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تأثير إضافة كاربونات الكالسيوم ومخمفات الدواجن في جاىزية الفسفور في التربة
ومحتواه في النبات
فائز عبد الستار الجبوري
كمية الزراعة  /جامعة بغداد

المستخمص
اجريت دراسة لمعرفة تأثير اضافة كاربونات الكالسيوم بنسب
( %)40 ، 35 ، 30والمخمفات العضوية (الدواجن) بنسبة (

 0و )%0.5عمى

جاىزية الفسفور في التربة ومحتواه في نبات الذرة الصفراء اذ تم أستعمال تربة

مزيجية طينية غرينية (  )Typic Torrifluventمن حقل كمية الزراعة – أبي
غريب وزرع نبات الذرة الصفراء صنف نيميوم – تركيبي كدليل نباتي في االصص
داخل الظمة وباستعمال مياه الري من نير ابي غريب .

أظيرت النتائج ان اضافة كاربونات الكالسيوم بالمستويات المذكورة اعاله

ادت الى قمة امتصاص (  )Pوتركيزه في النبات  .ان زيادة تواجد الفسفور الجاىز
في التربة ذات المحتوى العالي لكاربونات الكالسيوم وبوجود المادة العضوية ادى

الى قمة امتصاص (  )Pمن قبل الجذور مع انخفاض غير معنوي في نسبة (

)P

في السيقان واالوراق ومع وجود تغير معنوي لمتربة تحت وجود المادة العضوية
وبدونيا لكن اختفى ىذا التغير المعنوي بين التربة ونسبة الكاربونات الكالسيوم

المضافة في حين تجمع الفسفور في السيقان واالوراق مع تقارب نسبة الفسفور
الى  %1مع كاربونات الكالسيوم  %40وبعدم وجود المادة العضوية بينما في حالة
وجود المادة العضوية فأن نسبة ( )Pكانت . %0.7

إن تأثير المادة العضوية عمى تجمع الفسفور في المنطقة الجذرية يزداد

زيادة غير معنوية بزيادة نسبة كاربونات الكالسيوم أيضاً بقيمة غير معنوية ونسب

 %CaCo3المختمفة.
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المقدمة
لقد كان لكاربونات الكالسيوم الدور الكبير في التأثير عمى االنتاج الزراعي
في معظم الترب الزراعية وترب العراق بصورة خاصة لما تحتويو ىذه الترب في
بعض المناطق الشمالية ومنطقة ربيعة من ضمنيا عمى نسبة تزيد عن

 %50من

كاربونات الكالسيوم وبشكل  . Nudalesمما زاد في تأثيرىا عمى الخواص الفيزيائية
والكيميائية لمتربة (. )8
أكد (الراوي  )3( )1985 ،ان لمحتوى التربة من معادن الكاربونات تأثير
مباشر عمى درجة تفاعل التربة  ،اذ ان زيادة كمية ىذه المعادن في التربة تؤدي الى
رفع قيمة (  )pHلمتربة وجعميا تميل الى القاعدية  ،فتنخفض فييا جاىزية معظم
العناصر الغذائية لمنبات عدا عنصر المولبدنوم .
ان لزيادة كاربونات الكالسيوم والمنغيسيوم تزيد من ترسيب عنصر الفسفور
في التربة وبشكل فوسفات الكالسيوم الثالثية وبالتالي يقمل من جاىزية الفسفور لمنبات
(. )1
تعمل المادة العضوية عمى تحسين خواص التربة الكيمياوية والفيزيائية
والبايولوجية  .كما انيا مصدر جيد لمعديد من العناصر الغذائية مثل النايتروجين
والبوتاسيوم والكبريت وكذلك الفسفور والعناصر الصغرى وليا تأثير مباشر في
خفض قيمة (  )pHنتيجة لتحمميا وتجمع االحماض العضوية يؤدي الى زيادة من
فعل  Caو Feو Alوالمذان ليما الدور الكبير في حجز الفسفور في التربة بشكل
مركبات مترسبو بـ  FePo4أو  AlPo4وجميعيا غير ذائبة مما يؤدي الى أنخفاض
جاىزية الفسفور لالمتصاص من قبل النبات (. )1
يشارك الفسفور في انتقال الطاقة وتكوين مجاميع االسترات حامض الماليك
ومساعده االنزيمات

 NADPو . )1( ATPان كمية الفسفور التي تحتاجيا
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المحاصيل ىي أكبر من الكميات التي يتم التوصل الييا الن كمية كبيرة من الفسفور
المضاف يثبت في التربة (. )18
ليذا يجب االىتمام بنتائج التجارب الحقمية والدورة الزراعية وادارة الترب
الكمسية (  )3حتى يتضمن اعادة العناصر الغذائية لمتربة  .اذ أشار
( )9( )Bergmenn,1982ان  %80-75من  Pو Kتعاد الى التربة عن طريق
حيوانات المزرعة والتي قد تم أمتصاصيا من قبل المحاصيل العمفية  .الحظ
( )23( )Smith,1982ان فترة النمو الحديثة لمنبات تزيد من امتصاص العناصر
الغير العضوية والفسفور واحد منيا واكثر من النباتات الناضجة اال ان تجمع
العناصر في االجزاء االكثر نضجاً تكون اكثر كما ىي الحال (

