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  2008، ) 2(العدد 6: مجلة األنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد 
  

  اثر رص التربة في جاهزیة وأمتصاص بعض المغذیات ونمو نبات الذرة الصفراء

  

  علي حسین البیاتي ، بسام رمضان سرهید ، محمد عبد المنعم العاني و مصطفى ریاض محمد

  األنبارجامعة / كلیة الزراعة

  

  الخالصة

15الظلة الخشبیة وفـق التصـمیم العشـوائي الكامـل بأسـتخدام أعمـدة تربـة مزیجـة طینیـة اقطارهـا نفذت تجربة

سم ثم الحصول علیها برص التربـة بعـد ترطیبهـا الـى المحتـوى الرطـوبي األمثـل للـرص بأسـتخدام جهـاز 40سم وبطول 

1.60و1.55و1.50و1.45و1.40و1.35و1.30و 1.25بروكتـــــر للوصـــــول الـــــى مســـــتوى الكثافـــــات الظاهریـــــة 

بعــــد أضــــافة النتــــروجین والفســــفور والبوتاســــیوم والعناصــــر الصــــغرى الحدیــــد المنغنیــــز والزنــــك والنحــــاس 3-م.میكــــاغرام

 Znملغـم 2.5و Mnملغـم2.5و Feملغـم 50للهكتـار و K )كغـم 40وPكغم 40و  Nكغم 240( بالمستویات 

  . لكل كیلو غرام من التربة ) Cuملغم 1.0و 

وبعــد اســبوع تــرك نبــات واحــد فــي كــل وحــدة تجریبیــة 106زرعــت بــذور الــذرة الصــفراء صــنف تركیبــي بحــوث 

حصـد الجـزء الخضـري  وفصـلت الجـذور عـن التربـة ) یومـا مـن الزراعـة 60بعد ( وعند مرحلة ظهور النورات الذكریة 

ثـم هضـمت . اف للجزئیین الخضري والجـذري بعد اخذ نموذج من تربة المحیط الجذري وقدر ارتفاع النبات والوزن الج

  وZnو MnوFeوKوPوNالعینـات النباتیـة وقـدر فیهـا وكـذلك فـي تربـة المحـیط الجـذري تراكیـز العناصـر 

Cu وحسب االمتصاص الكلي.  

أظهرت النتـائج وجـود عالقـة انحـدار مـن الدرجـة الثانیـة بـین مسـتوى الـرص ومؤشـرات النمـو المدروسـة وكـان 

و  MnوFeوKوPفـي حـین لـوحظ زیـادة فـي جاهزیـة  . فـي التربـة Cuو Nدة الرص تأثیرا سلبیا فـي جاهزیـة لزیا

Zn   وأن الزیادة في جاهزیة العنصر االخیر یرجع الى زیادة الفسفور الجاهز في التربة .  

عنویـــة فـــي یـــوم مـــن الزراعـــة فقـــد اظهـــرت حصـــول زیـــادة م60أمـــا دراســـة االمتصـــاص الكلـــي للنباتـــات بعـــد 

بعـدها 3-م.میكـاغرام1.35الـى 1.25بزیـادة الكثافـة الظاهریـة مـن Cu  وZnو MnوFeوKوPو Nامتصـاص 

  .قات انحدار من الدرجة الثانیةوبعال3-م.میكاغرام1.60حصل انخفاض تدریجي لیصل الى ادنى القیم عند الكثافة 
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The soil compaction effect on some nutrients availability, Uptake and 
growth of Corn
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Abstract
This experiment was conducted at the wood shader according to complete 

randomized design by using clay loam texture soil columns with 15 cm diameter and 40 
cm height. which have been accomplished by compacted the soil after wetning it to the 
optimum water coutent for compaction by procter equipment to reached the bulk density 
levels 1.25, 1.30, 1.35, 1.40, 1.45, 1.50, 1.55 and 1.60 Meg. m-3 After addition of 
nitrogen, phosphorus, potassium and micro nutrients, Iron, manganise, Zinc and copper 
with levels 240 kg N, 40 kg P, 40 kg K per hectar and (50 mg Fe, 2.5 mg Mn, 2.5 mg Zn 
and 1.0 mg Cu) per kilo of soil.

Corn seedes (Behoth 106) variety was sown and after first week one plant was left 
in every experimental unit (after 60 days from planting) the aerial parts were harvested 
and roots system were separated from the soil samples were taking from plants rizosphere 
zone. palnt height and dry weight for both aerial and root parts  were measured, so that 
plant samples were digested, also rizosphere soil for estimated its contents from nutrients   
N, P, K, Fe, Mn  and Cu to calculated the total uptake.

The results showed there is a second degree relation ship between compaction 
levels and studied growth parameters. also incneasing the compaction level negatively 
effecte on a vailability of  N and  Cu in the soil, while there were an increasing in the P, 
K, Fe, Mn  and Zn availability.

The increasing in the Zn availability was due to the increase in of phosphorus 
availbality in the soil.

