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  2006،) 1(العدد 4:مجلة االنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد 
  

وٕاضافة الكبریت الزراعي في جاهزیة وامتصاص بعض العناصر الغذائیة أثر التداخل بین الرص 

  بات الذرة الصفراءنونمو 

  

  البیاتيإبراهیمعلي حسین

  جامعة االنبار/ كلیة الزراعة

  

  الخالصة

فــي جاهزیــة وامتصــاص وتأثیرهمــارص التربــة فــي اكســدة الكبریــت الزراعــي تــأثیرهــذه الدراســة لمعرفــة أجریــت

قتهـا فـي التربـة وعال) ، الزنـك ، النحـاسالمنغنیـز،، الحدیـد، البوتاسـیومالفسـفورالنتروجین ،( العناصر الغذائیة 

ة تربـة مزیجـة طینیـه اسـتخدم فـي التجربـ) 106(صـنف تركیبـي بحـوث .Zea mays Lبنمـو نبـات  الـذرة الصـفراء 

-هـ. ˚Sمیكا غرام0،1،2(الكبریت الزراعي الى مادة التربة بواقع أضیفTypic Torrifluvent. مصنفة 

1) (S2 , S1 , S0( للــرص باســتخدام جهــاز    األمثــلثــم رصــت التربــة عنــد المســتوى الرطــوبي .علــى التــوالي

B4(3-م.میكـا غـرام 1.45،1.55، 1.25،1.35للوصول الى كثافـات ظاهریـة تعـادل البروكتر , B3 , B2 ,

B1( على التوالي.  

، المساحة الورقیة النباتات  أطوال(مؤشرات نمو النبات المدروسة فيالنتائج بان للرص تاثیر معنوي  أظهرت

Cu(وامتصـاص ) للمجمـوع  الخضـري والجـذري الجافـةاألوزان،  , Zn , Mn , Fe , K , P , N ( حیـث ازدادت

بعدها حصل  انخفاض تدریجي وبعالقة خط منحني واضـح ) 3-م.غراممیكا1.35الى 1.25( ن بزیادة الكثافة م

الكبریـت الزراعـي تـأثیرا فـي إلضـافةبـان أیضـاالنتائج أوضحت.القیم أدنى) 3-غراممیكا1.55( لتعطي المعاملة 

قــــیم لمؤشــــرات النمــــو   أفضــــل) S2(وى االضــــافة لتعطــــي  المعاملــــة الموشــــرات المدروســــة فقــــد ازدادت  بزیــــادة مســــت

Cu(المدروسة ومحتوى النبات من  , K , P , N  ( امتصـاص فـيفي حین  لم یكن الضافة الكبریت  تاثیر معنـوي

)Zn , Mn , Fe (المعاملــةنالدراســة بــاوأظهــرت)S2B2  ( قــیم للمؤشــرات المدروســة مقارنــه  أعلــىأعطــتقــد

  .القیمأدنىأعطتي الت) S0B4(بالمعاملة

  

The effect of Interaction between Compaction and agricultural sulfur 
on Availability and uptake of some nutrients and growth of Corn Plant

(Zea mays L.)
  

A. H. Al-Bayati
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Abstract
This experiment was conduted to study the effect of stress caused by Soil 

Compaction on Agricultural Sulfur oxidation and their interaction effects on availability 
and uptake of some Nutrients (N, P, K, Fe, Mn, Zn, Cu) and their relationship on Corn 
plant  growth (Synthetic Var.106).

Agriculture Sulfur was added to the Clay loam soil Classified Typic Torrifluvent at 
three levels 0, 1, 2, MgS˚. hg1 (S0, S1 and S2) respecrively than it was compacted to 
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following bulk density levels 1.25, 1.35, 1.45, 1.55 Meg/m-3 (B1, B2, B3 and B4) 
respecrively .

