ىذه االساليب استخدام المصمحات الكيميائية والعضوية بالتزامن مع عممية

ـــــــوم  المتميئــــــة  يعــــــد الجــــــبس الفوســــــفاتي أحــــــد أىــــــم المصــــــمحات الكيميائيــــــة, فيــــــو عبــــــارة عــــــن كبريتــــــات الكالسيــ
(CaSO4.2H2O) ( يضــــاف  الجــــبس الفوســــفاتي 32والــــذي ينــــتج عرضــــيًا عــــن صــــناعة األســــمدة الفوســــفاتية .)

التــي تمتــاز بســيادة أيــون الصــوديوم عمــى معقــد التبــادل, لغــرض  كمصــمح فــي استصــالح التــرب الممحيــة  الصــودية
(, ويمكـن اسـتخدامو لخفـض نسـبة امتـزاز الصـوديوم سـواًء فـي التربـة أو فـي 27و 26, 20توفير أيون الكالسـيوم )

قـــد أثـــرت  1-طـــن ىــــ 15.0و 7.5( أن إضـــافة الجـــبس الفوســـفاتي بالمســـتويات 3(. كمـــا الحـــ  )24ميـــاه الـــري )
( حصول زيادة معنوية في 8زيادة نسبة االنبات وحاصل القش وحاصل الحبوب لنبات الشعير. ووجد )معنويًا في 

حاصـــل القـــش وحاصـــل الحبـــوب الكمـــي, وزيـــادة كميـــة النيتـــروجين والفســـفور والبوتاســـيوم الممتصـــة مـــن قبـــل نبـــات 
مـن الجـبس الفوسـفاتي ولحـد ( أن زيـادة اإلضـافة 24الشعير بزيادة مستوى االضافة من الجبس الفوسـفاتي. وبـين )

( أن 12أدت الــى زيــادة معنويــة فــي حاصــل القــش وحاصــل الحبــوب لنبــات الشــعير. ووجــد ) 1-طــن ىـــ 50مســتوى 
 إضافة الجبس الفوسفاتي أدت الى زيادة معنوية في ارتفاع النبات وحاصل القش وحاصل الحبوب لنبات الحنطة.

الفولفيـــك( مـــن المصـــمحات العضـــوية لمتـــرب المالحـــة بشـــكل تعـــد االحمـــاض الدباليـــة )حـــامض الييوميـــك وحـــامض 
(, وبشـــكل غيـــر 36غســـل االمـــالح وخفـــض االيصـــالية الكيربائيـــة وتنظـــيم االس الييـــدروجيني ) مباشـــر مـــن خـــالل
المالحــة وزيــادة إنتاجيتــو وجعمــو أكثــر مقاومــة ل جيــادات  التــربتحفيــز وتنشــيج نمــو النبــات فــي  مباشــر مــن خــالل

( أن إضافة االحماض الدبالية الى التربة سبب زيادة واضحة فـي سـرعة نمـو النبـات مـن 37ين )(. ب19) المختمفة
خــالل زيــادة نمــو المجمــوع الجــذري والخضــري, باإلضــافة الــى زيــادة محتــوى النبــات مــن العناصــر المغذيــة. ووجــد 

الــى زيــادة معنويــة فــي أدت  1-كغــم ىـــ 60و 40, 20( أن إضــافة االحمــاض الدباليــة الــى التربــة بالمســتويات 16)
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الـوزن الجـاف وكميـة النيتـروجين والفسـفور والبوتاسـيوم الممتصـة مــن قبـل نبـاتي الـذرة الصـفراء وزىـرة الشـمس. كمــا 
( أن إضــافة حــامض الييوميــك خمطــًا مــع ميــاه الــري أدت الــى حصــول زيــادة معنويــة فــي ارتفــاع النبــات 7وجــد )

فراء, وزيـادة محتـوى النبـات مـن النيتـروجين والفسـفور والبوتاسـيوم. والوزن الجاف وحاصل الحبوب لنبات الذرة الص
ــذلك ىــدفت ىــذه الدراســة لمعرفــة تــأثير الجــبس الفوســفاتي واالحمــاض الدباليــة والتــداخل بينيمــا فــي تحســين نمــو  ل

نتاج محصول الشعير في تربة كمسية )ممحية   صودية(. -وا 
 المواد وطرائق العمل

الفوسفاتي واالحماض الدبالية في غسل األمالح من التربة وفي نمو وحاصل الشعير. نفذت لدراسة تأثير الجبس 
قضاء الرمادي في منطقة الصوفية, في  –في محافظة االنبار 2019-2018تجربة حقمية خالل الموسم الشتوي 

 Typicتبة صودية, نسجتيا مزيجة غرينية ومصنفة حسب التصنيف األمريكي الحديث ضمن الر  –تربة ممحية 

Torrifluvents  كما يوضح قبل عممية الغسل يبين بعض الخصائص الكيميائية والفيزيائية لمتربة 1وجدول ,
بعض الخصائص الكيميائية لمجبس الفوسفاتي المستخدم. ُأجريت عمميات الحراثة والتنعيم والتسوية  2جدول 

