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ثالثْتجاربْمختبريةْلدراسةْتأثيرْمحتوىْالتربةْمنْالجبسْونوعْالمااة ْالضواويةُْْنف َِّذتْ      

وكمياتْاالجزاءْالدباليةْوحالةْوسلوكيةْالبوتاسيوم.ْأستضملتْالموافةْفيْتحللْالماة ْالضوويةْ

جاااااابسس16ْ%)جاااااابسسْومتوساااااا ْ%3.7ثااااااالثْتااااااربْساتْمحتااااااوىْجب اااااايْمختلاااااا ْماااااا خف  ْ

جاااابسسْضْوألاااايعْل اااااْنوعاااااوْماااانْالماااااة ْالضوااااويةْ ْ اااا ْالح  ااااةْومخلفاااااتْ%28.5وعاااالي 

مقارناااةْ نااادووْعلاااسْأساااابْالارباااووْالضواااواْفواااال ْعااانْمضاملاااةْالْ% 2الااادواجنْسْوبم اااتوىْ

 Completely randomizedالتجاربْعلسْأن اْعامليةْلمنْتصامي ْتاامْالتضةاية ُْنف َِّذتْ إلافةسْضْ

design()CRD)ْْغاا ْتربااةْوألاايفتْالماااة ْالضوااويةْعلااسْاساااب100ْْوبااثالثْمراارراتْذْأ ااذت

ا ْْيوما90ْولماد ºْْْسْم2±30(%ْضْحو تْالمضامالتْفيْةرجاةْحارار 2ْالااربووْالضوواْن  بةْ

ْيااومْماانْالحواان90ْللتجرباةْاالولااسْوتي ااتْكميااةْغااأْث اااايْأوك اايدْالاربااووْالمتحارر ْ ااال ْ

ْللفتراتْالزم يةْاآلتيةْ:ْ

ْأيامْت ْالقيابْيومياْ.10ْْْ–1ْالفتر ْمنْْْْ-

ْيوما ْت ْالقيابْكلْيومينْ.20ْْْ–10ْالفتر ْمنْْْ-

ْ.ْيوما ْت ْالقيابْكلْثالثةْأيام31ْْْ–20ْالفتر ْمنْْْ-

ْيوما ْت ْالقيابْكلْأسبوعْ.60ْْْ–31ْالفتر ْمنْْ-

ْيوماْ.15ْْيوما ْت ْالقيابْكل90ْْْ–60ْالفتر ْمنْْْ-



 ْيومااا سضْفصاالتْنااوات ْتاادنل90ْو60ْو30ْْ ضْأماااْالتجربااةْالثانيااةْفحواا تْلااثالثْماادةْحواانْ

فحوصاااتْفيااعْسْأث اااءْتلااوْالمادةْضْأجريااتْحام ْالفولفااوْوحاام ْال يومااوالمااة ْالضوااوية 

يومااا ْضْثاا ْ اادرت90ْْاألشااضةْتحااتْالحمااراءْل اااْ.ْني ماااْحواا تْمضااامالتْالتجربااةْالثالثااةْلمااد ْ

غااا ْترباااة2.5ْْبضااا ْالمضااااييرْالثرموةي اميرياااةْلحالاااةْوسااالوكيةْالبوتاسااايومْمااانْ اااال ْمضاملاااةْ

ذ0.2ْْذْْ 0 وهايKClْْْ بمحاليلْمنْكلوريدْالاال يومْوالمغ ي يومْالحاويةْعلاسْتراييازْمتزاياد ْمانْ

ْ.س1ْْ-س ْمليْمو .لتر8ذ4ْْذ2ْْذ0.8ْْذ0.4ْْ

ْأظ رتْالدراسةْال تاا ْاآلتيةْ:

تفو اااتْالترباااةْالم خفواااةْعلاااسْالمتوسااا ةْوالضالياااةْالمحتاااوىْالجب ااايْفااايْالامياااةْالتجمي ياااةْ -1

ْواتخذتْالمضامالتْفيْالتربْكافةْالترتيبْاآلتي:2COْالمتحرر ْمنْغاأْث اايْأوك يدْالاربووْ

ْ.مضاملةْالمقارنةْْْ>مضاملةْ  ْالح  ةْْْْْْ>مضاملةْمخلفاتْالدواجنْْْْْْْ

ْالمتحررْعنْبا يْالفترات.2COْأيامْفيْكمياتْغاأ10ْْ-1تفو تْالفتر ْْ- 2   

تفو تْالتربةْالم خفوةْعلسْالمتوس ةْوالضاليةْالمحتوىْالجب يْفيْكمياةْحاام ْالفولفاوْْ-3