The study of plants total uptake after 60 days from planting were showed 
significant increase in the uptake of N, P, K, Fe, Mn and Cu with increasing bulk density 
from 1.25 to 1.35 Meg. m-3 there was gradnal decrease down to lowest value at density 
1.60 Meg. m-3 with the second degree relarionship.

  

  المقدمة

اجریـت عنـد مسـتویات رطوبیـة غیـر ماتصبح عملیات أدارة التربة ذات تاثیرات سلبیة في خواص التربة ،اذا

فزیــادة عــدد مــرات مــرور الســاحبة فــي الحقــل اثنــاء اجــراء العملیــات الزراعیــة . مالئمــة وباســتعمال معــدات غیــر مناســبة 

  ) . 1(راعي تسبب ظهور مشكلة الرص والمؤثرة سلبا في االنتاج الز 

عرف الرص بمفهومه االستاتیكي بالزیادة في الكثافة الظاهریة للتربة نتیجة اختزال المسامات البینیة المتوافرة 

لجریان الموائع وازدیاد اعوجاج مسارات الجریان بسبب ازدیاد نقاط الـتالمس مـابین الـدقائق لكـل وحـدة حجـم مـن التربـة 

اعتیادیة تنعكس على سیر التفاعالت الكیمیائیة في التربة والمتضمنة ذوبـان ینجم عن رص التربة ظروف غیر ) . 2(

ففـي مثـل هـذه الظـروف یحـدث انخفـاض فـي حركـة وتبـادل . العناصر الغذائیة في محلـول التربـة وحركتهـا الـى النبـات 

  ) . 3(الغازات وبضمنها األوكسجین مسببة سیادة للظروف االختزالیة على حساب ظروف األكسدة 
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بــان رص التربــة یــؤدي الــى اختــزال المنغنیــز والحدیــد والنتــرات إضــافة الــى اختــزال الكبریتــات الــى ) 4(حــظ ال

وبصـیغ غیـر قابلـة للـذوبان فـي المـاء FeS ،CuS ،PbS ،CdSكبریتدات مسببة ترسیب للمعادن الثقیلة وخصوصـا  

نخفض نتیجـة لتحدیـد انتشـارها وحركتهـا الـى ان امتصـاص العناصـر الغذائیـة الصـغرى هـي األخـرى تـ) 5(وقد اشـار . 

فقـد اوضـح . الى الجذر مع الماء مما یقلل من امتصاصها بسبب التجهیز المحدد لألوكسـجین فـي مثـل هـذه الظـروف 

كانـت 3-م.میكـا غـرام 1.34لنباتات الـذرة الصـفراء عنـد الكثافـة الظاهریـة   Kو Pو  Nان مقدار الممتص من ) 6(

  .3-م.میكا غرام   1.75، 1.65، 1.45بمستویات الكثافة الظاهریة  اعلى معنویا مقارنة 

لــذا تهــدف هــذه الدراســة الــى معرفــة أثــر رص التربــة فــي تغــایر خــواص التربــة الخصــوبیة وامتصــاص بعــض 

الــى ان الــرص الــذي تتعــرض لــه االراضــي الزراعیــة نتیجــة ) 7(العناصــر الغذائیــة ونمــو نبــات الــذرة الصــفراء لقــد اشــار 

ر االالت والمعدات الزراعیة تؤدي الى زیادة في الكثافة الضاهریة للتربة یرافقها زیادة في نسبة المسامات الصغیرة مرو 

، Nعلى حساب المسامات الكبیرة مما یؤثر على حركة وانتقال الهواء في جسم التربة مـؤثرا بصـورة سـلبیة فـي جاهزیـة 

MnوFeفي التربة.  

حیـث . یرًا سـلبیًا للـرص فـي جاهزیـة الكبریتـات والفسـفور فـي تربـة مزیجیـة رملیـة فقد الحظ ایضـا تـاث)8(اما 

یومـــًا مـــن التحضـــین اعلـــى تركیـــز للكبریتـــات والفســـفور بلـــغ    30للتربـــة بعـــد  3-م.میكـــا غـــرام 1.35اظهــرت الكثافـــة  

تربــة عنــد الكثافــة  1–كغــم .ملغــم 7.42و 707.3تربــة علــى التــوالي  انخفضــت الــى 1–كغــم .ملغــم 8.35و   901.7

وقــد اعــزى ذلــك الــى ان زیــادة الــرص تمنــع مــن تحــول الكبریــت العضــور الــى معــدني بعملیــة   3-م.میكــا غــرام 1.45

  .والتي تقوم بها االحیاء المجهریة الموجودة في التربة  Mineralizationالتمعدن  

  

  المواد وطرائق العمل

ة مزیجــة طینیــة ، جففــت التربــة هوائیــا وطحنــت ثــم مــررت مــن نفــذت تجربــة فــي الظلــة الخشــبیة باســتخدام تربــ

ملــم لتحدیــد بعــض الصــفات الفیزیائیــة 2ملــم ومزجــت جیــدا ، ثــم مــرر جــزء منهــا مــن خــالل منخــل  4منخــل قطــره  