وبثالث قطاعات حيث تضمن كل قطاع ( RCBD) وقسم الحقل طوليًا وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاممة
عة مستويات من ُأضيفت َأرب م, 2.0×م 1.5لموح الواحد بأبعاد  2م 3.0وحدة تجريبية )لوح( وبمساحة  16

ة مستويات وأربع ، لبالتتابع PG3 و PG0, PG1, PG2 رمز لها 1-طن ىـ 15و 10, 5, 0الجبس الفوسفاتي 
وذلك  ،بالتتابع HA3و HA0, HA1, HA2رمز لها  1-كغم ىـ 150و 100, 50, 0من االحماض الدبالية 

ُأجريت عممية غسل التربة قبل الزراعة لغرض  , بعد ذلكسم لكل لوح عشوائياً  0-15خمطًا مع الطبقة السطحية 
عادل ضعف حجم ت بكميةُأضيف ماء الغسل  إذ الوصول الى مستوى مموحة يالئم زراعة محصول الشعير,

يبين  3أضيفت ىذه الكمية بدفعتين قبل الزراعة, وجدول  1-لتر لوح 826وبمغت  سم 30لعمق  مسامات التربة
 في( 99 إباء)صنف  بذور الشعير زرعت سم بعد الغسل. 30-0بعض الخصائص الكيميائية لمتربة لعمق 

 م, 0.2م والمسافة بين خج وفخر  2.0طوط, طول الخج خ بشكل 1-ــى كغم 150 بمعدل 2018 /15/11
ـه N كغم 200النيتروجين بمستوى  يفضأُ 

-1
وبثالث دفعات, األولى بعد ظيور البادرات, ( N%46) بييئة يوريا 

يوم من الدفعة الثانية, أما الفسفور فُأضيف  60يوم من الدفعة األولى, والثالثة بعد مرور  30والثانية بعد مرور 
ـه Pكغم 100 بمستوى 

( وبدفعة واحدة قبل الزراعة, وُأضيف البوتاسيوم P% 9بييئة سوبر فوسفات ُأحادي ) 1-
ـه Kكغم 50بمعدل 

-1
لمحصول  السمادية التوصية حسب عند الزراعة( K%45) بييئة كبريتات البوتاسيوم 

م الري بكميات متساوية موسم النمو, حيث نظّ  مميات الخدمة والري لمنبات طيمة, واستمرت ع(9) في الشعير
نضج الحاصل أُعطيت  اكتمالبات حتى مرحمة نضج الحاصل. وبعد وحسب حاجة الن لجميع الوحدات التجريبية

 لكل لوح النبات وحصد المحصول ارتفاعتم قياس  5/5/2019وفي تاريخ  5/4/2019رية الفطام بتاريخ 
لمنبات في الوحدة التجريبية أما قياسات  حاصل القشوأخذت قياسات النمو االخرى لمنبات, حيث استخرج معدل 

ب حاصل الحبوب باليكتار, كما جففت عينات الحبوب سِ الحاصل فقد جمعت السنابل وتم تفريطيا وتجفيفيا وحُ 
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ساعة ثم طحنت وىيأت لمتحميل الكيميائي, لتقدير محتوى حبوب الشعير من  24ولمدة ° م 65في درجة حرارة 
 .حسب الطرق المعتمدة اسيومالنيتروجين والفسفور والبوت

 بعض الخصائص الكيميائية والفيزيائية لمتربة قبل الغسل 1جدول 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 والمناقشة النتائج
النبـــات )ســم(, إذ أظيــرت نتــائج التحميـــل  ارتفــاعتــأثير الجــبس الفوســـفاتي واالحمــاض الدباليــة فــي  3يبــين جــدول 

نبات الشعير عند مستوى اإلضافة من  ارتفاعحصول زيادة غير معنوية في معدل  0.05االحصائي عند مستوى 
نبـــات الشـــعير عنـــد مســـتوى اإلضـــافة مـــن الجـــبس  ارتفـــاعوزيـــادة معنويـــة لمعـــدل  PG2و PG1 الجـــبس الفوســـفاتي

 102.00, 97.59النبــات  ارتفــاع, إذ بمــم معــدل المضــافة بغــض النظــر عــن االحمــاض الدباليــة PG3الفوســفاتي 
التي بمـم  PG0 % بالتتابع قياسًا بمعاممة عدم اإلضافة17.31% و8.31,%3.63ة زيادة ــــسم وبنسب 110.47و

نبـات الشـعير بزيـادة مسـتوى اإلضـافة مـن الجـبس  ارتفـاعسم. يعزى سبب زيـادة  94.17النبات فييا  ارتفاعمعدل 
الفوســفاتي إلــى تــأثيره فــي زيــادة جاىزيــة العناصــر الغذائيــة فــي التربــة وزيــادة الكميــة الممتصــة منيــا ممــا يــنعكس 

 (.12و 6و 2) الباحثين (. وىذه النتائج تتوافق مع12و 38و 8إيجابيًا في صفات نمو النبات )

 انقيمت انوحدة انخاصيت

ECe dS m
-1

 37.37 

pH - 3.37 

ث 
ونا

ألي
ا

انذائبت 

جبت
و
انم

 Na
+
 

mmol L
-1 

05..64 

Ca
++

 ..4.76 

Mg
++

 76.44 

K
+
 7.05 

SAR - 76.57 

ESP % 75.0. 

