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  الخالصة

أجریت هذه الدراسة للتعـرف علـى تـأثیر مسـتویات مختلفـة مـن الكبریـت الزراعـي ومصـدر المـادة العضـویة عنـد 

عـــض الصــــفات مســـتویات رص مختلفـــة فـــي عملیــــة األكســـدة األحیائیـــة للكبریــــت مـــن خـــالل دراســـة التغــــایرات فـــي ب

ررات ـنفذت تجربة عاملیة  وفق التصمیم العشوائي الكامـل وبـثالث مكـ. الكیمیائیة للتربة أثناء مراحل تحضین مختلفة

علــى ) S0 ،S1 ،S2(تربــة 1-كغــم.غــم كبریــت2، 1، 0ت الزراعــي ـتــأثیر ثــالث مســتویات مــن الكبریــةلدراســ

جــت مجفــف وٕاضــافة مخلفــات ةوٕاضــافدون إضـافة مــادة عضــویة التـوالي مــع ثــالث معــامالت للمــادة العضــویة هــي بــ

لتربــة مزیجــة . علــى التــوالي ) C0 ،C1 ،C2(تربــة 1-كغــم.غــم  كــاربون6وى واحــد ـث أضــیفا بمستـــاألبقــار حیــ

-م.میكـاغرام1.45و 1.35، 1.25رص هـي ـات من الــالت أعاله للوصول إلى ثالث مستویـرصت المعامرملیة 

3)B1 ،B2 ،B3 (28ة حــرارة ـع المعــامالت فــي درجـــم حضــنت جمیـــعلــى التــوالي ثــºم2 و 30و 15لمــدة

، مـــع المحافظـــة علـــى المحتـــوى )معاملـــة 81( فكـــان عـــدد المعـــامالت علـــى التـــوالي) T1 ،T2 ،T3(یومـــًا 45

كــل مرحلــة حضــن قــدرت بعــد  . مــن المــاء الجــاهز بالطریقــة الوزنیــة % 50الرطــوبي لجمیــع المعــامالت عنــد حــوالي 

بعض الصفات الكیمیائیـة للتربـة والتـي تضـمنت التوصـیل الكهربـائي ودرجـة تفاعـل التربـة وكمیـة الكبریتـات والفسـفور 

  :ویمكن تلخیص نتائج هذه الدراسة بما یلي . الجاهز في التربة 

كیــز الكبریتــات والفســفور كــان إلضــافة الكبریــت الزراعــي تــأثیر معنــوي فــي زیــادة كــل مــن التوصــیل الكهربــائي وتر -1

  .في خفض درجة تفاعل التربة S2الجاهز في التربة ، مع تفوق المستوى 

تركیـز الكبریـت والفسـفور والتوصـیل الكهربـائي للتربـة مـعزیـادة فـي ) C2و  C1(سـبب إضـافة المـادة العضـویة -2

  .C2كان هو األعلى مقارنة بالـ C1إال إن تأثیر . التربة pHقیمةخفض

بعـدها B2المسـتوى بزیادة الرص إلىالصفات المدروسة زیادة قیمفي ًا وایجابیًا معنویاً ان لمستوى الرص تأثیر ك-3

  .B3أصبح تأثیره سلبیًا عند المستوى 

بان أعلى المعدالت للصفات المدروسة بصـورة عامـة كانـت عنـد ) B،C،S(أشارت نتائج تداخل المعامالت -4

) .T2(مرحلة القیاس الثانیة خالل) S2C1B2(المعاملة 

  

  

  

  

  

  



THE EFFECT OF ADDITION SOME ORGANIC MATTERS IN 
BIOLOGICAL OXIDATION OF AGRICULTURAL SULFER AT 

DEFFERENT LEVELS OF SOIL COMPACTION I: THE 
VARIATION IN SOME SOIL CHEMICAL PROPERTIES

Abstract
This study was conducted to evaluate the interactive effect of different levels of 

agricultural sulfur, organic matter source and compaction on the biological oxidation of 
sulfur, through studying the variation in some soil chemical properties during different 
incubation periods.

A factorial experiment was conducted according to a complete randomization 
design with three replicates. to know the effect of three agricultural sulfur levels (0 , 1 ,
2) gm so.kg-1soil (S0 , S1 , S2) respectively, with three organic matter treatments those 
without organic matter addition, dried alfalfa and cow manure which added in one level 
6 gm c.kg-1soil (C0 , C1 , C2) respectively . and soil compacted to reach three levels of 
bulk density 1.25 , 1.35 and 1.45 Mg.m-3 (B1 , B2 , B3) respectively. All the treatments 
was incubated at 28  2 C0 for 15 , 30 and 45 days (T1 , T2 , T3) respectively with 
maintenance the soil moisture content for all treatments at about 50% of the available 
water by weight methods through every incubation period. Some chemical properties 
was evaluated which included electrical conductivity (ECe), soil reaction (pH) and 
amount of available sulfate and phosphorus in the soil. 
The results obtained from this study could be summarized as follows :
1- The addition of sulfur significantly increased ECe, SO4

= and available P in the soil 
with supremacy S2 in decreasing soil pH.

2- Addition of organic matter (C1 , C2) caused an increments in the average of all 
examined parameters except the pH which was decreased significantly. But C1 
showed higher  effected than C2.

3- The soil compaction levels B2 showed significantly higher effects in compared with 
B1 and B3.

4- The interaction between S, C and B treatments showed the highest effects on tested 
parameters after 30 days of incubation at S2C1B2 treatment.

  

  لمقدمةا

لفیتامینــات واألحمــاض األمینیــة ایعــد الكبریــت أحــد العناصــر األساســیة فــي تغذیــة النبــات لكونــه یــدخل فــي تركیــب بعــض 

  .)1(ویؤثر في اختزال النترات إلى امونیا وبالتالي تكوین البروتین في أنسجة النبات 

ویمكـن ) SO4=(وتحولـه إلـى كبریتـات ما لم یـتم أكسـدته) ºS(لكن النباتات ال یمكنها استخدام الكبریت كعنصر

ن الجزء األكبـر مـن األكسـدة تـتم بواسـطة أن تحصل عملیة األكسدة هذه في التربة كیمیائیًا ولكن بمعدالت قلیلة إال أ

  .)2(نشاط بعض األحیاء المجهریة وفعالیتها 

ا بصـورة عامـة بقلـة محتواهـإن معظم ترب المناطق الجافة وشبه الجافة في العالم ومنها الترب العراقیة تتصف

مـن الكاربونـات وخاصـة كاربونـات الكالسـیوم . وارتفـاع محتواهـا) تربـة1-كغـم.غـم2اقـل مـن (من المـادة العضـویة 

ممـا یـؤثر فـي بعـض خصـائص التربـة الكیمیائیـة ومنهـا درجـة ) تربـة1-كغـم.غـم400(مـن أكثـرالتي قـد تصـل إلـى 

یترتب على ذلك تثبیت الفسـفور المضـاف كأسـمدة لهـذه ) . pH<7.0(قاعدیةتفاعل هذه الترب والتي تمیل إلى ال

  .)3(الترب وقلة جاهزیة بعض العناصر الغذائیة الصغرى للنبات مما ینعكس سلبًا في إنتاجیة وخصوبة التربة 