حــدد نســبة الرطوبــة المثلــى ) . 1(والموضــحة فــي الجــدول ) 10(و ) 9(والكیمیائیــة للتربــة وحســب الطرائــق الــواردة فــي 

باســتخدام جهــاز ) ASTM D698(تربــة حســب الطریقــة المقترحـة مــن قبــل الجمعیــة االمریكیــة لفحـص المــواد لـرص ال

1.30و1.25بعــدها تــم تحدیــد عــدد الضــربات الالزمــة للوصــول الــى الكثافــات الظاهریــة ) . 9(بروكتــر لــرص التربــة 

 B1  ،B2 ،B3 ،B4 ،B5،B6 ،B7 ،B8(  3-م.میكـاغرام1.60و1.55و1.50و1.45و1.40و1.35و

  )11.(على التوالي ) 

.Pكغـم40والفسـفور  )  N%46( بهیئـة یوریـا 1-هــ. Nكغـم240أضـیف السـماد النتروجینـي بمقـدار  

علـى هیئـة كبریتـات 1-هــ.Kكغـم 40والبوتاسیوم  ) P  ,11 %N%21(على هیئة فوسفات احادي االمونیوم 1-هـ

  ) . K%45(البوتاسیوم 

 )% 20(تربة بهیئة كبریتات الحدیـدوز 1-كغم. Feملغم 50ا العناصر الصغرى فقد اضیفت بالتراكیز  ام

Feملغـــم 2.5وZn.22.8( تربـــة بهیئـــة كبریتـــات الزنـــك 1-كغـــم %Zn (ملغـــم 2.5وMn .تربـــة بهیئـــة 1-كغـــم

حیــث ) . Cu% 25( نحــاس تربــة بهیئــة كبریتــات ال1-كغــم.Cuملغــم 1و ) Mn%36.4(كبریتــات المنغنیــز 
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)12(اذیبت االسمدة أعاله في ماء الترطیب الالزم للوصول الى المحتوى الرطوبي االمثل للرص وأضیفت إلى التربـة

 .  

ســم  وذلــك بــرص تربــة جافــة هوائیــا بعــد ترطیبهــا 40ســم وبطــول 15حضــرت أعمــدة تربــة اســطوانیة بقطــر 

الكثافــة الظاهریــة المطلوبــة أعــاله مــع وضــع طبقــة مــن رمــل الكــوارتز للمحتــوى الرطــوبي االمثــل للــرص للوصــول الــى 

62–60بعد ذلك سكب شمع البرافین الذائب والذي تتراوح درجة حرارته بین . سم اسفل األسطوانه 5الناعم بسمك  

لمــاء وخــروج فــي المجــال الواقــع بــین جــدار االســطوانة البالســتیكیة ونمــوذج التربــة لملــئ هــذا المجــال ومنــع تســرب اºم

  .الجذور خالل فترة النمو من داخل التربة ونموها في هذا المجال 

 Completeنقلت االعمدة المهیاة اعاله الى الظلة الخشبیة ورتبـت علـى اسـاس التصـمیم العشـوائي الكامـل 

Randomized Design)C.R.D  ( وبثالث مكررات لكل معاملة.  

بوضـع البـذور علـى سـطح 106بحـوثصـنف تركیبـي   .Zea  mays Lبـذور الـذرة الصـفراء  10زرعـت 

حـدد وقـت اضـافة المـاء بالطریقـة الوزنیـة . سـم 1التربة فـي االسـطوانة وتغطیتهـا بطبقـة تربـة غیـر مرصوصـة بسـمك  

بعـد اسـبوع مـن الزراعـة خفـت النباتـات الـى نبـات واحـد فـي كـل وحـدة ) . 13(من الماء الجـاهز % 50عند استنزاف  

  .تجریبیة 

حصـد الجـزء الخضـري وغسـل بالمـاء , ) یومـا مـن الزراعـة 60بعـد ( عند مرحلة بدء ظهور النورات الذكریة 

المقطر ، ثم فصلت الجذور عن التربة بعد اخذ نموذج من تربة المحـیط الجـذري باسـتخدام المـاء الجـاري ومنخـل قطـر 

الیجــاد الــوزن ) ســاعة 48(لفتــرة مْ 65جــة جفــف الجــزء الخضــري والجــذري فــي الفــرن بدر . مــایكرون    47فتحاتــه  

  ) .14(الجاف للمجموع الخضري والجذري للنبات 

والفســفور ) 9(وقــدر النتـروجین الكلـي بطریقـة المـایكرو كلـدال ) 15(هضـمت العینـات النباتیـة حسـب طریقـة 

  ) .14(جهاز اللهب والبوتاسیوم الكلي باستعمال) 14(امونیوم فاندیت -الكلي بطریقة مولبیدات االمونیوم 

فقــــد تــــم تقــــدیر تراكیزهــــا بوســــاطة جهــــاز األمتصــــاص الــــذري CuوZnوMnوFeامــــا العناصــــر الصــــغرى 