مضامالتْفايْْالتاربْكافاةْالترتيابْاآلتاي:ْمضاملاةْمخلفااتْ ال ْمدةْالحونْكافةْ.ْواتخذتْال

ْمضاملةْالمقارنةْ>مضاملةْ  ْالح  ةْْ>الدواجنْ

ْأماْمدةْالحونْفيْمضامالتْمخلفاتْالدواجنْوفيْالتربْكافةْفاتخذتْالترتيبْاآلتي:ْْْ

 يوما ْ.30ْمد ْْ>يوما ْْ 60مد ْْ >يوماْ 90ْمد ْْْْْْ

ْني ماْاتخذتْمدةْالحونْفيْمضامالتْ  ْالح  ةْوفيْالتربْكافةْالترتيبْاآلتي:ْْْْْْْ

ْيوما ْ.30ْمد ْْ>يوما 90ْْمد ْْ>يوما ْْ 60مد ْْْْْْ



تفو ااااتْالتربااااةْالم خفوااااةْعلااااسْالمتوساااا ةْوالضاليااااةْالمحتااااوىْالجب اااايْفاااايْكميااااةْحااااام ْْْْْ -4

ْفيْكافةْالتربْالترتيبْاالتيْ:ال يوموْوفيْمدةْالحونْكافةْ.ْواتخذتْالمضامالتْ

 مضاملةْالمقارنةْْ>مضاملةْمخلفاتْالدواجنْْْْ>مضاملةْ  ْالح  ةْْْْْْ

ْأماْمدةْالحونْللتربْومضامالت اْكافةْفاتخذتْالترتيبْاآلتي:ْْْْْ

ْيوما ْ.30ْمد ْْ>يوما ْْ 60مد ْْ >يوماْ 90ْمد ْْْْْْ

 يعْلحوام ْ:ْالفولفوْْوال يوموْْْْْْأظ رتْنتاا ْفيعْاالشضةْتحتْالحمراءْأَوْالْْ-5

تفو تْحوام ْالفولفوْعلسْْالمفصولةْمنْالتربْومضامالت اْمتماثلْالسْحدْماْضْإالْأَنة

ْ.الاربونيلْوالااربوك يلْوال يدروك يلحواضْال يوموْفيْمحتواهاْمنْمجاميعْ

مضاماااااااالْالفضالياااااااا ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْأظ اااااااارتْنتاااااااااا ْالمضاااااااااييرْالثرموةي اميريااااااااةْللتااااااااربْومضامالت اااااااااْضْأَوْتااااااااي ْ- 6

ماااانْْ%  18 -  21وهااااذاْيض اااايْأَوْ 0.82الااااسْ 0.79ْْتراوحااااتْماااانْ(ƒK)اآليونيااااةْللبوتاساااايومْ

البوتاسااايومْالااااذاابْ ااايْمحلااااو ْالترباااةْيوجاااادْبصااايغةْغياااارْفضالاااةْح اااابْالمف اااومْْالايمياااااايْضْ

ض1ْْ-ماااو .لتر10-5× 195 الاااس10ْ-5×2وتراوحاااتْتاااي ْالفضالياااةْاآليونياااةْلمضاااامالتْالدراساااةْمااانْ

ضْوع اادْا تبااار1ْ-سااضرا.ْمااو  -3180.82الااسْ -5852.88وتراوحااتْتااي ْال ا ااةْالحااراْلالسااتبدا ْماانْ

ظ اارْأَوْه اااقْعال ااةْ اا ْم ااتقي ْنااينْالضاااملينْفاايْْ(Q/I)الضال ااةْنااينْعااامليْال ااض ْوالةااد ْ

سااا تي58.53ْْالاااسْ  17.36مااانالتاااربْومضامالت اااا.ْإسْتراوحاااتْتاااي ْال اااض ْالت ميمياااةْللبوتاسااايومْ

0.002ْْإسْتراوحاتْمانْْ(Labile-K) ضْوكذلوْتاي ْالبوتاسايومْالمتحارق2/1س1- مو .ْلتر/1-مو .يغ 

ضْويالحا ْأيااة ْكمياةْالبوتاسايومْالمتحارقْفايْالتاربْكافاةْب لاافة1ْ-س تيْماو .يغ 0.530ْالسْ

لتربااااةْماااانْالجاااابسْفاااايْالمااااة ْالضوااااويةْوانخفاااااضْكميااااةْالبوتاساااايومْالمتحاااارقْنزياااااة ْمحتااااوىْا

  مضامالتْالمقارنة ندووْألافةْماة ْعوويةس.