ة إلـى التربـة إضـافة األسـمدة الحاویـة علـى العناصـر الغذائیـبإن األسلوب المتبع لتالفي المشكلة أعـاله هـو إمـا 

أو العمل على خفض درجة تفاعل التربة في منطقة المحیط الجذري لالستفادة من هذه المغـذیات عـن طریـق إضـافة 

ألـف طـن قـد 700بعض المحسنات ومنها الكبریت الذي یتواجد فـي العـراق بكمیـات كبیـرة حیـث یبلـغ إنتاجـه السـنوي 

رض أو یتكون على هیئة نواتج عرضیة من الصناعات النفطیـة یرتفع إلى الملیون طن والذي یستخرج مباشرة من األ

الذي یعمل على خفض درجة تفاعل التربة ممـا ) 5(ونتیجة ألكسدة الكبریت في التربة یتكون حامض الكبریتیك ) 4(

ظ كـل مـن ـفقد الح. )6(یساعد في إذابة بعض المركبات وزیادة جاهزیة بعض المغذیات الموجودة أصال في التربة 

درجــة تفاعــل التربــة علمــًا بــان االنخفــاض فــي درجــة خفــضإیجابیــًا إلضــافة الكبریــت فــي تــأثیرا معنویــاً ) 9، 8، 7(

حصـول زیـادة ) 10، 9(هذه الصفة یعتمد على نسبة معادن الكاربونات الموجودة أصًال في التربة ، هذا وقد الحـظ 

مــا مــن حیــث تــأثیر إضــافة الكبریــت فــي التوصــیل أ. معنویــة فــي أكســدة الكبریــت عنــد إضــافة مــواد عضــویة للتربــة

حصول زیادة في قیم التوصـیل الكهربـائي بإضـافة ) 11، 10، 8(الكهربائي للتربة فقد أشارت العدید من الدراسات 

  .الكبریت ومن الممكن استخدام هذه الصفة كمؤشر ألكسدة الكبریت تحت ظروف تربنا الكلسیة 

حـامض تكـوني ینـتج عنـهذل األكسـدة األحیائیـة للكبریـت والـبالترب الكلسیة خاللفسفور المثبت لیحدث تحرر 

إلى فوسفات ثنائیة ثم أحادیة مما یزید من جاهزیـة Ca3(PO4)2الكبریتیك الذي یؤدي إلى تحویل الفوسفات الثالثیة 

  .)12(الفسفور في التربة 

رافقهــا اســتخدام المكننــة المكثفــة أثنــاء العملیــات إن التطــور الحاصــل باســتخدام األســالیب الحدیثــة فــي الزراعــة

الزراعیــة أدت إلــى ظهــور مشــكلة الــرص ومــا تســببها مــن تــأثیرات ســلبیة فــي الكثافــة الظاهریــة للتربــة وتغیــر محتــوى 

ن أغلبیتهـا هوائیــة أالتربـة مـن المـاء والهـواء ، تـؤثر فـي نمـو األحیـاء المؤكسـدة للكبریـت وفعالیتهـا فـي التربـة وخاصـة 

  .طبیعتها ب

معرفة التأثیرات المتداخلة إلضافة الكبریـت الزراعـي والمـادة العضـویة عنـد مسـتویات لذا تهدف الدراسة الحالیة 

رص مختلفة في األكسدة االحیائیة للكبریت المضـاف وتـأثیره فـي بعـض صـفات التربـة الكیمیائیـة خـالل ثـالث فتـرات 

  .تحضین

  

  المواد وطرائق العمل

ــ) ســم عمقــاً 30-0(ي ـســة تربــة أخــذت مــن األفــق السطحــاســتخدم فــي الدرا  Typicة ـلتربــة رســوبیة مصنف

Torrifluvents جففـــت التربـــة هوائیـــًا ، . كـــم شـــرق مدینـــة الفلوجـــة فـــي محافظـــة االنبـــار 20مـــن منطقـــة المعـــامیر

) 1جــدول (ملــم وقــدرت فیهــا بعــض الخصــائص الفیزیائیــة والكیمیائیــة 2طحنــت ثــم نخلــت عبــر منخــل قطــر فتحاتــه 

  .)13(وحسب الطرائق الواردة في 

2، 1، 0ي ـالث مســتویات هـــبثــ) 2(ن مواصــفاته فــي جــدول ـوالمبیــ) ºS%95(أضــیف الكبریــت الزراعــي 

  .على التوالي) S0،S1،S2(تربة 1-كغم.ºSغم

جـدول ) (C2(قـار ومخلفات األب) C1(استخدم في التجربة نوعین من المصادر العضویة وهما الجت المجفف 

تربـة وحسـب 1-كغـم. Cمـغـ6ملـم وأضـیفا إلـى التربـة بمسـتوى 2جففا هوائیًا وطحنا ونخال بمنخل قطر فتحاته )2

  ) .)C0(بدون إضافة مادة عضویة (، إضافة إلى معاملة المقارنة ) 7(

وعـدد الضـربات الالزمـة للوصـول نسبة الرطوبة المثلى لرص التربة بدون وبإضافة كال مصدري المـادة العضـویة تحدد

باســتخدام جهــاز ) 13(الموصــوفة فــي ) Pattrick )1961و Medrthإلــى مســتوى الــرص المطلــوب وحســب طریقــة 

Procter بعـدها أضـیف الكبریـت الزراعـي والمصـادر العضـویة للتربـة وحسـب المسـتویات المشـار ) 14(الموصوف من قبـل ،



المحتـوى الرطـوبي األمثـل للـرص ثـم حـددت عـدد الضـربات الالزمـة للوصـول إلـى الكثافــات إلیهـا أعـاله ، ثـم رطبـت التربـة إلـى

B3(3- م.میكـــاغرام1.45، 1.35، 1.25ریة ـالظاهـــ , B2 , B1 ( علـــى التـــوالي) ولكـــل معاملـــة مـــن ) 1شـــكل

حـــدد المحتـــوى . ل مـــ200بعـــدها فصـــلت الحلقـــة الوســـطى بســـلك رفیـــع ووضـــعت فـــي حاویـــة بالســـتیكیة ســـعة . المعـــامالت 

  ) .3جدول (الرطوبي لترب المعامالت عند نقطتي السعة الحقلیة والذبول الدائم لتحدید نسبة الماء الجاهز 

مـع تثبیـت المحتـوى الرطـوبي للتربـة وحسـب ) 15) (م282º(حضنت الوحدات التجریبیة عنـد درجـة حـرارة 

ذت  الدراسة بتجربة عاملیة وفق التصمیم العشـوائي الكامـلنف) 16(من الماء الجاهز % 50المعامالت عند مستوى 

T3(یومــًا 45، 30، 15بعـد مـرور فتــرة حضـن .  , T2 , T1 (واصــیح عـدد المعــامالت علــى التـوالي )81

اآلتیــةعلیهــا التقــدیرات  الكیمیائیــة وأجریــت، أخــذت التربــة مــن كــل وحــدة تجریبیــة ومزجــت بصــورة جیــدة )معاملــة 

  .)13(رائق الواردة في وحسب الط

  .) تربة:ماء(1:1درجة تفاعل التربة والتوصیل الكهربائي في مستخلص -1

  .الكبریتات الجاهزة بطریقة العكارة-2

  .)Summer)13و Olsenالفسفور الجاهز وحسب طریقة -3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  .بعض الخصائص العامة لتربة الدراسة ) 1(جدول 