Atomic  Absorption  9(لتقدیر االمتصاص الكلي. (  

امــا الفســفور الجــاهز فــي التربــة فقــد قــدر , ) 9(قــدر النتــروجین الكلــي فــي التربــة حســب الطریقــة الــواردة فــي 

المقترحة من قبـل   NH4HCO3-DTPAبالنسبة للعناصر الصغرى فتم استخالصها باستخدام مزیج  و .)10(حسب 

  .ثم قدرت باستخدام جهاز األمتصاص الذري ) 16(

  

  

  

  

  

  

  

  بعض الصفات الفیزیائیة والكیمیائیة للتربة المستخدمة في الدراسة) 1(جدول 

نسجة التربةمفصوالت التربة
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الطینالغرینالرمل

تربة1- كغم.غم

مزیجة طینیة370330300
  

الصفة
3- م. الكثافة الظاهریة میكاغرام 

B1B2B3B4B5B6B7B8

52.850.949.047.245.343.441.539.6%المسامیة الكلیة

(%) محتوى التربة من الرطوبة 

كیلو باسكال33عند شد
37.538.540.041.542.545.048.049.3

(%) وى التربة من الرطوبة محت

كیلو باسكال1500عند شد
11.212.015.319.020.422.826.027.0

26.326.524.722.522.122.222.022.0النسبة المئویة للماء الجاهز
  

القیمةوحدة القیاسالصفة

PH7.9*درجة تفاعل التربة

ECe12.3- م.دیسیسیمنز

CEC11.7بةتر 1-كغم.سنتمول

225تربة1-كغم.غممكافئ الكاربونات

7.1تربة1-كغم.غمالمادة العضویة

0.019%النتروجین الكلي

6.8تربة1-كغم.ملغمالفسفور الجاهز

251تربة1-كغم.ملغمالبوتاسیوم الجاهز

7.1تربة1-كغم.ملغمالحدید الجاهز

8.2تربة1-كغم.ملغمالمنغنیز الجاهز

4.0تربة1-كغم.ملغمالزنك الجاهز

1.0تربة1-كغم.ملغمالنحاس الجاهز

  قدر في عجینة التربة المشبعة* 

  

  النتائج والمناقشة

  تاثیر الرص في مؤشرات النمو المدروسة. 1

وجــود فروقــات معنویــة بــین المعــامالت مــن حیــث التــأثیر فــي ) 1(یتضــح مــن النتــائج الموضــحة فــي الشــكل 

بحیـــث بلـــغ ) ســـم 164.0) (3-م.میكـــاغرامB1)1.25حیـــث ازدادت بزیـــادة الكثافـــة الظاهریـــة مـــن . لنباتـــات ارتفــاع ا

بعــــدها حصـــل انخفــــاض ) ســـم 168.3) (3-م.میكــــاغرامB3)1.35اعلـــى قیمــــة لهـــذا المؤشــــر عنـــد مســــتوى الـــرص 

وبعالقـة خـط منحنـي ) سـم130.6(ادنـى قیمـة بلـغ ) 3-م.میكاغرامB8)1.60تدریجي بزیادة الرص لیعطي المستوى 

  :كما في المعادلة التالیة 
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Y = - 420 X2 + 1100 X - 554.8           r = - 0.906**  

  )   3-م.میكاغرام( الكثافة الظاهریة للتربة = Xو)  سم ( ارتفاع النبات = Yحیث ان

) 1(ي الشــكل أمــا دراســة الــوزن الجــاف للمجمــوع الخضــري فــاظهر أیضــا عالقــة خــط منحنــي كمــا موضــح فــ

سبب زیادة في الـوزن الجـاف للمجمـوع B1وبفروق معنویة بین مستویات الرص المدروسة فزیادة الكثافة الظاهریة من 

أعقبها انخفاض معنوي وواضح B3عند مستوى الرص 1-نبات.غم51.8الى 1-نبات.غم41.4من للنباتالخضري

بعالقــة خــط منحنــي مــع هــذا المؤشــر أتضــحت مــن خــالل و 1-نبــات.غــم9.8أدنــى قیمــة B8بحیــث أعطــى المســتوى 

  .معادلة االنحدار من الدرجة الثانیة وبعالقة ارتباط عالیة المعنویة وكما یأتي 

Y =  -580X2 + 1600 X - 1055.2            r = -0.909**

  ) 3-م.میكاغرام(ة االظاهریة الظاهریة للترب= Xو ) غم (الوزن الجاف للمجموع الخضري للنبات Y =حیث ان

أما دراسة الوزن الجاف للمجموع الجذري للنبات فهو االخر عكس عالقة خط منحني كما موضح في الشـكل 

اعقبهــا  أنخفــاض واضــح وصــل 1-نبــات.غــم22.9اذ بلــغ B3ولغایــة B1فقــد ازداد بزیــادة الكثافــة الظاهریــة مــن ) 1(