CaSO4 

g Kg
-1

 

65.37 

CaCO3 706.44 

O.M 7.67 

CEC cmol Kg
-1

 70.56 

 مفصوالث

 انتربت

 انرمم

g Kg
-1

 

.66.44 

 5.3.44 انغرين

 77.44. انطين

 مزيجت غرينيت -  صنف اننسجت

Mg m  انكثافت انظاهريت
-3

 5..1 

 

 المستخدم في التجربة . بعض الخصائص الكيميائية لمجبس الفوسفاتي 2جدول
 

 انخاصيت
EC 

1:1 
pH 

1:1 
CaSO4 

.2H2O 
CaCO3 

 انموجبت األيوناث انذائبت

Na
+
 Ca

++
 Mg

++
 K

+
 

 2.13 12.08 63.16 0.52 121.36 856.90 5.76 4.03 انقيمت

 انوحدة
dS 

m
-1

 
- g kg

-1
 mmol L

-1
 

 بعض الخصائص الكيميائية لمتربة بعد الغسل 3جدول
 ECe pH انخاصيت

 انموجبت األيوناث انذائبت
SAR ESP 

Na
+
 Ca

++
 Mg

++
 K

+
 

 8.10 6.83 0.99 19.35 41.95 53.50 .7.2 17.71 انقيمت

dS m انوحدة
-1

 - mmol L
-1

 - % 
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 النبـات بزيـادة مسـتوى اإلضـافة مـن االحـــمــاض الـــــدبالية ارتفـاعكما يالح  أيضًا حصول زيـادة معنويـة فـي معـدل 

HA1 ،HA2 وHA3  95.33النبـات  ارتفاعبغض النظر عن مستوى الجبس الفوسفاتي المضاف, إذ بمم معدل ,
 بالتتابع قياسـًا بمعاممـة عـدم اإلضـافة% 53.57% و42.15, %23.66سم وبنسبة زيادة  118.39و 109.58

HA0  نبـــات الشـــعير بزيـــادة مســـتوى  ارتفـــاعســـم. يعـــزى ســـبب زيـــادة  77.09النبـــات فييـــا  ارتفـــاعالتـــي بمـــم معـــدل
تحفيـز العمميـات األيضـية لمنبـات ممـا ينـتج الخاليـا و  انقسـاماإلضافة من االحمـاض الدباليـة إلـى دورىـا فـي تنشـيج 

النبــات, كــذلك زيــادة جاىزيــة  ارتفــاعة الناميــة واســتطالة الخاليــا النباتيــة ومــن ثــم زيــادة عــن ذلــك زيــادة فــي نمــو القمــ
باإلضــافة إلــى تــأثير االحمــاض مــن قبــل جــذور النبــات,  امتصاصــياالعناصــر الغذائيــة فــي التربــة ومــن ثــم زيــادة 

 30, 19, 1ــــــة فــــــي النبــــات )وتقميـل تـأثير العناصـر السامــالدبالية فـي تعزيـز مقاومـة النبـات ل جيـادات الممحيـة 
ممــــا  (,23)ولـــدور االحمــــاض الدباليــــة فــــي تحســــين خصــــائص التربــــة الكيميائيــــة والفيزيائيــــة والبايولوجيــــة  (,31و

الـذين أشـاروا إلـى  (28و 10, 7, 4, 1) البـاحثين النبات. تتفق ىـذه النتـائج مـع ارتفاعانعكس إيجابيًا عمى صفة 
 النبات بإضافة حامض الييوميك.  ارتفاعحصول زيادة معنوية في 

إذ أعطـت النبات,  ارتفاعأما تأثير التداخل بين الجبس الفوسفاتي واالحماض الدبالية فقد أثر معنويًا في زيادة 
% قياسـًا بمعاممـة عـدم 100.32سـم وبنسـبة زيـادة  130.21النبـات بمـم  الرتفـاعأعمى معدل  PG3HA3 المعاممة
النبــات فــي  ارتفــاعســم, وزيــادة معــدل  65.00 النبــات بمـم الرتفــاعوالتــي أعطــت أقــل معــدل  PG0HA0 اإلضـافة
 معنويٌة أيضًا قياسًا بباقي معامالت التداخل. PG3HA3 المعاممة

(, إذ بينــت نتــائج 1-تــأثير الجــبس الفوســفاتي واالحمــاض الدباليــة فــي صــفة حاصــل القــش )كغــم لــوح 4يبــين جــدول 
حصول زيادة معنوية في حاصل القش بزيادة مستوى اإلضـافة مـن الجـبس  0.05التحميل االحصائي عند مستوى 

ـــم معـــدل حاصـــل القـــش  PG3و ،PG1 الفوســـفاتي ـــة المضـــافة, إذ بم بغـــض النظـــر عـــن مســـتوى االحمـــاض الدبالي
%  بالتتابع قياسًا بمعاممة عـدم 31.39% و16.39, %13.06وبنسبة زيادة  1-كغم لوح 4.73و 4.19, 4.07
. يعزى سبب زيـادة حاصـل قـش الشـعير بزيـادة 1-كغم لوح 3.60التي بمم معدل حاصل القش فييا  PG0 اإلضافة