  الوحدة  القیمة  الصفة

  التوزیع الحجمي لمفصوالت التربة

  تربة1- كغم.غم  700  الرمل

  تربة1- كغم.غم  120  الغرین

  تربة1- كغم.غم  180  الطین

  مزیجة رملیة    النسجة

pH)1:1(  8.2    

EC)1:1(  2.0  1-م.دیسي سیمنز  

  تربة1- كغم.غم  201  كاربونات الكالسیوم

  تربة1- كغم.غم  9.5  المادة العضویة

  تربة1- كغم.غم  0.53  النتروجین الكلي

  تربة1- كغم.ملغم  100.1  ةالجاهز اتالكبریت

  %  33Kpa  27.0محتوى التربة من الماء عند شد 

  %  1500Kpa  10.25محتوى التربة من الماء عند شد 

  %  16.75  الماء الجاهز

  

صائص الكیمیائیة لمصدري المادة المواصفات القیاسیة للكبریت الزراعي وبعض الخ) 2(جدول 

  العضویة المستخدمة في الدراسة

mesh  الطین   الهیدركربونات%  
الكاربون 

  %الكلي 

  الجبس

%  

  الكلس

%  

Ca++

ppm  
EC 1:1 
ds.m-1  

pH 
1:1  

*الكبریت

%  

325  0.06  1.5  0.12  0.0036  -  64  0.44  3.7  95  

  

  )C2(مخلفات األبقار   )C1(الجت المجفف   الصفة

pH)6.7  6.5  )5: 1تخلصمس  

EC)5: 1مستخلص(ds.m-1  1.0  11.0  

  454  418  )1- كغم.غم(الكاربون العضوي

  17.9  35.0  )1- كغم.غم(النتروجین الكلي

  C\N  12.0  25.4نسبة 

  6.2  4.2  )1-كغم.غم(الفسفور الجاهز

  23  20  )1-كغم.غم(البوتاسیوم الجاهز

  1.78  13.2  )1- كغم.غم(الكبریت الجاهز

  تم الحصول على هذه القیاسات من الشركة العامة لكبریت المشراق* 

  



  نسب الرطوبة لترب المعامالت المدروسة عند السعة الحقلیة ونقطة الذبول الدائم) 3(جدول 

  المعاملة
  نسبة الرطوبة عند السعة الحقلیة

  )33Kpaشد (

الدائم نسبة الرطوبة عند نقطة الذبول 

  )1500Kpaشد (
  نسبة الماء الجاهز

C027.0  10.25  16.75  
C127.30  10.29  16.71  
C2  27.70  10.50  17.20  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تحدید المستوى الرطوبي األمثل لرص التربة وعدد الضربات الالزمة للوصول للكثافات الظاهریة ) 1(شكل 

  المطلوبة للتربة المدروسة



  النتائج والمناقشة

  )pH(درجة تفاعل التربة.1

تأثیر كل من مستوى الكبریت ونوع المادة العضـویة المضـافة ومسـتوى الـرص خـالل مراحـل ) 4(یوضح الجدول 

كـان لمسـتوى الكبریـت المضـاف تـأثیرًا ) T1(ن ـیومـًا مـن الحضـ15التحضین المدروسة في درجة تفاعل التربة فبعد 

فـي حـین سـجل ) تربـة1-كغـم.ºSغـمS2)2عنـد المعاملـة 7.28صفة إذ أعطى أوطأ معدل له معنویًا في هذه ال

وبصـــورة عامـــة تشـــیر النتـــائج اســـتمرار حصـــول ) بـــدون إضـــافة كبریــت(S0عنـــد المســـتوى 7.56أعلــى معـــدل لـــه 

ºSغـمS1)1معاملة عند ال6.96انخفاض في قیم هذه الصفة عند معاملة التربة بالكبریت حیث تراوح المعدل بین 

یومـًا مـن 45بعـد و . T2عنـد S27.09بینمـا كـان المعـدل عنـد S0عند معاملـة المقارنـة 7.64و ) تربة1-كغم.

7.84و 7.25، 6.99لــوحظ حصــول زیــادة فــي قــیم هــذه الصــفة وصــلت حــدود المعنویــة إذ بلغــت ) T3(الحضــن 

افة الكبریـت فــي خفـض قـیم درجــة تفاعـل التربــة لـوحظ بعــد إن تـأثیر إضــ. لـى التــواليعS0و S2 ،S1لمعـامالت 

یومًا من التحضـین ، وهـذا یؤكـد احتـواء التربـة المدروسـة علـى 30وضوحًا بعد أكثروأصبحیومًا من التحضین 15

فان نتیجة ألكسدة الكبریت یتكون حـامض الكبریتیـك وبـذلك ) 5(أحیاء التربة المجهریة المؤكسدة للكبریت وكما أشار 

وقد توصل كـل مـن . یزداد محتوى محلول التربة من  أیونات  الهیدروجین مما یؤدي إلى خفض درجة تفاعل التربة 

  .في العراقنتیجة إضافة الكبریت للترب الكلسیةنتائج مشابهةإلى ) 20، 19، 18، 17، 3(

ل التربـة فقـد بلـغ المعـدل عنـد كـل كان إلضـافة المـادة العضـویة بنوعیهـا تـأثیرا معنویـًا فـي خفـض قـیم درجـة تفاعـ

علــى التــوالي بینمــا بلــغ معدلــه عنــد معاملــة 7.27و C2 (7.24وC1(معــاملتي الجــت المجفــف ومخلفــات األبقــار 

، إن هذا االنخفاض في قیم درجة تفاعل التربـة نتیجـة إضـافة المـادة العضـویة اسـتمر خـالل المرحلـة 7.56المقارنة 

علــى التــوالي C2و  C0 ،C1لمعـامالت7.23و 7.07، 7.39ت معدالتــه ـذ بلغــإ)T2(الثانیـة مــن التحضـین 

)  T3(یومـًا مـن التحضـین 45بصورة عامة ازدادت قیم درجة تفاعـل التربـة وبحـدود معنویـة بعـد . وبفروق إحصائیة 

ل فـــي ي ، إن ســبب االنخفـــاض الحاصـــعلـــى التوالــC2و C0 ،C1للمعــامالت 7.45و 7.14، 7.49إذ بلغــت 

pH التربــة نتیجــة إضــافة المــادة العضــویة قــد یعــود إلــى تأثیرهــا فــي زیــادة ونمــو وفعالیــة األحیــاء المجهریــة المؤكســدة

والتي تعتمد على المـادة العضـویة فـي حصـولها علـى الكـاربون والطاقـة اللـذان تحتاجهمـا سـواء بصورة عامةللكبریت 

وهـذا یـؤدي الـى تحـرر ایونـات الهیـدروجین والتـي تعمـل علـى خفـض . أو نشاطها ) زیادة كثافتها العددیة(في نموها  

pHتحلــل المــادة العضــویة مــن خــالل عملیــة المعدنــة الــذي وكــذلكعنــد إضــافة الكبریــت مــع المــادة العضــویة التربــة

NH4(یــــؤدي إلـــــى تكــــون أیونـــــات األمونیــــوم 
والتـــــي بــــدورها تتعـــــرض إلــــى عملیـــــة أكســــدة احیائیـــــة هــــي النترجـــــة ) +

Nitrificationوالتي تؤدي إلى أكسدة األمونیوم إلى نترات ومن ثم إمكانیة خفض قیمة الـpH 1(للتربة(.  