وبمعادلـة أنحـدار مـن الدرجـة ) B8(3-م.میكـاغرام1.60لظاهریـة اعند مستوى الكثافة 1-نبات.غم4.6أدنى قیمة له 

  .الثانیة التالیة 

Y =  - 24X2 + 40X + 3.44           r = -0.864**  

.میكـاغرام(االظاهریـة الظاهریـة للتربـة = Xو ) غـم (الـوزن الجـاف للمجمـوع الجـذري للنبـات Y =حیـث ان

بـین الـرص واالوزان الجافـة للمجمـوع الجـذري للنباتـات قـد تعـزى الـى كـال بصورة عامة فان عالقـة الخـط المنحنـي) 3-م

من المقاومة المیكانیكیة للتربة وجاهزیة الماء وتهویة التربة وتداخل هذین العـاملین مـع بعضـهما الـبعض أذ یـؤدي الـى 

الـى 1.25الكثافـة الظاهریـة مـن التاثیر السلبي او االیجابي في نمـو النبـات فالزیـادة فـي االوزان الجافـة للجـذور بزیـادة 

بعــدها زیــادة الكثافــة ) 17(یعــود الــى زیــادة التمــاس بــین الجــذور وســطوح دقــائق التربــة ومجامیعهــا 3-م.میكــاغرام1.35

قد سبب زیادة في تقارب دقائق التربة ومجامیعها مـع بعضـها الـبعض بدرجـة مسـببة 3-م.میكاغرام1.35الظاهریة عن 

فـان 3-م.میكـاغرام1.60حركـة الجـذور وعنـد وصـول مسـتوى الـرص الـى أعاقـتیكانیكیـة بدرجـة زیادة في المقاومة الم

رداءة التهویــة قــد ســبب انخفاضــا واضــحا فــي نمــو الجــذور نتیجــة تداخلــه مــع المقاومــة المیكانیكیــة باإلضــافة النخفــاض 

لنبــات یتعلــق بتــوفر األوكســجین بــان تــأثیرات رص التربــة علــى ا) 18(وقــد اوضــح . جاهزیــة المــاء والمغــذیات للنبــات 

بــان رص التربــة بعــد الكثافــة ) 19(واشــار . والعامــل المیكــانیكي الــذي یحــدد بصــوره حدیــة مــن تغلغــل الجــذور ونموهــا

قـد سـبب انخفاضـا فـي كتلـة الجـذور الجافـة، رافقهـا انخفـاض فـي اإلنتـاج الكلـي مـن غـاز 3-م.میكـاغرام1.4الظاهریة 

  .اطة النظام الجذري للنبات ثاني اوكسید الكاربون بوس

ان االنخفـاض المالحـظ ) . 20(ان تاثیرالرص في مؤشرات النمو اعاله المدروسـة تتفـق مـع مـا حصـل علیـه 

فــي االوزان الجافــة للمجمــوع الجــذري والخضــري للنبــات عنــد زیــادة الكثافــة الظاهریــة قــد تعــزى الــى الــنقص الكبیــر فــي 

مهمـًا مـن هـذه الطاقـة تسـتهلك فـي عملیـات دفـع دقـائق التربـة ومجامیعهـا واعـادة الطاقة الالزمة لنمو النبـات الن جـزءاُ 

ترتیبها وتوجیهها لتوفیر مجال حركـة ونمـو الجـذور ممـا یـؤدي الـى خفـض كمیـة الطاقـة التـي یمكـن للنبـات ان یسـتغلها 

  ) . 21. (في صنع الغذاء والنمو

  ة في التربةمن العناصر الغذائیتأثیر الرص في المحتوى الجاهز. 2
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وجود فروق معنویة بین المعـامالت المدروسـة مـن حیـث ) 2(یالحظ من خالل النتائج الموضحة في الجدول 

انخفض بعدها % ) B1)0.079التاثیر في محتوى التربة من النتروجین الكلي وان أعلى قیمة له كانت عند المعاملة 

%). 0.053(أدنـى قیمـة بلغـت  B8بحیث أعطت المعاملـة   بزیادة مستوى الرص وبعالقة انحدار من الدرجة الثانیة

ویعزى سبب هذا االنخفاض الى سـیادة عملیـة عكـس النترجـة نتیجـة غیـاب االوكسـجین مؤدیـا الـى اختـزال النتـرات عنـد 

مـرة فـي التـرب المعرضـة للـرص 15–10بان عكس النترجة قـد ازدادت ) 5(وقد وجد ) . 17(ظروف الرص العالیة 

  .رور عجالت الساحبات مقارنة بالترب غیر المعرضة للمرورنتیجة م

أمــا الفســفور الجــاهز فــي التربــة فقــد أظهــرت النتــائج أتجاهــا معاكســا لمحتــوى التربــة مــن النتــروجین الكلــي فقــد 

قــد أعطـى أعلـى قیمــة B8فـي حــین ان مسـتوى الـرص ) تربـة 1-كغــم.ملغـم2.3(اقـل قیمــة بلـغ B2أظهـرت المعاملـة 