مســتوى اإلضــافة مــن الجــبس الفوســفاتي إلــى تــأثيره فــي زيــادة جاىزيــة العناصــر الغذائيــة فــي التربــة وزيــادة الكميــة 
(. وىــذه 38 12, 8, 6التربــة ممــا يــنعكس ايجابيــًا عمــى صــفات نمــو النبــات ) الممتصــة منيــا وتحســين خصــائص

 النبات )سم( ارتفاعالفوسفاتي واالحماض الدبالية في تأثير الجبس  3جدول 
مستويات الجبس 
الفوسفاتي )طن هـ

-1
) 

ـمستويات االحماض الدبالية )كغم ه
-1

الجبس  معدل (
 HA0 (0) HA1 (50) HA2 (100) HA3 (150) الفوسفاتي

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 

االحماض  معدل
 الدبالية

77.09 95.33 109.58 118.39   

L.S.D 0.05 PG = 5.51           HA= 5.51          PG*HA=11.02    
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( الـذين أشـاروا إلـى حصـول زيـادة معنويـة فـي الـوزن الجـاف 24 12, 11, 8, 3, 6) البـاحثينالنتائج تتوافـق مـع 
 لمنبات بإضافة الجبس الفوسفاتي. 

 

، HA1 كمـا يالحــ  أيضـًا حصــول زيـادة معنويــة فـي حاصــل القـش بزيــادة مسـتوى اإلضــافة مـن االحمــاض الدباليــة

HA2 وHA3 4.47, 3.49 بغض النظر عـن مسـتوى الجـبس الفوسـفاتي  المضـاف, إذ بمـم معـدل حاصـل القـش 
% بالتتـــابع قياســـًا بمعاممـــة عـــدم اإلضـــافة 109.00% و60.22, %25.10وبنســـبة زيـــادة  1-وحــــــــكغـــم ل 5.83و

HA0 يعــزى ســبب زيــادة حاصـــل قــش الشــعير بزيـــادة 1-كغــم لـــوح 2.79القــش فييــا  التــي بمــم معـــــــدل حاصــــــــــل .
الخاليــا وزيــادة نفاذيــة األغشــية الخمويــة ممــا  انقســاممســتوى اإلضــافة مــن االحمــاض الدباليــة إلــى دورىــا فــي تنشــيج 

يــيدي إلــى ســيولة انتقــال المغــذيات إلــى المواقــع التــي تتطمــب وجودىــا كــذلك تحســين النمــو الفســمجي والتفــاعالت 
ا في زيادة جاىزيـة العناصـر الغذائيـة الميمـة فـي النمـو الخضـري لمنبـات كـالنتروجين والفسـفور الكيموحيوية, ودورى

والبوتاسيوم مما لو األثر اإليجابي في تطور مفـــــردات النمـــو لمنبـــــات كزيادة في عدد أوراق النبات وزيـادة المسـاحة 
ـــواتج البنـــاء الضـــوئي وانعكـــا ـــادة ن ـــوزن الجـــاف لمنبـــاتالورقيـــة وىـــذا يـــيدي إلـــى زي ـــى زيـــادة ال ـــًا عم , س ذلـــك ايجابي

وتقميـل تـأثير العناصـر السـامة باإلضافة إلى تأثير االحماض الدبالية في تعزيز مقاومة النبات ل جيادات الممحية 
ـــــدور االحمالــــى إضــــافة  ,(31و 30, 25, 19, 1)فــــي النبــــات  فــــي تحســــين خصــــائص التربــــة الكيميائيــــة  اضــــ
, 1)البــاحثين  ممــا انعكــس ايجابيــًا عمــى صــفة حاصــل القــش. تتفــق ىــذه النتــائج مــع (,23)والبايولوجيــة والفيزيائيــة 

ــــات بإضــــافة  (28و 15, 10, 7, 4 ــــة لمنب ــــة فــــي حاصــــل المــــادة الجاف ــــادة معنوي ــــى حصــــول زي ــــذين أشــــاروا إل ال
 االحماض الدبالية.

-ح  أنو أثر معنويًا في حاصل القش )كغم لوحأما تأثير التداخل بين الجبس الفوسفاتي واالحماض الدبالية فيال

% 183.55وبنسبة زيادة  1-كغم لوح 6.55أعمى معدل لحاصل القش بمم  PG3HA3 إذ أعطت المعاممة(, 1
, وزيادة 1-لوح كغم  2.31والتي أعطت أقل معدل لحاصل القش بمم  PG0HA0قياسًا بمعاممة عدم اإلضافة 

 معنويٌة أيضًا قياسًا بباقي معامالت التداخل. PG3HA3 معدل حاصل القش في المعاممة

(, إذ أظيرت نتائج 1-تأثير الجبس الفوسفاتي واالحماض الدبالية في صفة حاصل الحبوب )طن ىـ 5يبين جدول 
حصول زيادة معنوية في حاصل الحبوب بزيادة مستوى اإلضافة من  0.05التحميل االحصائي عند مستوى 

بغض النظر عن مستوى االحماض الدبالية المضافة, إذ بمم معدل  PG3و PG1 ،PG2 الجبس الفوسفاتي

 (1-في حاصل القش )كغم لوح تأثير الجبس الفوسفاتي واالحماض الدبالية 4جدول 
مستوياث انجبس 