تأثیر معامالت الكبریت والمادة العضویة والرص في درجة تفاعل التربة خالل مدد التحضین ) 4(جدول 

  المدروسة

T1  T2  T3  

    B1  B2  B3  المعدل  B1  B2  B3  المعدل  B1  B2  B3  المعدل  

S0  

C0  7.787.717.817.777.847.807.887.847.907.918.007.94
C1  7.307.307.817.477.307.307.807.477.707.607.947.75
C2  7.307.207.817.447.487.507.897.627.807.807.917.84

7.467.407.817.567.547.547.867.647.807.777.957.84المعدل

S1  

C0  7.507.407.727.547.007.007.207.077.307.407.517.40
C1  7.107.007.507.206.706.607.006.776.916.807.407.04
C2  7.006.907.507.147.007.007.107.037.207.217.507.30

7.207.107.587.296.906.877.106.967.147.147.477.25  المعدل

S2  

C0  7.507.407.507.477.207.207.407.277.007.107.317.14
C1  7.007.007.407.136.916.907.116.986.606.406.906.64
C2  7.207.107.407.247.016.917.207.046.806.907.907.20

7.247.177.437.287.047.007.247.096.806.807.376.99  المعدل

C0  7.597.517.687.597.357.347.497.397.407.477.607.49
C1  7.107.067.577.246.976.947.317.077.076.947.427.14
C2  7.177.077.577.277.167.147.407.237.277.307.777.45

7.297.277.617.377.167.147.407.237.257.247.607.36  المعدل

L.S.Dرباعيثالثيثنائيأحادى

0.050.00990.0220.00110.0004
0.010.01300.00290.00140.0005

  

لقد أظهرت معامالت الرص ایضًا تأثیرًا معنویـًا فـي قـیم درجـة تفاعـل التربـة فقـد أدت زیـادة الكثافـة الظاهریـة مـن 

إلـى خفــض معــدل درجــة تفاعـل التربــة معنویــًا مقارنــة ) علــى التــواليB1،B2(3-م.میكــاغرام1.35إلـى 1.25

لمعـــامالت 7.61، 7.21، 7.29یومـــًا مـــن التحضـــین 15ث بلغـــت معـــدالت هـــذه الصـــفة بعـــد ـحیـــB3بالمســـتوى 

كل عـام اتجاهـات فأنهـا أظهـرت وبشـ) T2(یومـًا مـن التحضـین 30أما بعد . على التوالي B3و B1 ،B2الرص 

، 7.16المقاســة بلغــت pHرغــم حصــول بعــض االنخفــاض فــي قــیم ) T1(مماثلــة لمــا ســجل خــالل المرحلــة األولــى 

علــى التــوالي وبفــروق معنویــة إحصـائیًا بــین المعــامالت ، ویتضــح مــن B3و B1 ،B2للمعـامالت 7.40و 7.14

یومـًا 45ة تفاعـل التربـة وصـلت حـدود المعنویـة بعـد بصورة عامة حصول زیادة في قیم درج) 4(النتائج في الجدول 

إن التـأثیر السـلبي لزیـادة . علـى التـوالي B3و B1 ،B2للمعـامالت 7.60و 7.24، 7.25من التحضـین بلغـت 

رص التربـــة فـــي قـــیم درجـــة تفاعـــل التربـــة تعـــود إلـــى إن عملیـــة األكســـدة تـــتم بشـــكل أساســـي بواســـطة أحیـــاء مجهریـــة 

أما فیمـا یتعلـق بالتـداخالت الثنائیـة المختلفـة بـین العوامـل الـثالث . )20(وهذا یتفق مع ما الحظه معظمها هوائیة ، 

فقــد أظهــرت نتــائج التحلیــل اإلحصــائي ) B(والــرص ) C(والمــادة العضــویة ) S(المدروســة مســتوى إضــافة الكبریــت 

تفاعــل التربــة عنــد المعاملــة حیــث ســجل أوطــأ معــدل لدرجــة) S×C(وجــود فروقــات معنویــة بــین معــامالت التــداخل 

S1C1 عند المعاملة 7.84بینما سجل أعلى معدل بلغ 6.77بلغتS0C0) كمـا ) . یومًا من التحضین30بعد

pHمعـدل S1B2بلغـت حـدود المعنویـة إذ أعطـت المعاملـة ) S×B(سجلت فروقات إحصائیة ایضًا بین معـامالت 

تـــأثیرًا ) C×B(، مـــن جانــب آخـــر أظهــرت معـــامالت التــداخل S0B3عنـــد المعاملــة 7.86ارتفعـــت إلــى 6.87بلــغ 

التربــة مقارنــة ببــاقي pHاقــل تــأثیرًا فــي خفــض معــدل C0B3معنویــًا ایضــًا فــي هــذه الصــفة فقــد أعطــت المعاملــة 

هــــذه التــــأثیرات انعكســــت ایضــــًا علــــى C1B2عنــــد المعاملــــة 6.99انخفــــض إلــــى 7.49معــــامالت التــــداخل بلغــــت 



وصـــل اقـــل قیمـــة لـــه بلغـــت ) T2(فخـــالل مرحلـــة القیـــاس الثانیـــة ) B×C×S(للمعـــامالت الـــثالث معـــامالت التـــداخل 

أمــــا عنــــد . 7.88التــــي أعطــــت أعلــــى قیمــــة بلغــــت S0C0B3مقارنــــة بالمعاملــــة S1C1B2عنــــد المعاملــــة 6.60

S2C1B2و S0C0B3للمعـاملتین 6.40و 8.00فقد تـراوح مـا بـین ) یومًا من التحضین45بعد (T3المرحلة 

  .على التوالي وبفروق معنویة إحصائیا 

ن ، إن ـن التحضیـمـیومـًا 30وبشـكل عـام حصـل بعـد pHبـان أقصـى انخفـاض لقـیم الــ) 2(ویتضح مـن الشـكل 

یومــًا مــن التحضــین ربمــا كــان مرتبطــًا بتــوفر الظــروف البیئیــة 15ســبب بــدء ظهــور تــأثیر المعــامالت المختلفــة بعــد 

  .سبة من مصادر الكاربون والطاقة وبصیغ سهلة االستخدام من قبل األحیاء المجهریة المالئمة وتوفر كمیات منا

یومًا من التحضین فربما یكون مرتبطًا بتحلل الجزیئات 30في تأثیر المعامالت بعد مرور االرتفاع الحاصلأما 

عضــویة المســتخدمة فــي التجربــة العضــویة األكثــر تعقیــدًا ســواء الموجــودة أصــال فــي التربــة أو التــي تحتویهــا المــادة ال

بنوعیهــا الجــت المجفــف أو مخلفــات األبقــار ممــا زاد مــن نمــو األحیــاء المجهریــة ونشــاطها ومنهــا المؤكســدة للكبریــت 