 Caو MnوFe

و )Bوىذا ما يؤكد لنا ان الفسفور الذي احتفظت بو جعمو ينخفض في ىذه المناطق
الناضجة  ،ان تجمع الفسفور في السيقان واالوراق اكثر من الجذور فيذا يؤكد الى
الحاجة الضرورية لدور الفسفور في عممية التركيب الضوئي وتحول الطاقة الضوئية
الى طاقة كيمياوية بشكل (  NADPH2و )ATPوذلك التمام تكامل ملء الدرنات
واتمام نقل نتائج التركيب الضوئي (  )1لذا يجب االىتمام بالتسميد الفسفوري الغير
عضوي وبشكل ( Phosphate )CaHpo4-2H2o

 dicalciumوعند وجود

الفوسفات الثالثية وان كانت معقدة التركيب  ،الن الفسفور لو دور كبير في تركيب
النشأ وجعمو أبيض مرغوب وذلك لدور الفسفور في عممية االسترة  .وانقاذ الفسفور
الذي تم حجزه من قبل التربة والمركبات الكيميائية االخرى (. )21
لقد بين (  )19( )Mcarthur,1991وجود أشتراكات واسعة ما بين محتوى
التربة من المركبات ومع محتواىا من الفسفور يمكن ان تحدث في كثير من الترب
والتي تشير في تفسيرىا الى اسباب التأثير في جاىزية الفسفور لمنبات  .ليست قميمة
المعمومات يتطمب زيادة التركيز عمى جمع المعمومات حول تأثير التفاعالت التي
تؤدي الى تقميل من جاىزية الفسفور لمنبات  .ان زيادة النسبة المئوية لكاربونات
الكالسيوم مع المادة العضوية يزيد من امتصاص الفسفور خالل الجذور وذلك لحركة
الفسفور الجاىز وعدم مزاحمتو من قبل كثير من العناصر الصغرى مثال
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 Feو Znو Cuو Mnوالمتحرر من المادة العضوية المتحممة ىيئت فرصة
المتصاص أو انتقال الفسفور الى الجذور ومن ثم الى السيقان واالوراق لمقيام في
العمميات الفسيولوجية لمنبات .
لذا فأن اىمية البحث ييدف الى زيادة جاىزية الفسفور في التربة ومحتواه
في النبات من خالل استخدام مخمفات الدواجن وابعاد التأثير السمبي لمستويات
كاربونات الكالسيوم عمى جاىزية الفسفور .

المواد وطرائق العمل
اجريت تجربة في الظمة – كمية الزراعة – جامعة بغداد في الموسم الربيعي
لعام  2007وباستعمال تصميم الكامل التعشية (  ، )2في تربة مزيجية طينية غرينية
 ،صنفت تحت (  )26( )Typic Torrifluventوالجدول (  )1يبين بعض الصفات
الفيزيائية والكيميائية لتربة الدراسة .
تضمنت التجربة (  )8معامالت نتجت من تداخل بين اربعة مستويات من
كاربونات الكالسيوم (  )%40 ، 35 ، 30 ، 0ومستويين من مخمفات الدواجن
( )%0.5 ، 0وكررت ثالث مرات وبذلك يصبح عدد الوحدات التجريبية

 24وحدة

تجريبية  .جمعت التربة من حقل كمية الزراعة وتركت لتجف ىوائياً وطحنت ونخمت

بمنخل 2ممم  .وضعت فوق قطعة بالستيك عمى شكل طبقة من التربة ورشت بالماء
المقطر اليصاليا الى السعة الحقمية وتركت لمدة أسبوعين  .أعيد طحنيا من جديد
وأضيفت ليا كاربونات الكالسيوم حسب المستويات وخمطت جيداً مع التربة ورطبت

كل معاممة بحوالي  %75من السعة الحقمية وتركت لمدة أسبوع الجل حصول حالة
االتزان ثم جففت ىوائياً وطحنت ونخمت ثم عبئت في االصص ( 3كغم/اصص) .
أضيفت مخمفات الدواجن حسب المعامالت  ،عدم اضافة وأضافة

(15غم/اصص)  .والجدول ( )2تحميل مخمفات الدواجن .
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زرعت لمحصول الذرة الصفراء صنف نيميوم