Results indicated significant affect for compaction  on the studied growth indexes 
(plant height, leaf area, Root and Shoot dry matter) also on the uptake of (N, P, K, Fe, 
Mn, Zn, Cu).The uptake of these nutrients were positively up to 1.35 Meg.m-3 . then it 
showed negative effect as bulk density level was increased. We showed that addition of 
the Sulfur  significantly increased availability of nutrients and growth indexes when it 
was addition at level S1 increased up to S2. N, P, K and Cu uptake  significantly 
affected  .But Zn, Mn, and Fe uptake were not affected. S2B2 treatment was showed 
best values for studied indexes. Incompertion  to the S0B4 tyreatment which showed 
lower values.

  

  المقدمة

تتطلـب الزراعــة الحدیثـة اســتعمال المكـائن والمعــدات الزراعیــة فـي معظــم العملیـات الزراعیــة والتـي تســلط ضــغوط 

ممــا یــؤدي الــى تــدهور  خــواص التربــة الفیزیائیــة ) 1(كیلــو باســكال ) 650-200(بیــرة علــى التربــة تتــراوح بــین ك

فـيسرعة انتقال كل من المـاء والغـازات  وسـریان الحـرارة فـي جسـم التربـة والـذي یـؤثر بـدورة فيوالذي ینعكس سلبیا 

  .)2(خواص  التربة  الكیمیائیة والبایلوجیه 

جاهزیة العناصر الغذائیة الالزمة لنمو فيراكل الترب الكلسیة ارتفاع قیم درجة تفاعل التربة مما یؤثان اهم مش

هذا المؤشـر عـن طریـق اضـافة  المحسـنات تاثیروسائل یتم من خاللها تقلیل إلیجاداألبحاثالنبات لذا فقد اتجهت 

وان مسـتوى .) 3(ات ـجهیز العناصر الغذائیة للنباتالحامضي كالكبریت من اجل زیادة قدرة التربة على تالفعلذات 

فقـد اشـار .)4(الكبریـت بمـرور الـزمن إضـافةاالنخفاض في قیم درجة تفاعل التربة المعاملة تزداد بزیادة مستویات 

فراء عنـــد بالتربـــة ونبـــات الـــذرة الصـــMn,Zn,Feالكلـــى للــــحصـــول زیـــادة فـــي جاهزیـــة المحتـــوى ) 5(االعظمـــي 

الجــاهز فــي التربــة Cuواضــح فــي مقــدار عنصــر   تــأثیرولكــن لــم یكــن لــه 1-هكتــار.˚Sمیكــا غــرام)  2(اضــافة 

الكبریــت الزراعــي  تــاُثیر معنــوي فــي زیــادة إلضــافةإن) 6(البیــاتي والخفــاجي أشــاروكــذلك محتــواه فــي النبــات وقــد 

ن فــي حــین لــم یكــن الضــافة الكبریــت یحضــتالالثــاني مــن األســبوعجاهزیــة الفســفور والحدیــد والمنغنیــز فــي التربــة بعــد 

جاهزیــة  الخارصــین والنحــاس فــي التربــة ، الحظــا بــان لــرص التربــة تــاثیرات متفاوتــة فــي جاهزیــة فــيتــاثیر معنــوي 

فـي اكسـدة الكبریـت الزراعـي العناصر المدروسة اعاله مع الزمن لذا تهدف هذه الدراسة معرفـة تـاثیر مسـتوى الـرص 

رها في جاهزیة بعض العناصر الغذائیة المضافة كالعناصر الصغرى والكبرى  الموجـودة اصـالً وتاثیالمضاف للتربة

  .في التربة وعالقتها بنمو نبات الذرة الصفراء

  

  المواد وطرائق العمل

استحصـــلت مـــن الطبقـــة الســـطحیة)   Clay loam(تجربـــة باســـتخدام تربـــة ذات نســـجة مزیجـــة طینیـــةأجریـــت

جففـت التربـة هوائیـا .Typic Torrifluventحقول كلیـة الزراعـة جامعـة بغـداد مصـنفة سم الحدى ) 30–صفر (

حـددت بعـض الصـفات الفیزیائیـة والكیمیائیـة ثـم .ملـم ومزجـت جیـدا ) 2(وطحنت ثم مـررت مـن منخـل قطـر فتحاتـه 