مـن جانـب آخـر فـان مـا سـجل مـن . تربـة 1-كغـم.ºSغم2خاصة في المعامالت المضاف إلیها الكبریت بمستوى 

من التحضین فقد یعود ذلك لكون معظم ما أضیف من الكبریت قد تأكسد فضـًال یوماً 45بعد  pHارتفاع في قیم الـ

وخاصـــة ارتفـــاع التوصـــیل إلـــى حصـــول تغیـــرات غیـــر مالئمـــة لنمـــو األحیـــاء المجهریـــة المؤكســـدة للكبریـــت وفعالیتهـــا 

  .الكهربائي للتربة 

  )ECe(التوصیل الكهربائي لمستخلص التربة . 2

الكبریــت ونــوع المــادة العضــویة المضــافة ومســتوى الــرص فــي قــیم التوصــیل لقــد تفــاوت تــأثیر كــل مــن مســتویات

) T1(یومًا من التحضین 15، فبعد ) 5جدول (الكهربائي بشكل واضح خالل مراحل التحضین الثالث المدروسة 

و S1ن للمعـاملتی3.04ds.m-1و 3.13إلى 2.46ازداد معدل التوصیل الكهربائي معنویًا لمعامالت الكبریت من 

S2ر وان ـت بصــورة عامــة ازدیــاد فــي قــیم هــذا المؤشـــة سجلـــن الثانیــة والثالثـــوخــالل مرحلتــي التحضیــ. علــى التــوالي

ا ـعلـى التـوالي بینمـ4.13ds.m-1و 3.78بلـغ S2ة ـر عنـد المعاملــي القیـاس ظهــأعلى معدل له خـالل كـال مرحلتـ

وجـاءت . خـالل مرحلتـي التحضـین أعـاله علـى التـوالي S1لـة عند المعام3.55ds.m-1و 3.48دل اقل ـل معـسج

وان سـبب ارتفـاع قـیم التوصـیل الكهربـائي بزیـادة مسـتوى الكبریـت ) 20و 11(هذه النتیجة متفقة مع ما حصل علیـه 

إلـى التربـة یـؤدي إلـى ) ومنها الكبریـت(بان إضافة المصلحات الحامضیة ) 21(أوضحهالمضاف قد یعود إلى ما 

اربونـاتذوبـان الكفـيفي محلول التربة إضافة إلى تأثیر الكبریتیك النـاتج عـن أكسـدة الكبریـت الذائبةة األیونات زیاد

  .سیؤدي إلى زیادة األیونات الموجبة كالكالسیوم والمغنیسیوم

  

  

  

  

  

  



  

  تأثیر مدة التحضین في صفات التربة الكیمیائیة المدروسة) 2(شكل 

  

للتربـة فقـد سـجل أعلـى ECeفـي زیـادة معـدل الــ اً معنویـاً ضافة المادة العضـویة تـأثیر ن إلأأیضاأظهرت النتائج 

یومـًا مــن التحضــین وبفـروق غیــر معنویــة عــن 15بعــد ) الجـت المجفــف(C1عنــد المعاملــة 3.11ds.m-1معـدل 

C02.42ds.m-1نة في حین كان المعدل في معاملة المقار 3.10ds.m-1إذ بلغ) مخلفات األبقار(C2المعاملة 

3.81و 3.50بلـغ المعـدل C1یومـًا فعنـد المعاملـة 45و 30استمر هذا التأثیر وضوحًا بزیادة فترة التحضـین إلـى 

ds.m-1 3.66و 3.54وds.m-1 عنــد المعاملــةC2 بعــد فترتــي التحضــینT2وT3 ویتضــح مــن . علــى التــوالي

مـن 45مخلفـات األبقـار بعـد إضافة الجت المجفف مقارنة بإضـافةارتفاع قیم التوصیل الكهربائي للتربة عند النتائج 

مرحلتــي التحضــین للمعــامالت المضــاف إلیهــا مخلفــات االبقــار عنــدECeارتفعــت قــیم ، فــي حــین )T3(التحضــین

T1وT2الـذوبان والتحلـل الكیمیـاوي والحیـوي ویعود السبب في ذلك إلى احتـواء هـذه المخلفـات علـى مركبـات سـهلة

العالیــة والتــي C\Nفــي رفــع قیمــة التوصــیل الكهربــائي للتربــة فــي حــین بقیــت المركبــات األخــرى وذات قــیم أســهمممــا 



تحتاج إلى مرحلة أطول لتحللها میكروبیا من جانب آخر فان الجت المجفف یحتوي على نسبة عالیة مـن النتـروجین 

45ن تـأثیره فـي رفـع معـدالت قـیم التوصـیل الكهربـائي كـان أعلـى بعـد إلـذلك فـ) 2جـدول (رامقارنة بمخلفات األبقـ

إن زیــادة التوصــیل الكهربــائي بإضــافة المــادة العضــویة یمكــن إن یعــزى إلــى . یومــًا ممــا علیــه فــي مخلفــات األبقــار 

والــذي ســبب زیــادة فــي للكبریــت حیــاء المجهریــة مختلفــة التغذیــة المؤكســدةالعضــویة المضــافة لألتحفیــز تلــك المــواد 

  .ذوبانیة االیونات في محلول التربة

ویًا علـى ـواللتـان تفوقتـا معنـ B2وB1ة أخـرى لـم تسـجل فـروق معنویـة إحصـائیًا بـین معـاملتي الـرص ـمـن ناحیـ

علــى 2.65ds.m-1و 2.99، 2.99الث ـحیــث بلغــت معــدالت قــیم هــذه الصــفة فــي المعــامالت الثــB3المعاملــة 

3.09قـل معــدل توصـیل كهربــائيأن أیومــًا ویتضـح بــ45و30یومـًا مــن التحضـین ازداد معنویــًا بعـد 15والي بعــد التـ

ds.m-1 ظهر عند مستوى الرصB3 . بان زیـادة الكثافـة الظاهریـة للتربـة ) 20(وهذه النتیجة تتوافق مع ما الحظه

ونشـــاط االحیـــاء ویـــة التربـــة ومحتواهـــا الرطـــوبيتقلـــل مـــن أكســـدة الكبریـــت الزراعـــي بســـبب العالقـــة العكســـیة بـــین ته

لكـــون األوكســـجین یعتبـــر عـــامًال محـــددًا ألكســـدة الكبریـــت وبالتـــالي حصـــول انخفـــاض فـــي ســـرعة المجهریـــة الهوائیـــة

  .أكسدته بانخفاض تركیزه في التربة

معـدالتها مــا بــین فقـد كــان معنویــًا فـي هــذه الصـفة إذ تراوحــت Sو Cأمـا بالنســبة لتـأثیر التــداخل بـین معــامالت 

  .یومًا من التحضین 45على التوالي بعد S1C1و S0C0عند المعاملتین 4.64ds.m-1و 2.67

عنـــــد 4.53ds.m-1و 2.44فقـــــد تراوحــــت بـــــین Bو Sأمــــا معـــــدالت هــــذه الصـــــفة عنــــد معـــــامالت التــــداخل 

فقــد تراوحــت مــا بــین S×C×Bث علــى التــوالي أمــا بالنســبة للتــداخل بــین العوامــل الــثالS2B2و S0B3المعــاملتین 