انفوسفاتي )طن هـ
-

1
) 

مستوياث االحماض اندبانيت )كغم هـ
-1

انجبس  معدل (

 HA0 (0) HA1 (50) HA2 (100) HA3 (150) انفوسفاتي

PG0 (0) 2.31 3.28 3.81 4.98 3.60 

PG1 (5) 2.72 3.35 4.33 5.89 4.07 

PG2 (10) 2.84 3.50 4.49 5.91 4.19 

PG3 (15) 3.30 3.82 5.25 6.55 4.73 

معدل االحماض 

 اندبانيت

2.79 3.49 4.47 5.83   

L.S.D 0.05 PG = 0.30           HA= 0.30          PG*HA= 0.60     
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% بالتتابع قياسًا 21.43% و14.18, %7.96وبنسبة زيادة  1-ـطن ى 3.35و 3.14, 2.97حاصل الحبوب 
يعزى سبب زيادة حاصل  .1-ـطن ى 2.75التي بمم معدل حاصل الحبوب فييا  PG0 بمعاممة عدم اإلضافة

حبوب الشعير بزيادة مستوى اإلضافة من الجبس الفوسفاتي إلى تأثيره في زيادة جاىزية العناصر الغذائية في 
الذين  (12و 8, 6, 3)الباحثين(. وىذه النتائج تتوافق مع 38 12, 8 ,6التربة وزيادة الكمية الممتصة منيا )

 أشاروا إلى حصول زيادة معنوية في حاصل الحبوب بإضافة الجبس الفوسفاتي.

، HA1كما يالح  أيضًا حصول زيادة معنوية في حاصل الحبوب بزيادة مستوى اإلضافة مـن االحمـاض الدباليـة 

HA2 وHA3  ــــم مــعـــــدل حاصـــل الحبـــوب , 2.91بغـــض النظـــر عـــن مســـتوى الجـــبس الفوســـفاتي المضـــاف, إذ بمـ
 % بالتتـابع قياســًا بمعاممــة عــدم اإلضــافة51.50% و35.00, %21.10وبنســبة زيــادة  1-طـن ىـــ 3.65و 3.24

HA0  يعزى سـبب زيـادة حاصـل الحبـوب بزيـادة مسـتوى 1-طن ىـ 720.14التي بمم معدل حاصل الحبوب فييا .
الخاليــا وزيــادة نفاذيــة األغشــية الخمويــة مــــما يــــــيدي  انقســاماإلضــافة مــن االحمــاض الدباليــة إلــى دورىــا فــي تنشــيج 

دورىا في زيادة جاىزية العناصر الغذائيـة  إلى ســــيـــــــولة انتقال المغذيات إلى المواقع التي تتطمب وجــــــودىا كـــــــذلك
لتفــاعالت الكيموحيويــة, الميمــة كــالنتروجين والفســفور والبوتاســيوم والعناصــر الصــغرى وتحســين النمــو الفســمجي وا
, (36و 31, 30, 19)باإلضـــافة إلـــى تـــأثير االحمـــاض الدباليـــة فـــي تعزيـــز مقاومـــة النبـــات ل جيـــادات الممحيـــة 

 انعكـسممـا  (,23إضافة دور االحماض الدباليـة فـي تحسـين خصـائص التربـة الكيميائيـة والفيزيائيـة والبايولوجيـة )
الـــذين أشـــاروا إلـــى  (34و 17, 10, 7, 4)النتـــائج مـــع البـــاحثين ب. تتفـــق ىـــذهإيجابيـــًا عمـــى صـــفة حاصـــل الحبـــو 

 حصول زيادة معنوية في حاصل الحبوب بإضافة االحماض الدبالية.
أمــا تــأثير التــداخل بــين الجــبس الفوســفاتي واالحمــاض الدباليــة فــيالح  أنــو أثــر معنويــًا فــي صــفة حاصــل الحبــوب 

وبنســـبة زيـــادة  1-طـــن ىــــ 3.98أعمـــى معـــدل لحاصـــل الحبـــوب بمـــم  PG3HA3 إذ أعطـــت المعاممـــة(, 1-)طـــن ىــــ
, 1-طـــن  ىــــ 1.97والتـــي أقـــل معـــدل لحاصـــل الحبـــوب بمـــم  PG0HA0 % قياســـًا بمعاممـــة عـــدم اإلضـــافة99.10

 معنويٌة أيضًا قياسًا بباقي معامالت التداخل. PG3HA3 وزيادة معدل حاصل الحبوب في المعاممة
كغمم N الفوسـفاتي واالحمـاض الدباليـة فـي تركيـز النيتـروجين فـي حبـوب الشـعير)غمتأثير الجبس  6يبين جدول 

-1
 

حصــول زيــادة معنويــة فــي تركيــز النيتــروجين  0.05حبــوب(, إذ أظيــرت نتــائج التحميــل االحصــائي عنــد مســتوى 
بغــض النظــر عــن مســتوى االحمــاض الدباليــة  PG3و PG1 ،PG2 بزيــادة مســتوى اإلضــافة مــن الجــبس الفوســفاتي
, %12.02وبنســــبة زيــــادة  1-غــــم كغــــم 16.43و 15.03, 14.17المضــــافة, إذ بمــــم معــــدل تركيــــز النيتــــروجين 