مثلـى لـرص التربـة حـددت نسـبة الرطوبـة  ال) . 1(والموضحة في الجـدول ) 8و7(للتربة حسب الطرائق الواردة في 

من قبل الجمعیه االمریكیه لفحص المواد وباستخدام جهاز بروكتر لرص التربة وتحدیـد عـدد المقترحةحسب الطریقة 

B4(3-م.میكا غرام) 1.55, 1.35,1.45, 1.25(الضربات الالزمة للوصل للكثافات الظاهریة  , B3 , B2

, B1( الكبریت الزراعي فأضی. على التوالي أعالهللكثافات) مزجـا مـع التربـة قبـل الـدك بالمسـتویات )  2جـدول
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S2(1-هــ. ˚Sمیكـا غـرام ) 0،1،2( , S1 , S0 ( كغـم 240اضـیف النتـروجین بمقـدار . علـى التـواليN .

(الیوریـا ةأسـمدباسـتخدام 1-هكتـار.Kكغـم40هكتـار والبوتاسـیوم بمقـدار .Pكغم 40والفسفور بمقدار1-هتكار

46N %   ( االمونیــوم  أحــاديوفوســفات)21N % , P أذیبــت)N% 45(وكبریتــات البوتاســیوم )  %

فــي مــاء الترطیــب الــالزم للوصــول الــى المحتــوى الرطــوبي االمثــل أعــالهالعناصــر إضــافةوحســب مســتویات األســمدة

تربــة جافــة هوائیــا بعــد ترطیبهــا للمحتــوى كغــم 10ســم وذلــك بــدك 15بقطــراعمــدة  تربــة اســطوانیهحضــرت للــرص 

لنـاعم ها وضـع طبقـة مـن رمـل الكـوارتز ابعـدهریة المطلوبة اعالهظاالللوصول الى الكثافاتللرصاألمثلالرطوبي 

التصـــمیم أســـاسورتبـــت علـــى الخشـــبیةألظلـــهإلـــىالمهیـــأة األعمـــدةنقلـــت .ةســـم فـــي اســـفل االســـطوان) 5(بســـمك 

الصـــفراء الـــذرةزرعـــت بـــذور .) 9(أســـبوعینوبثالثـــة مكـــررات للمعاملـــة الواحـــدة بعـــد ) .C.R.D(العشـــوائي الكامـــل 

بعد سم) 1(سمك بعلى سطح التربة وتغطیتها بطبقة تربة غیر مرصوصة بذور10بوضع)  106(صنف تركیبي 

ن المــاء مــ) %50(ف حــدد الــري بعــد اســتنزا.مــن الزراعــة خفــت الــى نبــات واحــد فــي كــل وحــدة تجریبیــةأســبوع

ظهــور النــورات الذكریــة تــم أیــوم مــن الزراعــة وعنــد بــد) 60(عــد ب.) 10(یومیــا األعمــدةالجــاهز عــن طریــق وزن 

6.67× مجموع اطوال جمیع االوراق للنبات الواحد ) ( 11(باستخدام طریقة ةقیاس اطوال النباتات والمساحة الورقی

م فصلت الجذور عن التربة باستخدام الماء الجاري ومنخل قطر وحصاد الجزء الخضري  وغسله بالماء المقطر ث)  

الیجاد الوزن الجاف ) ˚م65(مایكرون بعدها جفف المجموع الخضري والجذري في الفرن بدرجة ) 147(فتحاته 

  .)12(وحسب  

مــن وقــدر كــل) 13(حســب الطریقــة المقترحــة مــن قبــل ) الجــزء الخضــري والجــذري (النباتیــةهضــمت العینــات 

امونیــــوم فنادیــــت و الفســــفور الكلــــي بطریقــــة مولبیــــدات االمونیــــوم ،) 8(النتــــروجین الكلــــي بطریقــــة المــــایكرو كلــــدال 

مـن قبـل  المقترحـةلطریقـة ، قـدر الفسـفور الجـاهز فـي التربـة حسـب ا) 12(البوتاسیوم الكلي باسـتعمال جهـاز اللهـبو 

) 12(ثم قدرت بجهاز االمتصاص الذري) 14(ب طریقة العناصر الصغرى فتم استخالصها من التربة حساما) 7(

.  