زیـــادة فـــي ) 2(ویالحـــظ مـــن الشـــكل . علـــى التـــوالي S2C1B2و S0C0B3للمعـــاملتین 5.10ds.m-1و 2.01

  .بزیادة فترة التحضینECeمعدالت قیم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ربة خالل مدد تأثیر معامالت الكبریت والمادة العضویة والرص في التوصیل الكهربائي لمستخلص الت) 5(جدول 

  )1-م. دیسي سیمینز ( التحضین المدروسة

T1  T2  T3  

    B1  B2  B3  المعدل  B1  B2  B3  المعدل  B1  B2  B3  المعدل  

S0  

C0  2.082.002.002.032.082.112.002.072.102.112.012.07
C1  2.902.952.312.722.452.972.682.862.483.322.682.99
C2  2.812.852.252.642.832.852.712.802.842.842.642.77

2.602.602.192.462.622.642.462.582.642.762.442.61المعدل

S1  

C0  2.082.182.502.503.153.152.923.073.183.192.983.12
C1  3.623.633.103.453.873.883.193.643.913.933.563.80
C2  3.703.722.903.443.753.763.673.723.763.783.673.74

3.383.182.843.133.593.603.263.483.623.643.403.55  المعدل

S2  

C0  2.802.902.502.733.313.333.113.253.613.642.563.27
C1  3.343.352.813.174.054.103.323.994.905.103.914.64
C2  2.893.313.473.223.454.663.714.114.774.843.824.48

3.013.192.933.043.774.033.553.784.434.533.434.13  المعدل

C0  2.562.362.342.422.852.872.672.802.962.982.512.82
C1  3.293.312.743.113.623.653.233.503.934.123.383.81

C2  3.133.292.873.103.513.753.363.543.793.823.383.66

2.992.992.652.883.333.423.093.283.563.643.093.43  المعدل

L.S.Dرباعيثالثيثنائيأحادى

0.050.11370.02530.01230.0042
0.010.14950.03320.01660.0055

  

  الكبریتات الجاهزة في التربة.3

فـي محتـوى المدروسـة تأثیر مستوى الكبریت والمادة العضویة والـرص خـالل مراحـل التحضـین ) 6(یبین الجدول 

یومـًا مـن التحضــین یتضـح وجـود تـأثیر معنـوي إلضـافة الكبریـت فـي تركیــز 15التربـة مـن الكبریتـات الجـاهزة ، فبعـد 

SO4الكبریتات 
تربـة  فـي 1-كغـم.ملغـم1179.44أعلـى تركیـز بلـغ معدلـه S1طـى المسـتوى فـي التربـة حیـث أع=

یومـًا 30تربـة ، وقـد ازداد تركیـز الكبریتـات بعـد 1-كغـم.ملغـم284.26أوطـأ معـدل بلـغ S0حین أعطـى المسـتوى 

عنــد واقــل تركیــز ) تربــة1-كغــم.ملغــمS1)1272.44مــن الحضــن معنویــًا وبلــغ أعلــى معــدل لــه عنــد المســتوى 

ویتضح من الجدول أعاله إن زیـادة مرحلـة التحضـین رافقـه زیـادة فـي ) تربة1-كغم.ملغمS0)301.96المستوى 

علــى المســتویین اآلخــرین وبفــروق S2تفــوق مســتوى الكبریــت ) T3(یومــًا مــن التحضــین 45تركیــز الكبریتــات بعــد 

S0و S1تربــة مقارنــة بالمعــاملتین 1-كغــم.ملغــم1543.63معنویــة ، إذ بلــغ تركیــز الكبریتــات فــي هــذه المعاملــة 

الجـدول تفـوق نفـسویتضـح مـن. تربـة علـى التـوالي 1-كغـم.ملغـم313.07و 1336.69اللتان اعطتا قیمـًا بلغـت

یومــًا مــن التحضــین 45یومــًا مــن التحضــین ، إال انــه بعــد 30و 15بعــد S2علــى المســتوى S1معاملــة الكبریــت 

ویعــود الســبب إلــى كــون المســتویات العالیــة مــن الكبریــت تثــبط نشــاط األحیــاء S1لــى المســتوى عS2المســتوى تفــوق

وهــذا .یومــًا مــن التحضــین45المؤكســدة للكبریــت بســبب التراكیــز العالیــة لنــواتج األكســدة وبــدأ زوال هــذا التــأثیر بعــد 

  ) . 22و 21(یتفق مع ما أشار إلیه 

أظهرت إذنوي إلضافة المادة العضویة في زیادة مستوى التربة من الكبریتات كما أشارت النتائج إلى التأثیر المع

حیــــث بلــــغ تركیــــز ) C0(ومعاملــــة المقارنــــة ) C1(التــــأثیر األكبــــر مقارنــــة بالجــــت المجفــــف ) C2(مخلفــــات األبقــــار 



SO4ملغــم 683.74و 854.41و 943.88الكبریتــات عنــد معــامالت المــادة العضــویة هــذه 
لــى تربــة ع1-كغــم.=

بلغــــت إذ C2التـــوالي وان أعلـــى معـــدل لتركیـــز الكبریتـــات خـــالل مراحـــل التحضـــین الـــثالث ســـجلت عنـــد المعاملـــة 

أمــا ســبب تفــوق مخلفــات األبقــار علــى الجــت المجفــف فــي تــأثیره فــي زیــادة محتــوى . تربــة 1-كغــم.ملغــم1161.0

جـدول (بریت الجاهز مقارنـة بالجـت المجفـف التربة من الكبریتات هو احتواء هذه المخلفات على كمیة أعلى من الك

تقــوم بهــا األحیــاء المجهریــة التــي Mineralizationالمعــدني بعملیــة المعدنــة وتحــول الكبریــت العضــوي إلــى ) 2

ویرجع سبب زیادة تركیز الكبریتات بإضافة المادة العضویة بوجود الكبریت إلى استجابة .)23(الموجودة في التربة

كـذلك كـان لمسـتوى ) 25و24(كسدة للكبریت مختلفة التغذیة لتوفر المادة الالزمـة لـدعم نموهـا وفعالیتهـا األحیاء المؤ 

أعلــــى تركیــــز ) 3-م.میكــــاغرامB2)1.35الــــرص تــــأثیر معنــــوي فــــي محتــــوى الكبریتــــات حیــــث أعطــــت المعاملــــة 

.ملغم707.33و 901.70بلغا ) 3-م.میكاغرامB3)1.45للكبریتات في حین سجل أوطأ تركیز عند المستوى 

مـدة، أمـا بعـد B2و B1وبفروق غیر معنویة بین مستویي الـرص T1تربة على التوالي بعد فترة التحضین 1-كغم

تربـة وبفـروق 1-كغـم.ملغـم1002.11أعلـى قیمـة لتركیـز الكبریتـات بلغـت B2فقد أعطـت المعاملـة T2التحضین 

  .B3في حین إن اقل قیمة لوحظت في المعاملة ،B1غیر معنویة عن المستوى األول 

للكبریتـات بلغـت أعلـى تركیـزB2أعطـت المعاملـة إذT3یومًا من التحضین 45نفس االتجاه أعاله لوحظ بعد 