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

-1
) 

ـمستويات االحماض الدبالية )كغم ه
-1

الجبس  معدل (
 HA0 (0) HA1 (50) HA2 (100) HA3 (150) الفوسفاتي

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 

االحماض  معدل
 الدبالية

2.40 2.91 3.24 3.65   

L.S.D 0.05 PG = 0.09           HA= 0.09          PG*HA= 0.18     
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التــــي بمــــم معــــدل تركيــــز النيتــــروجين فييــــا  PG0%  بالتتــــابع قياســــًا بمعاممــــة عــــدم اإلضــــافة 29.88% و18.81
. يعــزى ســبب زيــادة تركيــز النيتــروجين فــي حبــوب  نبــات الشــعير بزيــادة مســتوى اإلضــافة مــن 1-غــم كغــم 12.65

الجــبس الفوســفاتي إلــى دوره فــي تقميــل تطــاير األمونيــا نتيجــة لخفــض األس الييــدروجيني لمتربــة, كــذلك ُيزيــد مــن 
 8, 5, 3)ائية والكيميائية جاىزية النيتروجين والعناصر المغذية االخرى في التربة وتحسين خصائص التربة الفيزي

 8, 6, 5) مما ساىم في زيادة كمية النيتروجين الممتصة مـن قبـل النبـات. تتفـق ىـذه النتـائج مـع البـاحثين  (38و
 الذين أشاروا إلى حصول زيادة تركيز النيتروجين في النبات بإضافة الجبس الفوسفاتي. (38و

 

كما يالح  أيضًا حصول زيادة معنويـة فـي تركيـز النيتـروجين فـي الحبـوب بزيـادة مسـتوى اإلضـافة مـن االحمـاض 
بغـــــض النظـــــر عـــــن مســـــتوى الجـــــبس الفوســـــفاتي المضـــــاف, إذ بمـــــم معـــــدل تركيـــــز  HA3و HA1 ،HA2 الدباليــــة

بالتتــــابع % 73.21% و45.10, %31.42وبنســــبة زيــــادة  1-غــــم كغــــم 18.36و 15.38, 13.93النيتــــروجين 
. يعـزى سـبب زيـادة 1-غـم كغـم 10.60التـي بمـم معـدل تركيـز النيتـروجين فييـا  HA0 قياسًا بمعاممة عدم اإلضـافة

زيــادة تركيــز النيتــروجين فــي حبــوب نبــات الشــعير بزيــادة مســتوى اإلضــافة مــن االحمــاض الدباليــة إلــى دورىــا فــي 
كما ان االحماض الدبالية تقمـل مـن تركيـز الصـوديوم والكموريـد فـي  ,جاىزية النتروجين والعناصر المغذية األخرى 

ـــــع  ـــــى مواق ـــــرات عم ـــــد والنت ـــــا والكموري ـــــين الصـــــوديوم واالموني ـــــافس ب ـــــة التن ـــــل مـــــن عممي ـــــة ممـــــا يقم ـــــة الجذري المنطق
. تتفـق ىـذه النتـائج مـع تركيز النيتروجين في حبـوب الشـعيرانعكس ايجابيًا في زيادة مما , (19و 13)االمتصاص

بإضـافة حـامض محتوى النبـات مـن النيتـروجين ( الذين أشاروا إلى حصول زيادة معنوية في 25و 7, 1احثين )الب
 الييوميك. 

تركيز النيتروجين أما تأثير التداخل بين الجبس الفوسفاتي واالحماض الدبالية فيالح  أنو أثر معنويًا في زيادة 
كغم N)غم  في حبوب الشعير

-1
أعمى معدل لتركيز النيتروجين بمم  PG3HA3 المعاممة إذ أعطت، مادة جافت( 

والتي أعطت أقل معدل  PG0HA0 % قياسًا بمعاممة عدم اإلضافة169.62وبنسبة زيادة  1-غم كغم 21.03
 , وزيادة معدل تركيز النيتروجين في حبوب الشعير في المعاممة1-غم كغم 7.80لتركيز النيتروجين بمم 

PG3HA3  قياسًا بباقي معامالت التداخل.معنويٌة أيضًا 

 1-كغم P تأثير الجبس الفوسفاتي واالحماض الدبالية في تركيز الفسفور في حبوب الشعير)غم 7يبين جدول 
حصول زيادة معنوية في تركيز الفسفور بزيادة   0.05حبوب(, إذ أظيرت نتائج التحميل االحصائي عند مستوى 

بغض النظر عن مستوى االحماض الدبالية المضافة,  PG3و PG1 ،PG2 مستوى اإلضافة من الجبس الفوسفاتي

 (1-الدبالية في محتوى حبوب الشعير من النيتروجين )غم كغمتأثير الجبس الفوسفاتي واالحماض  6جدول 
مستوياث انجبس 

انفوسفاتي )طن هـ
-1

) 