  

  النتائج والمناقشة

  :تأثیر مستوى الرص واضافة الكبریت الزراعي في مؤشرات النمو -1

النباتـات حیـث ازدادت أطـوالمعنـوي فـي تـأثیربـان للـرص ) 3(جـدول الفـي الموضـحةیتضح من خـالل النتـائج 

علـــى التـــوالي بعـــدها )3-م.میكـــاغرامB2 )1.25 ،1.35إلـــىB1ن زیـــادة واضـــحة بزیـــادة الكثافـــة الظاهریـــة مـــ

3-م.غرام میكــا1.45الكثافــة مســتوىحصــل انخفــاض تــدریجي وبفــروق معنویــة لمؤشــر اطــوال النباتــات عنــد بلــوغ

)B3 ( وبعالقة خط منحني واضح) معنـويتـأثیرالكبریت الزراعي فیالحظ ایضا بـان لـه إضافةتأثیرأما) 1شكل

S2) (2(الكبریــت لتصــل اقصــى القــیم عنــد المســتوى إضــافةواضــح فــي اطــوال النباتــات فقــد ازدادت بزیــادة مســتوى 

ویتضــح كــذلك بــان افضــل ) الكبریــتإضــافةعــدم ) ( S0(مقارنــه بمســتوى ) 1-هكتــار.میكــا غــرام كبریــت زراعــي

  .سم ) 162(بلغت ) B2S2(اطوال النباتات  ظهرت عند معاملة التداخل 

اطــوال النباتــات انعكســت ایضــا علــى مؤشــرات فــيمســتوى الــرص واضــافة الكبریــت المشــار الیــه اعــاله تــأثیرإن

الجــاف للمجمــوع والــوزن حیــث یالحــظ بــان  افضــل قــیم  للمســاحة الورقیــةالنمــو االخــرى المدروســة وبــنفس االتجــاه 

للمؤشـرات ) غـم18.8,غـم2,125.4سـم6965(والجـذري ظهـرت عنـد معاملـة التـداخل اعـالة بلغـت الخضري 

S0(علــى التــوالي فــي حــین ان ادنــى قــیم ظهــرت عنــد معاملــة التــداخل  B4( حیــث بلغــت)2ســم4133, ســم87,

والــوزن الجــاف للمجمــوع الخضــري والجــذري علــى الورقیــةل النبــات والمســاحة طــو لمؤشــرات) غــم8.1وغــم67.5
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الجافــة للجــزء واألوزانعالقــة الخــط المنحنــى بــین الكثافــة الظاهریــة نأ.) 1شــكل (التــوالي وبعالقــات خــط منحــي 

الخضري والجذري تعزى الى تاثیر المقاومة المیكانیكیة للتربـة علـى اختـراق الجـذور وانتشـارها وجاهزیـة المـاء والهـواء 

ســطوح دقــائق قــد ســبب زیــادة فــي تمــاس الجــذور مــع) B2إلــىB1(فزیــادة رص التربــة مــن المســتوى , فــي التربــة 

امتصـــاص المـــاء فـــيلیـــة الجـــذور ادة قابیـــوزیـــادة حجـــم المجمـــوع الجـــذري للنبـــات ممـــا ســـبب فـــي ز التربـــة ومجامیعهـــا

اخالال فـي التـوازن بـین المحتـوى الحجمـي للمـاء )B3(في حین سبب زیادة الرص عند المعاملة ,والعناصر الغذائیة

لوحظ في دراسة مؤشر الوزن الجاف للمجمـوع ان ما,ة النتشار الجذور والهواء في التربة وزیادة مقاومتها المیكانیكی

النباتات ، المساحه الورقیـه ، الـوزن الجـاف للمجمـوع الخضـري أطوال(األخرىانعكس على مؤشرات النمو لجذريا