  .تربة 1-كغم.ملغم916.93اقل قیمة بلغت B3تربة بینما أعطت المعاملة 1-كغم.ملغم1152.19

التهویـة الجیـدة ممـا یـنعكس یرجـع إلـى قلـة B3على المستوى B2و B1ي الرص مستو زیادة الكبریتات عندإن 

ویتفـق مـع مـا ) 16(بصـورة خاصـة وهـذا یتفـق مـعالمؤكسدة للكبریتالهوائیة بصورة عامة و سلبًا على نشاط األحیاء

إذخطیــاً ن العالقــة بــین زمــن التحضــین وتركیــز الكبریتــات قــد كــانأبــ) 2(ویتضــح مــن الشــكل . )20(حصــل علیــه 

  ) .T3(یومًا 45تحضین المدةبزیادة زمن التحضین لیعطي أعلى قیمة بعد التركیزازداد

أمــا نتــائج التــداخل بــین المعــامالت فقــد أشــار التحلیــل اإلحصــائي وجــود فروقــات معنویــة بــین معــامالت التــداخل 

S×C إذ لوحظ أعلى معدل لتركیز الكبریتات عند المعاملةC2S2 ملغـم 1717.331بلغSO4
تربـة فـي 1-كغـم.=

SO4ملغــم241.11بلــغ C0S0حــین ســجل أوطــأ معــدل لــه فــي المعاملــة 
تربــة وأوضــحت النتــائج أیضــًا 1-كغــم.=

.ملغــم1664.33بلــغ S2B2لــوحظ أعلــى تركیــز للكبریتــات عنــد المعاملــة إذS×Bمعنویــة التــداخل بــین معــاملتي 

أمـا بالنسـبة لتـداخل . تربـة 1-كغـم.ملغـم261.44بلـغ S0B3معاملـة تربـة فـي حـین كـان اقـل تركیـز عنـد ال1-كغم

S2C1B2فقــد ســجلت فروقــًا معنویــة فــي تأثیرهــا فــي محتــوى التربــة مــن الكبریتــات فالمعاملــة S×C×Bالمعــامالت 

تقـد أعطـS0C0B3تربـة بینمـا المعاملـة 1-كغـم.ملغـم1882.0أعلـى تركیـز مـن الكبریتـات الجـاهزة بلـغ تظهر أ

  .T3تربة وكما موضح عند مدة التحضین 1-كغم.ملغم227.0قل تركیز بلغ أ

  الفسفور الجاهز في التربة. 4

تـــأثیر مســـتوى الكبریـــت ونـــوع المـــادة العضـــویة المضـــافة للتربـــة ومســـتوى الـــرص خـــالل مـــدد ) 7(یبـــین الجـــدول 

لمسـتوى إضــافة الكبریـت تـأثیرًا معنویــًا فقـد أظهــرت النتـائج إن . التحضـین المدروسـة فــي جاهزیـة الفسـفور فــي التربـة 

للفســفور الجــاهز فــي تركیــزأعلــى S1أظهــرت المعاملــة إذ. T1فــي جاهزیــة الفســفور خــالل مــدة التحضــین األولــى 

تربـة 1-كغم.Pملغم7.58بلغ S0عند المعاملة أقل تركیزتربة في حین سجل 1-كغم.Pملغم8.48التربة بلغ 

لیصـل S2و S1اتضح حصـول زیـادة فـي معـدل جاهزیـة الفسـفور فـي المعـاملتین T2ثانیة وخالل مدة التحضین ال

1-كغـم.Pملغـم7.54التـي أعطـت قیمـة S0تربـة علـى التـوالي مقارنـة بالمعاملـة 1-كغم.Pملغم8.48و 8.71

و S0لـى المعـاملتین ع) تربـة1-كغـم.PملغـمS2)8.65فقد تفوقت المعاملة T3تربة أما بعد مرحلة التحضین 

S1)7.51 ملغم8.37وP.على التوالي واللذان اظهرا قیمًا اقل من المرحلتین األولى والثانیة) تربة1-كغم.  



  

التربة خالل مدد التحضین تأثیر معامالت الكبریت والمادة العضویة والرص في جاهزیة الفسفور في) 7(جدول 

  )تربة 1- كغم . ملغم ( المدروسة

T1  T2  T3  

    B1  B2  B3  المعدل  B1  B2  B3  المعدل  B1  B2  B3  المعدل  

S0  

C0  6.616.646.116.456.516.586.116.406.596.536.416.51
C1  8.228.258.138.208.228.258.138.208.128.197.948.08
C2  8.118.118018.038.108.117.888.037.947.967.917.94

7.657.677.427.587.617.657.377.547.557.567.427.51المعدل

S1  

C0  7.217.267.047.177.857.917.767.847.687.697.617.66
C1  9.289.329.159.259.309.348.919.188.848.858.618.77
C2  9.319.138.619.028.999.249.119.118.718.738.658.70

8.608.578.278.488.718.838.598.718.418.428.298.37  المعدل

S2  

C0  7.117.116.837.027.897.887.667.817.937.937.557.80
C1  8.158.187.998.118.898.938.818.889.329.378.869.18
C2  8.098.077.918.028.738.898.628.759.129.108.698.97

7.787.797.587.728.508.578.368.488.798.808.378.65  المعدل

C0  6.987.006.666.887.427.467.187.357.407.387.197.32
C1  8.558.588.428.528.808.848.628.758.768.808.478.68
C2  8.508.448.188.378.618.758.548.638.598.608.428.53

8.018.017.757.928.278.358.118.288.258.268.088.18  المعدل

L.S.Dرباعيثالثيثنائيأحادى

0.050.0360.0080.0040.001
0.010.0480.040.0050.002

  

عـــزى إلـــى نشـــاط األحیـــاء المجهریـــة ن تأإن زیـــادة جاهزیـــة الفســـفور فـــي التربـــة نتیجـــة إلضـــافة الكبریـــت یمكـــن 

الناتج من األكسدة األحیائیة للكبریت ممـا یسـاعد علـى زیـادة ذوبانیـة H2SO4الكبریتیكالمؤكسدة له وتكون حامض

مـن المركبـات الفوسـفاتیة قلیلـة اً ن جـزءإفـ) 26(ووفـق مـا أشـار إلیـه ) 16(الفوسفات غیر الذائبة الموجودة في التربـة 

التربــة مثــل الهیدروكســي اباتایــت وفوســفات االوكتاكالســیوم وغیرهــا یــتم ذوبانهــا وفقــًا للمعــادالت فــيالــذوبان الموجــودة

  :التالیة

Ca5(PO4)3OH + 7H+                         5Ca+++ 3H2PO4
- + H20

Ca4(PO4)3.2.5H2O + 5H+                                    4Ca++ + 3H2PO4
- + 2.5H2O

یومًا من التحضین إال إنها عادت 30هزیة هذا العنصر عند ظروف التجربة الحالیة وصلت أقصاها بعد وان جا

یومًا لتصل إلى مستویات مقاربة لما كانت علیه أصًال في التربة ویبدو إن احتواء التربة المدروسة 45لتنخفض بعد 

  .H2SO4ثر األكبر في معادلة كان له األ) تربة1-كغم . غم CaCO3)201على مستویات عالیة من

یتضـح مـن الجـدول أعـاله أیضـًا وجـود تـأثیر معنـوي للمـادة العضـویة فـي معـدل جاهزیـة الفسـفور فـي التربـة فبعــد 