مستوياث االحماض اندبانيت )كغم هـ
-1

انجبس  معدل (

 HA0 (0) HA1 (50) HA2 (100) HA3 (150) انفوسفاتي

PG0 (0) 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 

   18.36 15.38 13.93 10.60 معدل االحماض اندبانيت

L.S.D 0.05 PG = 0.90           HA= 0.90          PG*HA=1.80     
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%  14.06% و8.43, %4.42وبنسبة زيادة  1-غم كغم 2.84و 2.70, 2.60إذ بمم معدل تركيز الفسفور 
. يعزى سبب زيادة 1-غم كغم 2.49التي بمم معدل تركيز الفسفور فييا  PG0 بالتتابع قياسًا بمعاممة عدم اإلضافة

تركيز الفسفور في حبوب نبات الشعير بزيادة مستوى اإلضافة من الجبس الفوسفاتي إلى تفاعمو الحامضي كما 
أنو يعد مصدرًا لمفسفور وذلك لمحتواه من الفسفور عمى الرغم من أن كميتو قميمة, كذلك دوره في زيادة جاىزية 

مما ساىم ( 38و 8, 5, 3) خصائص التربة الفيزيائية والكيميائية العناصر الغذائية األخرى في التربة وتحسين
الذين أشاروا  (28و 8, 6, 5) في زيادة كمية الفسفور الممتصة من قبل النبات. تتفق ىذه النتائج مع الباحثين

 إلى حصول زيادة في تركيز الفسفور في النبات بإضافة الجبس الفوسفاتي. 
 

 
كمــا يالحــ  أيضــًا حصــول زيــادة معنويــة فــي تركيــز الفســفور بزيــادة مســتوى اإلضــافة مــن االحمــاض الدباليــة 

HA1 ،HA2 وHA3   بغــــض النظــــر عــــن مســــتوى الجــــبس الفوســــفاتي المضــــاف, إذ بمــــم معــــدل تركيــــز الفســــفور
بمعاممـة عـدم % بالتتـابع قياسـًا 32.30% و26.01, %18.39وبنسـبة زيـادة  1-غم كغـم 2.95و 2.81, 2.64
. يعزى سبب زيادة تركيز الفسفور فـي حبـوب 1-غم كغم 2.23التي بمم معدل تركيز الفسفور فييا  HA0 اإلضافة

 المتصـاصنبات الشعير بزيادة مستوى اإلضافة من االحمـاض الدباليـة إلـى دورىـا فـي تكـوين مجمـوع جـذري جيـد 
عمى أسطح دقـائق  االمتزازيا لمواقع فترسيبو من خالل تغميزيادة جاىزية الفسفور بتقميل فرص (, و 29المغذيات )

, 1) . تتفـق ىـذه النتـائج مـع البـاحثينتركيز الفسفور فـي حبـوب الشـعيرانعكس ايجابيًا في زيادة مما (, 35)التربة 
 بإضافة حامض الييوميك. محتوى النبات من الفسفور الذين أشاروا إلى حصول زيادة معنوية في  (25و 21, 7
تركيـز الفسـفور فـي ا تأثير التداخل بين الجبس الفوسـفاتي واالحمـاض الدباليـة فـيالح  أنـو أثـر معنويـًا فـي زيـادة أم

 3.17أعمـى معـدل لتركيـز الفسـفور بمـم  PG3HA3 إذ أعطـت المعاممـة, مـادة جافـة( 1-كغـم P حبوب الشعير )غم
والتـــي أعطـــت أقـــل معـــدل لتركيـــز  PG0HA0 % قياســـًا بمعاممـــة عـــدم اإلضـــافة69.52وبنســـبة زيـــادة  1-غـــم كغـــم

معنويــٌة  PG3HA3 , وزيــادة معــدل تركيــز الفســفور فــي حبــوب الشــعير فــي المعاممــة1-غــم كغــم 1.87الفســفور بمــم 
 أيضًا قياسًا بباقي معامالت التداخل.

 1-كغـم K فاتي واالحمـاض الدباليـة فـي تركيـز البوتاسـيوم فـي حبـوب الشـعير)غمتأثير الجـبس الفوسـ 8يبين جدول 
حصـول زيـادة معنويـة فـي تركيـز البوتاسـيوم  0.05مادة جافة(, إذ أظيرت نتـائج التحميـل االحصـائي عنـد مسـتوى 

بغــض النظــر عــن مســتوى االحمــاض الدباليــة  PG3و PG2و PG1 بزيــادة مســتوى اإلضــافة مــن الجــبس الفوســفاتي
% 13.10, %6.90وبنســبة زيــادة  1-غــم كغــم 3.53و 3.28, 3.10المضــافة, إذ بمــم معــدل تركيــز البوتاســيوم 

 (1-الفوسفاتي واالحماض الدبالية في محتوى حبوب الشعير من  الفسفور )غم كغمتأثير الجبس  7جدول 
مستويات الجبس 
الفوسفاتي )طن هـ

-1
) 

ـمستويات االحماض الدبالية )كغم ه
-1

الجبس  معدل (
 HA0 (0) HA1 (50) HA2 (100) HA3 (150) 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 

 2.95 2.81 2.64 2.23 االحماض الدبالية معدل
 

L.S.D 0.05 PG = 0.08           HA= 0.08          PG*HA= 0.16 
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. 1-غـم كغـم 2.90التـي بمـم معـدل تركيـز البوتاسـيوم فييـا  PG0 بالتتابع قياسًا بمعاممـة عـدم اإلضـافة% 21.72و
أن الـى يعزى سبب زيادة تركيز البوتاسيوم في حبوب  نبات الشعير بزيادة مستوى اإلضافة من الجـبس الفوسـفاتي 