– تركيبي بمعدل

15بذرة/أصص ثم خفت الى ثالث نباتات عند االنبات رويت بماء ري من نير ابي
غريب حتى بمغ أرتفاع النبات (

70سم) جدول (  . )3حصدت النباتات وعزلت

الجذور عن السيقان واالوراق  ،ونظفت النباتات بمحمول

 0.01NH4Clوغسمت

بالماء المقطر ولعدة مرات لغرض أبعاد الشوائب عنيا  .ثم جففت االوراق والسيقان
والجذور بدرجة ( 60-55م )ºولمدة  24ساعة ثم طحنت وىضمت حسب الطريقة
( )13لغرض تحميميا  .جمعت عينات التربة وجففت مختبرياً لغرض حفظيا من
التأثيرات الخارجية وأستعماليا في التحميالت.
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جذول ( )1بعض انصفبث انفيزيبئيت وانكيًيبئيت نتزبت انذراست

1-

درجت تفبعم انتزبت

انتىصيم انكهزببئي (ديضيًنز/و)

انًبدة انعضىيت

7.8

3.4

26.4

0.11

1.1

انكهش

انجبش

اننتزوجين

6.65
0.22

اننتزاث انجبهز (يهغزاو.كغى)1-

انبىتبصيىو انجبهز (صنتيًىل.كغى)1-

21.8

51

2.8

8.0

40
1.07
8.8

1.4

انضعت انتببدنيت انكبتيىنيت صنتيًىل/كغى

1-

1.78

30.2

0.5

0.44
Thace
2.18

انحذيذ

انًنغنيز

انزنك

اننحبس

% 8.5

13

53

34

SicL

1.36

2969

13.95

3.11

اننضبت انفعبنت

انفضفىر انجبهز يهغى.كغى

Ca

Mg

ClK
Na

Hco3=Co3
=So4

انحذيذ

انًنغنيز

انزنك

اننحبس

ريم

غزين

طين

يهيًكبفئ/نتز

نضجت انتزبت

انضعت انحقهيت (كيهى ببصكبل)
انكثبفت انظبهزيت mg/m3

اننضبت انًئىيت نهًبء انجبهز

يهيًول.نتز
غى.كغى
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غى/كغى
1-

%26-CaCo3%
اننضبت انفعب

االيىنبث
انًىجبت
انذائبت

1-

1-

االيىنبث انضبنبت
انذائبت

انعنبصز انصغزي
انًضتخهصت ببنـ
()DTPA-TEA
(يهغى كغى)1-

يفصىالث
انتزبت
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جذول (َ )2تبئج تحهيم انًخهفبث انعضويت نهذواجٍ

انفضفىر

انحذيذ

918.8

82

انًنغنيز

انزنك

اننحبس

pH

mg.Kg-1
390

202

20.1

6.4

جذول ( )3خواص ييبِ انزي

pH

Na

Ec

C1-S1

ديضي صيًنز/و
8.0

Ca + Mg

SAR

يهيًكبفئ/نتز
3.5

1.033

7
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النتائج والمناقشة
بينت النتائج في جدول (  )4ان زيادة مستويات  CaCo3ادت الى زيادة
غير معنوية في تركيز الفسفور في التربة عند اضافة المادة العضوية ومعنوية عند
عدم اضافة المادة العضوية  .عدا المستوى الثاني (  )35ادى الى زيادة غير معنوية
 ،وىذا ما تؤكد كثير من االبحاث بان نسبة كبيرة من الفسفور المضاف الى التربة
يثبت في التربة (  )18وكذلك دور مكونات التربة في حجز الفسفور (  )19وكذلك
تأثير  pHعمى جاىزية كثير من العناصر والـ

 Pواحد منيا (  . )15أكد (أبو

ضاحي والريس  )1( )1988 ،تأثير جاىزية بعض العناصر الصغرى مثال  Znفي
تقميل جاىزية  . Pكذلك أوضح ( )12( )Bryan Hopkin and Jason,2005
بتأثير جاىزية الفسفور بظروف القاعدية والتربة الكمسية وىي نفس النتائج التي
ظيرت لنا بقيمتيا المعنوية وبزيادة معدالت الفسفور المتواجد في التربة سوى كانت
متعاممة مع المادة العضوية أو الغير متعاممة معيا وكذلك عالقتيا مع النسبة المئوية
لكاربونات الكالسيوم المضافة حيث يوضح ذلك جدول (  )4الزيادة بنسبة  Pالجاىز
في التربة مع زيادة نسبة  %40 CaCo3وحسب التسمسل التالي وبدءا من ، 30
 % 40 ، 35حيث تكون  40.5 ، 37.9 = P%وكذلك  47.35وذات تباينا معنويا
فييا .
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جدول ( )4يبين عالقة الفسفور الجاىز في التربة ونسب كاربونات الكالسيوم
المضافة ليا مع المادة العضوية وبدون المادة العضوية
يستوى كبربوَبث انكبنسيوو