  .وبعالقة انحدار من الدرجة الثانیة حسب المعادلة التالیة )  تربة 1-كغم.ملغم9.5(غتبل

**r = 0.816                 Y=125.2 – 184.9X + 70.5X2  

أن الزیــادة الحاصــلة فــي محتــوى التربــة مــن الفســفور الجــاهز بزیــادة الــرص یعــود الــى تحدیــد النظــام الجــذري 

خفض من قدرة النبات على امتصـاص الفسـفور ذي الحركـة البطیئـة فـي التربـة وهـذا یتفـق للنبات والمرافق للرص مما ی

مـــن حصـــول انخفـــاض فـــي امتصـــاص الفســـفور الجـــاهز مـــن التربـــة مـــن قبـــل نباتـــات الـــذرة ) 18(مـــع مـــا حصـــل علیـــه 

  .قل الصفراء نتیجة النظام الجذري المحدد تحت ظروف الرص الناجمة عن استخدام المكننة المكثفة في الح

ان محتـوى التربـة مــن البوتاسـیوم الجـاهز قــد اعطـى ایضـا عالقــة خـط منحنـي وكمــا ) 2(یالحـظ مـن الجــدول 

  . في المعادلة التالیة

Y = 1543.8 – 2090.9X + 795.3X2                           r = 0.717 **  

166.8غـــت عنـــدها بل3-م.میكـــاغرام1.40الـــى 1.25اذ حصـــل انخفـــاض فـــي جاهزیتـــه بزیـــادة الـــرص مـــن 

إذ أعطـى أعلـى   B8تربة بعدها زیادة الرص قد سبب زیادة في جاهزیة البوتاسیوم ولحـد مسـتوى الـرص  1-كغم.ملغم

ویعزى ذلـك الـى الظـروف غیـر الهوائیـة المرافقـة لزیـادة الـرص ومـا تسـببه مـن تحدیـد ) تربة 1-كغم.ملغم224.0(قیمة 

حة تمـاس المجمـوع الجـذري مـع الجـاهز مـن البوتاسـیوم او المتبـادل منهـا علـى للنظام الجذري للنبات مما یقلل من مسـا

في حین ان المسـتویات االولـى مـن الـرص قـد حسـن مـن عالقـة التمـاس بـین المجمـوع الجـذري للنبـات . اسطح التبادل 

  ) .23(والتربة وبالتالي االستفادة القصوى من البوتاسیوم الجاهز في التربة 

   Feایضـا وجـود فـروق معنویـة بـین المعـامالت مـن حیـث جاهزیـة  ) 2(ضـحة فـي الجـدول تشیر النتائج المو 

فـي التربـة إذ أوضـحت النتـائج اقـل قیمـة Feفزیادة مستوى الرص قد سبب زیادة فـي جاهزیـة   Cuو   Znو  Mnو 

B8المعاملــة  عنـد) تربـة 1-كغـم.ملغــم17.8(ازدادت الـى ) تربـة1-كغـم.ملغــم12.4(بلغـت B1عنـد مسـتوى الـرص 

  .وبعالقة انحدار من الدرجة الثانیة كما في المعادلة التالیة 

Y = -26.7 + 44.1X – 10.2X2                 r = 0.857 **  

فـي حـین ) تربـة1-كغـم.ملغم6.3(اقل قیمة بلغت    B2اما المنغنیز الجاهز في التربة فقد أظهرت المعاملة 

وبعالقة انحدار من الدرجة الثانیة أیضـا ) تربة1-كغم.ملغم11.8(قیمة بلغت قد أعطى أعلىB8أن مستوى الرص  

  .وكما في المعادلة التالیة 

Y = -27.9 + 41.9X – 10.7X2                  r = 0.783 **  
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أما دراسة تـأثیر الـرص فـي جاهزیـة الزنـك فهـي األخـرى أعطـت عالقـة خـط منحنـي فبزیـادة الكثافـة الظاهریـة 

9.2(رافقها انخفاض في جاهزیتها بعدها زیادة الرص سـبب زیـادة فـي جاهزیـة الزنـك فـي التربـة الـى B4لى اB1من 

  .القة انحدار من الدرجة الثانیةوبع) B8( 3-م.میكاغرام1.60عند الكثافة الظاهریة ) تربة 1-كغم.ملغم

Y = 165.1 – 254.7X + 99.5X2                r = 0.858**  

س فهــو اآلخــر أعطــى عالقــة مشــابهه حیــث أظهــرت النتــائج اقــل قیمــة للجــاهز منــه فــي التربــة عنــد امــا النحــا

بلغـت  B4فـي حـین ان اعلـى قیمـة لهـا ظهـرت عنـد مسـتوى الـرص ) تربـة1-كغـم.ملغم1.4(بلغ B1مستوى الرص  