أمــا ) 15و 16(كــل مــن إلیــهالقــیم  المالحظــة وهــذا مــا یتفــق مــع مــا اشــار أدنــىB4مســتوى الــرصاعطــى حیــث ) 

رجــع لمــا للكبریــت مــن فعــل حامضــي یكمــن فــي قدرتــه علــى تكــوین یالكبریــت الزراعــي  فإلضــافةاالیجــابي التــأثیر

وهــي بكتریــا هــوائي Thiobacillusحــامض الكبریتــك عــن طریــق اكســدته حیویــا مــن قبــل انــواع مــن البكتریــا جــنس 

كســـدة تكـــوین حـــامض الكبریتیـــك مســـببة ذاتیـــة التغذیـــة تحصـــل علـــى طاقتهـــا مـــن اكســـدة الكبریـــت و نـــاتج عملیـــة اال

التغیــرات تظهــر بعــد وهــذهانخفــاض فــي قــیم درجــة تفاعــل التربــة اعتمــادا علــى نســبة كاربونــات الكالســیوم فــي التربــة 

مما یؤدي الى زیادة ذوبانیـة وجاهزیـة العناصـر الغذائیـة عـن ) 9(اسبوعین او اكثر اعتمادا على مستوى رص التربة 

  .ان الكیمیائي والترسیب لها واختزال بعضها مثل المنغنیز والحدید طریق خفض معدل االتز 

تظهر اثارا ایجابیة 1-هكتار.میكا غرام4قل من ان إضافة الكبریت بالمستویات االب) Dawood)4أشاروقد 

عــدل مفــيعكســیاحیــث تــؤثر1-هكتــار.میكــاغرام40–12فــي خــواص التربــة الكلســیة مقارنــة باإلضــافات العالیــة 

.میكــاغرام2حیــث الحــظ بــان إضــافة الكبریــت بحــدود ) 5(ة أكســدة الكبریــت وهــذا یتفــق مــع مــا حصــل علیــه ســرع

الطـــول والـــوزن الجـــاف للمجمـــوع الخضـــري والجـــذري  لنبـــات الـــذرة (مؤشـــرات النمـــو فـــيواضـــح تـــأثیرلـــه 1-هكتـــار

  .1-هكتار.میكاغرام1مستوى اإلضافةعمقارنه م) الصفراء

  :مستوى الرص واضافة الكبریت الزراعي في امتصاص العناصر الغذائیة تأثیر-2

فــي وجــود فــروق معنویــة بــین المعــامالت مــن حیــث تــأثیر الــرص ) 2(فــي الشــكل یالحــظ مــن النتــائج ألموضــحة

Kمحتوى النبات من , P , Nذه العناصر ظهرت عند مستوى الرص هقیم لمحتوىفأعلىB2 )1.35میكاغرام.

أعـــاله علـــى التـــوالي ولـــوحظ انخفاضـــها بزیـــادة للعناصـــر) 1-نبـــات.غـــرام0.82، 0.43،0.09( لغـــت ب) 3-م

,0.24,0.05( تـبلغـــ) 3-م.میكـــاغرامB4 )1.55مســـتوى الـــرص لتعطـــي اقـــل محتـــوى عنـــد مســـتوى الـــرص

1.35(غذائیــة لحــد الكثافــة وتعــزى الزیــادة فــي محتــوى النبــات مــن العناصــر العلــى التــوالي) 1-نبــات.غــرام0.32

مـر األزیادة حجم المجمـوع الجـذري للنبـات إلىإضافةبة مع التر الى زیادة تماس المجموع الجذري)3-م.میكاغرام 

سبب ) 3-م. غراممیكاB4)1.55مستوى إلىوبزیادة الرص ,الذي ادى الى حصول أعلى امتصاص في النبات 

  .الجذري انعكس على كمیة العناصر الغذائیة الممتصة من قبل النبات المجموعوزنانخفاضا معنویا في

Cu(أما محتوى النبات من العناصر الصغرى المدروسة , Zn , Mn , Fe (فقد أظهرت النتائج في الشـكل)2(