تربــة نتیجــة إضــافة الجــت المجفــف 1-كغــم.Pملغــم 8.52یومــًا مــن التحضــین ســجل أعلــى معــدل للفســفور بلــغ 15

)C1 (دلــة بینمــا لــوحظ أوطــأ معــدل  عنــد المعاC0)ملغــم 6.88بلغــت ) المقارنــةP.تربــة خــالل مرحلــة 1-كغــم

C3)7.35،8.75وC0،C1بلغ المعدل عنـد المعـامالت إذ. زادت هذه المعدالت وبنفس االتجاه T2القیاس 

وق ن التحضــین فقــد انخفضــت هــذه القــیم وبفــر ـیومــًا مــ45أمــا بعــد . علــى التــوالي ) تربــة1-كغــم.Pملغــم 8.63و 

  .على التوالي C3وC0،C1تربة للمعامالت 1-مـكغ.Pم ـملغ8.53و7.33، 8.68بلغت إذمعنویة 



إن التـــأثیر اإلیجـــابي للمـــادة العضـــویة المســـتخدمة فـــي التجربـــة فـــي كمیـــة الفســـفور الجـــاهز فـــي التربـــة المعاملـــة 

للكبریـت علمـًا بـان المـواد العضـویة تعـد مصـدرًا بالكبریت قد یعزى إلى تحفیز تلك المواد لألحیاء المجهریة المؤكسـدة 

أساسیًا للكاربون والطاقة المهمان لنمو األحیاء المجهریة المؤكسدة للكبریت وفعالیتها وبشـكل خـاص المختلفـة التغذیـة 

فضًال عن إن تحلل المادة العضویة یحسن مـن حالـة الفسـفور بعملیـة التمعـدن ولـو بصـورة غیـر مباشـرة مـن خـالل . 

ن یساهم في زیـادة ذوبانیـة أج ثاني أو كسید الكاربون الذي بذوبانه في الماء ینتج حامض الكاربونیك الذي یمكن إنتا

ن لمعـامالت الـرص تـأثیرًا معنویـًا أیضـًا فـي جاهزیـة الفسـفور أ، أظهرت النتائج ) 27(المركبات الفوسفاتیة في التربة 

Pملغـم 8.01بلـغ B2و B1الجـاهز عنـد مسـتویات الـرص سجل أعلى معدل للفسفورT1فخالل المرحلة األولى 

أمـا خـالل مرحلـة القیـاس .تربة 1-كغم.Pملغم 7.75قل قیمة بلغتأB3تربة في حین أعطت المعاملة 1-كغم.

تربــة عنــد 1-كغــم.Pملغــم 8.11و 8.35، 8.27فقــد ارتفعــت معــدالت الفســفور الجــاهز لیصــل إلــى T2الثانیــة 

لتصـل T3یومـًا مـن التحضـین 45ثـم عـادت لتـنخفض مـن جدیـد بعـد . علـى التـوالي B3وB1،B2المعامالت 

  .تربة عند المستویات أعاله على التوالي وبفروق إحصائیة 1-كغم.Pملغم 8.03و8.25، 8.26

ت حیـــث أعطـــCو Sأشـــارت نتـــائج التحلیـــل اإلحصـــائي أیضـــًا إلـــى وجـــود فـــروق معنویـــة لتـــأثیر التـــداخل بـــین 

تربــة فــي حــین أعطــت 1-كغــم.Pملغــم 6.51كمعــدل أوطــأ قــیم للفســفور الجــاهز فــي التربــة بلــغ S0C0المعاملــة 

فكـــان Bو Sأمــا بالنســـبة لتــأثیر التـــداخل بــین . تربـــة 1-كغــم.Pملغـــم 9.18أعلــى قیمـــة بلغــت S2C1المعاملــة 

واقـل S2B2تربـة عنـد المعاملـة 1-كغـم.Pم ملغـ8.80اآلخر معنویًا أیضًا إذ لـوحظ أعلـى معـدل للفسـفور الجـاهز 

أمــا التــداخل بــین العوامــل .یومــًا مــن التحضــین45بعــد S0B3تربــة عنــد المعاملــة 1-كغــم.Pملغــم 7.42معــدل 

فقــد أظهــرت أیضــا تــأثیرًا معنویــًا فــي جاهزیــة الفســفور فقــد ســجل أعلــى معــدل للفســفور B×C×Sالثالثــة المدروســة 

قـل معـدل عنـد المعاملـة أفـي حـین لـوحظ S2C1B2تربـة عنـد المعاملـة 1-كغم.Pملغم   9.37الجاهز بلغ مقداره 

S0C0B3 ملغم 6.41بلغP.تربة عنـد مرحلـة التحضـین 1-كغمT3. أمـا مـن حیـث تـأثیر مراحـل التحضـین فـي

T2عنـد المرحلـة وقد سـجل أعلـى معـدل للفسـفور الجـاهز التأثیرمستوى الفسفور الجاهز فقد كان هو اآلخر معنوي

وكـان) یومـاً 15بعـد (T1تربـة واقـل معـدل عنـد المرحلـة األولـى 1-كغـم.Pملغـم 8.24بلـغ إذ ) یومـاً 30بعد (

  .)2شكل (تربة 1-كغم.Pملغم 7.92
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  )تربة 1- كغم. ملغم ( تأثیر معامالت الكبریت والمادة العضویة والرص في جاهزیة الكبریتات في التربة خالل مدد التحضین المدروسة ) 6(جدول 

T1T2T3

B1B2B3المعدلB1B2B3المعدلB1B2B3المعدل

S0

C0211.33221.00210.00214.11220.00231.00210.00220.00263.33233.00227.00241.11
C1302.00321.00242.00288.33340.33393.00262.00331.78346.00398.00272.00338.67
C2377.00391.00283.00350.33383.33393.00285.00353.78345.00398.00285.33359.44

296.78311.00245.00284.26314.56339.00252.33301.96334.78343.00261.44313.07المعدل

S1

C01011.001069.00911.00997.001135.001173.00997.001101.671153.001177.001113.001147.67
C11288.001317.00980.001195.001473.001486.001080.001346.331498.001590.001030.001372.67
C21472.01569.00998.001346.331510.001576.331021.671369.331520.001580.671368.331489.67

1257.001318.33963.001174.441372.671411.781032.891272.441390.331449.221170.441336.67المعدل

S2

C0857.00858.33805.00840.111185.001210.001040.001145.001358.001361.001120.001279.67
C11140.371159.00940.001079.891289.331298.671082.001223.331860.001882.001410.001717.33
C21198.001210.00997.001135.001240.001258.001114.331204.111725.001750.001426.671633.89

1065.221075.78914.001018.331238.111255.561078.781190.811647.671664.331318.891543.63المعدل

C0693.11716.11642.00683.74846.67871.33749.00822.33924.68923.67820.00889.48
C1910.22932.33720.67854.411034.221059.22808.00967.151234.671290.00904.001142.89
C2196.671056.67759.33943.891044.441075.78807.00975.741213.331242.891026.781161.00

873.00901.70707.33827.35975.111002.11788.08921.741124.261152.19916.931064.46المعدل

L.S.Dرباعيثالثيثنائيأحادى

0.0529.696.603.301.10
0.0139.028.674.341.45



0