  .، وبعالقة انحدار من الدرجة الثانیة ) تربة1-كغم.ملغم1.5(

Y = - 38.4 + 55.8X – 19.2X2              r = 0.798**  
  

  التربةفيتأثیر مستوى الكثافة الظاهریة للتربة في المحتوى الجاهز من العناصر الغذائیة ) 2(جدول

الظاهریةالكثافة

3- م.میكاغرام

في التربةالغذائیةالجاهز من العناصر المحتوى

NPKFeMnZnCu

تربة1–كغم . ملغم%

1.250.0795.3171.312.47.02.61.4

1300.0622.3162.614.16.33.51.4
1.350.0544.0168.413.68.12.91.5
1.400.0804.0166.813.310.42.91.6
1.450.0837.0171.517.49.54.41.4
1.500.0755.7170.116.09.18.31.3

1.550.0578.7181.317.38.78.51.0

1.600.0539.5224.017.811.89.21.2

فرق معنوى اقل

L.S.D 0.05
0.0132.7414.611.721.631.240.054

  

أن سـبب ازدیــاد جاهزیــة الحدیــد والمنغنیــز فــي التربــة بزیـادة الكثافــة الظاهریــة ترجــع لعــدة اســباب منهــا النظــام 

یـــة ومـــا یرافقـــه مـــن انخفـــاض فـــي قابلیـــة النبـــات علـــى امتصـــاص الجـــذري المحـــدد للنبـــات عنـــد مســـتویات الكثافـــة العال

العناصر الغذائیة والظروف غیر الهوائیة المرافقة لزیادة الكثافة الظاهریة وانخفاض معامل انتشار الغـازات الـذي یـؤدي 

لـى النبـات فـي الى اختزال الحدید والمنغنیز وزیادة جاهزیتهما في التربة إضافة الى أنخفـاض حركـة العناصـر المغذیـة ا

جمیع هذه العوامل تسبب زیادة في جاهزیة العناصر الصـغرى یرافقهـا انخفـاض . مثل هذه الظروف من الكثافة العالیة 

امـا زیـادة الجـاهز مـن ). 3(وهذا یتفق مـع مـا حصـل علیـه ) 24(في االمتصاص الكلي لهذه العناصر من قبل النبات 

باالضافة الى ضعف النمو الجذري بـدوره یـؤدي الـى قلـة امتصـاص الفسـفور الزنك في التربة فیرجع الى زیادة الفسفور

فــي حــین ان نقــص النحــاس الجــاهز فــي التربــة مــع زیــادة الكثافــة الظاهریــة قــد یعــزى لزیــادة جاهزیــة ) . 25(مــن التربــة 

  ) .26(الفسفور في التربة مما یؤدي الى حصول تداخل في امتصاص النحاس فتقل جاهزیته في التربة 

  یة الممتصة من العناصر الغذائیةتأثیر الرص في الكم. 3

المجمـــوع وجـــود فـــروق معنویـــة بـــین المعـــامالت فـــي محتـــوى ) 2(یالحـــظ مـــن النتـــائج الموضـــحة فـــي الشـــكل 

بلـغ 3-م.میكـاغرام1.35عند الكثافـة الظاهریـة  حصلفاعلى محتوى للنتروجین قد  N  ،P ،Kالجذري للنبات من
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بلـغ 3-م.میكـاغرام1.60انخفض بعدها بزیادة الكثافة الظاهریة لتعطي اقـل محتـوى عنـد الكثافـة ) 1-نبات.غم0.021(

نفس االتجاه لوحظ في دراسة محتوى النبات من الفسفور الذي أعطى اآلخر عالقة خـط منحنـي ) 1-نبات.غم0.002(

بعــدها انخفــض بدرجــة واضــحة حتــى 3-م.ممیكــاغرا1.35فقــد ازداد محتــواه مــع زیــادة الكثافــة الظاهریــة لحــد المســتوى 

لمسـتویي 1-نبـات.غـم0.001و 0.023، إذ بلـغ   3-م.میكـاغرام1.60وصل الى أدنى محتوى عند الكثافـة الظاهریـة 

1.35ویعـزى الزیـادة فـي محتـوى المجمـوع الجـذري مـن الفسـفور ولحـد الكثافـة الظاهریـة . الرص السابقین على التوالي 

یادة المجموع الجذري للنبات وكما لوحظ سابقًا وزیادة التماس مع التربـة األمـر الـذي سـمح لحصـول إلى ز 3-م.میكاغرام

  .أعلى امتصاص في النبات وانخفاض الجاهز منه في التربة عند هذا المستوى من الرص 

ذري فقــد ســبب انخفاضــا معنویــا فــي وزن المجمــوع الجــ3-م.میكــاغرام1.60أمــا زیــادة الكثافــة الظاهریــة الــى 

هــذا . وكمــا لــوحظ ســابقا ممــا ســبب انخفاضــا فــي مقــدار الفســفور الممــتص مســببا تراكمــا للفســفور الجــاهز فــي التربــة 

) 1-نبــات.غــم0.064(االتجــاه نفســه انعكــس ایضــا فــي محتــوى المجمــوع الجــذري مــن البوتاســیوم اذ بلــغ أعلــى محتــوى 