( 1العراقي المستخدم في التجربة يحتوي عمى البوتاسيوم عمى الرغم من أن كميتـو قميمـة )جـدول  الجبس الفوسفاتي
( عنــد تحمــيميم لمجــبس الفوســفاتي العراقــي, كــذلك لمجــبس الفوســفاتي دور فــي زيــادة جاىزيــة 38و 5وىــو مــا أكــده )

البوتاســيوم الممتصــة مــن قبــل  ممــا ســاىم فــي زيــادة كميــة (38و 8, 5, 3)البوتاســيوم والعناصــر المغذيــة األخــرى 
الــذين أشــاروا إلــى حصــول زيــادة فــي تركيــز البوتاســيوم فــي  (38و 8, 6) النبــات. تتفــق ىــذه النتــائج مــع البــاحثين

 النبات بإضافة الجبس الفوسفاتي.

كما يالح  أيضـًا حصـول زيـادة معنويـة فـي تركيـز البوتاسـيوم فـي الحبـوب بزيـادة مسـتوى اإلضـافة مـن االحمـاض 
بغـــــض النظـــــر عـــــن مســـــتوى الجـــــبس الفوســـــفاتي المضـــــاف, إذ بمـــــم معـــــدل تركيـــــز  HA3و HA1 ،HA2 الدباليــــة

% بالتتــــابع قياســــًا 54.44% و38.31,%24.20وبنســــبة زيــــادة  1-غــــم كغــــم 3.83و 3.43, 3.08البوتاســــيوم 
. يعــزى ســبب زيــادة تركيــز 1-غــم كغــم 2.48التــي بمــم معــدل تركيــز البوتاســيوم فييــا  HA0 بمعاممــة عــدم اإلضــافة

البوتاســيوم فــي حبــوب نبــات الشــعير بزيــادة مســتوى اإلضــافة مــن االحمــاض الدباليــة إلــى دورىــا فــي تكــوين مجمــوع 
 تزيــد جاىزيــة البوتاســيوم مــن خــالل غســل األمــالح وخاصــًة الصــوديوم(, و 29المغــذيات ) المتصــاصجــذري جيــد 

كـذلك لألحمـاض الدباليـة دور فـي  ,االمتصــــاص فـــــــي جـــــــــذور النبــــاتمما قمل التنافس مع البوتاسيوم عمى مواقع 
 (,33مـن قبـل النبـات ) امتصاصـياتحرر البوتاسيوم مع المغـذيات االخـرى مـن معادنيـا إلـى محمـول التربـة فيـزداد 

ممـــا  (,23بايولوجيـــة )إضـــافة إلـــى دور االحمـــاض الدباليـــة فـــي تحســـين خصـــائص التربـــة الكيميائيـــة والفيزيائيـــة وال
 (25و 21, 7, 1) . تتفـق ىـذه النتـائج مـع البـاحثينتركيـز البوتاسـيوم فـي حبـوب الشـعيرانعكس ايجابيًا في زيـادة 

 بإضافة حامض الييوميك.محتوى النبات من البوتاسيوم الذين أشاروا إلى حصول زيادة معنوية في 
تركيز البوتاسـيوم فـي الدبالية فيالح  أنو أثر معنويًا في زيادة أما تأثير التداخل بين الجبس الفوسفاتي واالحماض 

أعمـــى معـــدل لتركيـــز البوتاســـيوم بمـــم  PG3HA3 إذ أعطـــت المعاممـــة, مـــادة جافـــة( 1-كغـــم K حبـــوب الشـــعير )غـــم
والتــي أعطــت أقــل معــدل  PG0HA0% قياســًا بمعاممــة عــدم اإلضــافة 112.81وبنســبة زيــادة  1-غــم كغــم 4.32

 , وزيــــادة معــــدل تركيــــز البوتاســــيوم فــــي حبــــوب الشــــعير فــــي المعاممــــة1-غــــم كغــــم 2.03لتركيــــز البوتاســــيوم بمــــم 

PG3HA3 .معنويٌة أيضًا قياسًا بباقي معامالت التداخل 

 (1-. تأثير الجبس الفوسفاتي واالحماض الدبالية في محتوى حبوب الشعير من البوتاسيوم )غم كغم8جدول 
مستوياث انجبس 

انفوسفاتي )طن هـ
-1

) 

مستوياث االحماض اندبانيت )كغم هـ
-1

انجبس  معدل (

 HA0 (0) HA1 (50) HA2 (100) HA3 (150) انفوسفاتي

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 

   3.83 3.43 3.08 2.48 معدل االحماض اندبانيت

L.S.D 0.05 PG = 0.20           HA= 0.20          PG*HA= 0.40    
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 التناسمي االداء لتحسين جيدة وسيمةً  كانت البروجستيرون  مع أو فقج بالميالتونين المعاممة أن الدراسة من نستنتج
حوليات العواسي التركي, وان غرز الميالتونين ساىم في المحافظة عمى سالمة الحوليات من حصول ل واالنتاجي

 التيابات والتصاقات اثناء استعمال االسفنجات الميبمية.
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