78، 0.67، 22.1،4.7(بلغــتB2عالقــة خــط منحنــي واضــح حیــث ظهــرت أعلــى القــیم عنــد مســتوى الــرص 

للعناصر أعاله على التوالي في حین ان ادنـى قـیم لهـذه العناصـر ظهـرت عنـد مسـتوى الـرص ) 1-نبات. غرامملي

B4 حیـــث ) 17(وعلـــى التـــوالي وهـــذا یتفـــق مـــع )1-نبـــات . غـــرام ملـــي0.65، 0.55، 4.5، 15.2( كانـــت

ي وذلــك لســیادة نیكمیكــاإلجهــادالمعرضــةالحنطــةمــن قبــل نباتــات Nحصــول انخفــاض فــي امتصــاصإلــىأشــاروا

امـا .أیضـاKكذلك الحظوا حصـول انخفـاض فـي امتصـاصو .عند هذه الظروف عملیه عكس النترجة في التربة
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Pو Kمـن حصـول انخفـاض فـي مسـتوى امتصـاص) 18(إلیهأشارفانه یتفق مع ما Pتاثیرالرص في امتصاص 

  .) 3-م.میكاغرام1.45( ة ـة الظاهریـوى الكثافـلمستتربةمن قبل نبات الحمص بزیادة رص ال) %20(بمقدار 

حیــث الحظــوا حصــول ) 15(الــرص فــي امتصــاص العناصــر الصــغرى فانــه یتفــق مــع مــا اشــار الیــه تــأثیرأمــا

حصــول انخفــاض فــي انتشــار نتیجــةالمیكــانیكي اإلجهــادانخفــاض معنــوي فــي امتصــاص العناصــر الصــغرى بزیــادة 

الكبریـــت الزراعـــي  إلضــافةبـــان 2ویتضـــح كـــذلك مــن نتـــائج شــكل .صوصــة االوكســجین تحـــت ظــروف التـــرب المر 

Cu(ایضـا تـاثیر معنـوي فـي محتـوى النبـات مـن  , Zn , Mn , Fe , K , P , N( ر المعنـوي قـد یرجـع ذلـك التـاثیو

.)19(ت لقیم درجة تفاعل التربة مؤثرا في زیادة جاهزیة العناصر الغذائیة الالزمة للنباالضافة الكبریت في خفضه

ویالحــظ مـــن النتــائج بــان هنالـــك فــروق معنویــة بـــین مســتویات الكبریـــت ) 20و5(هــذا یتفــق مـــع مــا حصــل علیـــةو 

Cuالمدروسة من حیث التاثیر في امتصاص  , K , P , N حیث تفوقت معامالتS2 من معامالتS0وS1 ، في

Znامتصـاصفـيحـین لـم یكـن  لمسـتوى اضـافة الكبریـت تـأثیرات معنویـا  , Mn , Fe. وهـذا یتفـق مـع مـا حصـل

ضــافة وأ   تربــةیتضــح بــان هنــاك تــاثیر معنــوي للتــداخل بــین مســتوى رص ال)  2(مــن الشــكل .) 21و 5(علیــه 

Kوان افضـل قـیم امتصـاص للعناصـرللتربـة المدروسـةالكبریـت , P , N لـوحظ فـي المعاملـة)B2S2( بلغـت)

، 0.05, 0.24( كانـت S0B4اقـل القـیم عنـد المعاملـةفـي حـین لـوحظ)1-نبات.غرام 0.18،1.35، 1.01

امتصـاص العناصـر بلـوحظ ایضـا فیمـا یتعلـقنفـس االتجـاه  .علـى التـوالي أعالهللعناصر ) 1-نبات.غرام 0.32

Cu(الصـغرى  , Zn , Mn , Fe ( ةالمعاملـأعطـتحیـث)B2S2  ( فیمـا بلغـت )1.21، 1.42، 8، 32.8  

. ملغـــم  0.65، 0.55، 4.3، 15.2( ادنـــى القـــیم بلغـــت S0B4المعاملـــة   أعطـــتفـــي حـــین) 1-نبـــات.ملغـــم 