  .على التوالي 3-م.میكاغرام1.6و1.35للكثافتین ) 1-نبات.غم0.016(انخفض إلى أدنى قیمة 

ان هــذه النتــائج تتفــق مــع مــا وجــدناه مــن خــالل الجــاهز فــي التربــة ممــا یشــیر الــى وجــود ارتبــاط واضــح بــین 

  .الممتص من قبل النبات وحجم المجموع الجذري للنبات وقابلیته على امتصاص المغذیات 

أظهــرت عالقــة خــط منحنــي فــاعلى محتــوى أمــا محتــوى المجمــوع الجــذري للنبــات مــن العناصــر الصــغرى فقــد 

 Znو Mnو Feللعناصـر ) 1-نبـات.ملغـم0.05و0.09و1.1و25(بلـغ  B3لهـذه العناصـر ظهـر عنـد المعاملـة 

للعناصـر اعـاله علـى ) 1-نبـات.ملغـم0.01و0.02و0.4و0.5(فـي حـین ادنـى قـیم لهـا بلغـت . علـى التـوالي  Cuو

شــیر الــى انخفــاض امتصــاص العناصــر الصــغرى مــن التربــة بــالرغم مــن زیــادة ممــا ی. B8التــولي عنــد مســتوى الــرص 

جاهزیتهـــا فـــي التربـــة عنـــد ظـــروف الـــرص العالیـــة ویعـــزى الســـبب الـــى الظـــروف غیـــر الهوائیـــة المحـــددة لنمـــو الجـــذور 

  )  .27(وانتشارها في التربة 

روق معنویـة بـین المعـامالت أما دراسة االمتصاص الكلي للمجموع الخضري فقـد اشـارت النتـائج الـى وجـود فـ

وجـود عالقـة خـط ) 4شـكل (وقـد أظهـرت النتـائج . N  ،P ،K،Fe ،Mn  ،Zn ،Cuفـي محتـوى النبـات مـن 

1.35و 1.60لمســـتوى الكثافـــة الظاهریـــة ) 1-نبـــات.غـــم0.775–0.052(بـــین    Nمنحنـــي فقـــد تـــراوح محتـــوى 

الممـتص مـن قبـل النبـات نتیجـة النخفـاض جاهزیتـه فـي   Nدار مشـیرة الـى انخفـاض مقـ. على التـوالي 3-م.میكاغرام 

التربة ولسیادة الظروف غیر الهوائیة التي تؤدي الى سیادة عكس عملیة النترجة مما انعكـس علـى كمیـة الممـتص منـه 

امـا محتـوى النبـات مـن الفسـفور فقـد تـراوح مـا بـین ) 28و20(من قبـل النبـات وهـذا یتفـق مـع مـا حصـل علیـه كـل مـن 

  ) . 6و 4(للكثافتین أعاله أیضا وقد اتفق مع ما وجده كل من ) 1-نبات.غم0.111–0.015(

اما محتوى البوتاسیوم فهو اآلخر أظهر عالقة خط منحنـى بـین مسـتوى الكثافـة الظاهریـة للتربـة ومحتـواه فـي 

عنــد 1-اتـنبــ. مـغــ0.83ن ـمــفزیــادة الكثافــة ســببت انخفاضــًا واضــحًا مــن محتــواه فــي الجــزء الخضــري للنبــات . النبــات

) 22و 6و 4(وهـذا یتفـق مــع مـا الحظــه كـل مــن . B8عنـد المســتوى 1-نبــات. غـم 0.13الــى B3مسـتوى الـرص

  .من حصول انخفاض في امتصاص البوتاسیوم بزیادة اإلجهاد المیكانیكي على النظام الجذري للنبات.

) 1–نبــات.ملغــم1.5و9.4و 23.1(مــن فــي الجــزء الخضــري فقــد انخفــضZnوMnو Feامــا محتــوى  

فــي حــین   3-م.میكــاغرام1.60عنــد الكثافــة ) 1–نبــات. ملغــم0.3و1.6و7.8( الــى 3-م.میكــاغرام1.35عنــد الكثافــة 
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علــى 3-م.میكــاغرام1.60و 1.45للكثــافتین ) 1-ملغــم نبــات0.1–1.1(تــراوح محتــوى الجــزء الخضــري للنحــاس بــین 

مـن حصــول انخفـاض فـي امتصـاص العناصــر الصـغرى مـن قبـل النبــات ) 29(مـع مــا أشـار إلیـه التـوالي ، وهـذا یتفـق 

فقد الحظ حصـول زیـادة فـي امتصـاص ) 4(اما . نتیجة انخفاض انتشار األوكسجین تحت ظروف الترب المرصوصة 

انخفــاض فــي حصــل بعــده 3-م.میكــاغرام1.45النحــاس نتیجــة تســلیط إجهــاد میكــانیكي علــى المجمــوع الجــذري لحــدود  

  .كمیة الممتص منه بزیادة االجهاد 
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