  .للعناصر الصغرى اعاله على التوالي) 1-نبات

  .وجاهزیة العناصر الغذائیة تربةتاثیر مستویات الرص والكبریت الزراعي في درجة تفاعل ال-3

  :درجة تفاعل التربة  -أ

عام النخفـاض درجـة تفاعـل  التربـة كنتیجـةبان هناك اتجاه) 4(في الجدول ج الموضحةیالحظ من خالل النتائ

علــى S2وS1والمسـتوى ) S0(لمعــامالت المقارنـة) 7.7و 7.9إلـى8.0( إلضـافة الكبریـت حیـث انخفضــت مـن 

) 8.11(ن ـمــةـتربــحیــث الحــظ حصــول انخفــاض فــي درجــة تفاعــل ال) 21(وهــذا یتفــق مــع مــا اشــار الیــه .التــوالي 

  .) 1-هكتار. ˚Sرام غمیكا2إضافةعند ) 7.56( الى ةلمعاملة المقارن

وان أثیر معنـوي فـي درجـة تفاعـل التربـةویتضح من النتائج ایضا بان  للتداخل بـین مسـتویات الـرص والكبریـت تـ

وقــا معنویــة لمعــامالت ولــم تظهــر النتــائج فر ) 7.7(بلغــت   S2B2و S2B1اقــل قیمــة لهــا ظهــرت فــي المعــاملتین 

  .الرص في التاثیر على هذه الصفة

  :الجاهز من العناصر الغذائیة   محتوى التربة  -ب

نهایــة عنــدقیمــة النتــروجین الجــاهز فــي التربــةبــان للــرص  تــاثیر معنــوي فــي) 4(النتــائج فــي جــدول أوضــحت

تربـة1-كغم. رام غ1.7( فضت من التجربة ویالحظ بان زیادة الرص سببت انخفاضا معنویا في جاهزیته حیث انخ

S0لمعاملــة )  تربـة1-كغـم.غـرام 0.8( إلـى S0B1لمعاملـة )  B4 ویرجـع ذلــك الـى سـیادة الظـروف الغیـر هوائیــة

وهــذا االتجــاه انعكــس فــي التــاثیرعلى مســتویات ) 22(المرافقــة لزیــادة الــرص ممــا ســبب ســیادة عملیــة عكــس النترجــة 

S1B1وS2B1ن النتائج بان اعلى قیمة للنتروجین الجاهز ظهرت في المعـاملتین الكبریت المضاف حیث یالحظ م

مـن الفســفور الجــاهز عنــد مســتویات تربــةتــوى  اله بــان للــرص تــأثیر معنـوي فــي محوتشـیر النتــائج فــي الجــدول نفسـ. 

اه محتــوى ومــن خــالل مالحظـة اتجــ.S0فـي حــین لــم یكـن لــه تـاثیر معنــوي عنــد مسـتوى S2وS1اضـافة الكبریــت 

یوم من الزراعة وجد بان هنالك انخفـاض معنـوي فـي محتـواه مـع زیـادة الـرص ) 60(بعد .التربة من هذا العنصر
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التــي رافقــت  إضــافة تربــةعنــد مســتویات الكبریــت المضــافة وان الزیــادة المعنویــة فــي محتــوى الفســفور الجــاهز فــي ال

)24(إلیههذا یتفق مع ما اشار ) 23(دة وٕاذابته لفسفور التربة الكبریت قد یعزى الى تكون حامض الكبریتیك باألكس

محتــوى الفســفور فــي التربــة والنبــات  نتیجــة اضــافة الكبریــت الزراعــي للتربــة و مــن حصــول زیــادة معنویــة فــي جاهزیــة 

-كغـم. ملغم4(بان قیمة الفسفور الجاهز في التربة قبل الزراعة وبعدها لم یتعدى ) 4(و ) 1(یتضح من الجداول 

. ملغــم 7(ـ بــ) 25(والــذي حــدده تربــةالجــاهز فــي الهــذه القــیم هــي دون الحــد الحــرج للفســفورإنمــا یشــیر ) تربــة1

بــان افضــل قیمــة ظهــرت ) 4(دراســة البوتاســیوم الجــاهز فــي التربــة فاوضـحت  النتــائج فــي جــدول أمــا)تربــة1-كغـم

S0وبفارق معنوي في حین اعطت المعاملة ) تربة1-كغم. ملغم 125(بلغت B2S2عند المعاملة  B4. اقل قیمة

ولـــم یكـــن للـــرص او مســـتوى اضـــافة الكبریـــت أي تـــاثیر معنـــوي فـــي هـــذا )  تربـــة1-كغـــم. ملغـــم 113(لهـــا  بلغـــت 

  .المؤشر 

بــان للــرص تــأثیر معنــوي  فــي خفــض جاهزیــة  )  4(الجــدول مــنالصــغرى فیتضــحالغذائیــةدراســة العناصــر إمــا

وتشـیر S0من الحدید حیث انخفضـت بصـورة عامـة تحـت جمیـع  مسـتویات اضـافة الكبریـت مـا عـدا المسـتوى التربة 

من الحدید الجاهز قـد ازدادت قیمتـه تربةبان لمستوى اضافة الكبریت تاثیر معنوي واضح في محتوى الأیضاالنتائج 

كانـــت عنـــد المعاملـــة تربـــةالجـــاهز فـــي الوان افضـــل قیمـــة للحدیــد S1مقارنـــه بمعـــامالت المســـتوى S2عنــد المعاملـــة 

B2S2تلتها المعاملةS2B1.  

دراســة محتــوى التربــة مــن المنغنیــز الجــاهز فیتضــح بــان للــرص تــاثیر معنــوي فــي محتــوى التربــة الجــاهز منــه أمــا

اهـذو ةفزیادة الرص سـببت زیـادة معنویـة فـي جاهزیتـه بسـبب الظـروف الغیـر هوائیـة المرافقـه لمسـتویات الـرص العالیـ

ن الضـافة الكبریـت تـاثیرا الكبریـت جمیعـا وكـاإضـافةمسـتویات وهذا االتجاه استمر تحـت ) 6(یتفق مع ما اشار الیه 

معنویــا فــي زیــادة جاهزیــة المنغنیــز وبفــروق معنویــة وان الــدور االیجــابي للكبریــت فــي هــذه الزیــادة قــد یرجــع الــى فعــل 

یـت اضـافة الـى تجهیـز االلكترونـات خـالل عملیـة االكسـدة ودورهــا االذابـة لحـامض الكبریتیـك المنـتج مـن اكسـدة الكبر 

S2B4یالحـظ مـن النتـائج ان المعاملـة ) 22و5(وهـذا یتفـق مـع مـا اشـار الیـه )26(في اختزال المنغنیز في التربة 

  .)تربة1-كغم. ملغم12.4(قیمة للمنغنیز الجاهز بلغت اعلىاعطت

رص تاثیر معنوي في جاهزیة الزنك والنحاس فقد ازدادت جاهزیة الزنك بزیادة بان لل) 4(تشیر النتائج في جدول 

الــرص فــي حــین انخفضــت جاهزیــة النحــاس معنویــا بزیــادة الــرص ویرجــع ذلــك الــى تــداخل التــاثیرات الحاصــلة عــن 

لنتـائج ویالحـظ مـن ا. الرص وتحدید المجمـوع الجـذري للنبـات والـذي یحـد بـدوره مـن قابلیـة النبـات علـى االمتصـاص 

فـي حــین ) . تربـة 1-كغـم.ملغــم3.7(بلغـت S2B4B2S2لزنـك الجــاهز ظهـرت عنـدالمعاملتین بـان اعلـى قیمـة ل

وان عــدم ظهــور .)تربــة 1-كغــم.ملغــم0.9(بلغــت S2B2ان اعلــى قیمــة للنحــاس الجــاهز ظهــرت عنــد المعاملــة 

)21(لى محتوى التربـة القلیـل نسـبیا مـن هـذا العنصـرتاثیر معنوي للكبریت في النحاس الجاهز في التربة قد یعزى ا

.  
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