تزكيز( )Pانًستخهص في انتزبت يهغى/كغى
انًعذل

انًضبفت %

 Iيع انًبدة انعضويت

 Oبذوٌ انًبدة انعضويت

Control

44

31

36.5

30

44

31.8

37.8

35

46

37

44.5

40

48.5

46.2

47.3

انًعذل

46.5

36.5

40.8

*L.S.D TRT = 4.06
*CaCo3 = 4.97
*TRTX CaCo3 = 7.03
*)(P<0.05
* تىضح انفزوقبث انًعنىيت ألقم انفزوقبث انًتببينت ()L.S.D
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أشارت النتائج في جدول (

 )5الى ان دور المادة العضوية وتأثيرىا

العضوي في التربة وزيادة جاىزية الفسفور لالمتصاص في المنطقة الجذرية

وابعاد تأثير النسب المئوية العالية لكاربونات الكالسيوم في حجز الفسفور كما بينو
كثير من الباحثين والتي تم ذكرىا سمفا منيم (

 )8وكذلك (  )1بينما كان لدور

المادة العضوية المضافة في زيادة ( )Pالممتص من قبل الجذور جدول (  )5الذي
يوضح تضاعف النسبة المئوية المتصاص الفسفور الجاىز في الجذور مع زيادة

النسبة المئوية لكاربونات الكالسيوم والتي أظيرت النتيجة المعنوية لمعدالت P %
مع نسبة  CaCo3بوجود وعدم وجود المادة العضوية  ،بينما لوحظ تأثير
كاربونات الكالسيوم في خفض النسبة المئوية لمفسفور الجاىز في المنطقة

الجذرية والذي ينخفض مع زيادة  . CaCo3جدول (  )5يوضح الفروق المعنوية
لممعدالت المادة العضوية وزيادة نسبة الفسفور الجاىز في الجذور مع ان التغير

لمنسبة المئوية لمفسفور لممعاممة الواحده بوجود وعدم وجود المادة العضوية كان
غير معنوياً ولكافة النسب المئوية . CaCo3

أن المادة العضوية المضافة لم تظير الدور المعنوي إلمتصاص

 Pفي

الجذور اال نسبة قميمة جداً ولو أننا نعمم ان لممادة العضوية االىمية في تحسين

خواص التربة فيزيائياً وكيميائياً وبيولوجيا كميا تعطي تييئة كبيرة لزيادة جاىزية

العناصر الغذائية مثال  S , K , Nوكذلك الفسفور (  )24وكذلك (  )19بدون
االسمدة في اعادة المفقود من الفسفور لمتربة وثم الى الجذور النبات
المتصاصيا.
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جدول ( )5تأثير  CaCo3والمادة العضوية في  %لمفسفور الجاىز في الجذور
يستوى كبربوَبث

انُسبت انًئويت نهفسفور في جذور انُببث ()%
انًعذل

انكبنسيوو انًضبفت %

بوجود انًبدة انعضويت %

عذو وجود انًبدة انعضويت %

Control

0.85

0.77

0.81

30

0.85

0.77

0.81

35

0.87

0.73

0.8

40

0.9

0.7

0.8

انًعذل

0.85

0.74

0.8

*L.S.D TRT = 0.0679
*CaCo3 = 0.0831
*TRTX CaCo3 = 0.1176
*)(P<0.05
* تىضح انفزوقبث انًعنىيت ألقم انفزوقبث انًتببينت ()L.S.D
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ان جميع الدراسات والبحوث المتعمقة بعنصر الفسفور تؤكد وتوضح سرعة
أمتصاص الفسفور من قبل النباتات الفتية لغرض تغطية الحاجة الكبيرة لمنبات من
ىذا العنصر مع زيادة تجمعو في االجزاء الناضجة وأكتمالو أكثر (  )1كذلك ( . )4

ومن خالل تحميل نتائج البحث جدول (  )6يوضح بأن الفسفور الجاىز بجميع
المكررات ولكافة النسب المئوية لكاربونات الكالسيوم سواءا بوجود أو عدم وجود
المادة العضوية بان النسب المئوية لمفسفور يزداد تحركو وتجمعو في السيقان

واالوراق لمعدالت نسبة  P%لنسبة كاربونات الكالسيوم وبوجود او عدم وجود
المادة العضوية جدول (. )6
( )24( )2003 ، Stark , Westermannالذي أوضح دور المادة

العضوية في زيادة جاىزية الفسفور العضوي ( = )H2Po4مع زيادة  NH4+التي
ليا الدور في زيادة نمو ونضوج النباتات مما ساعد عمى زيادة تجمع الفسفور
الجاىز في السيقان واالوراق بعد ان قمل من دور الفعال لكاربونات الكالسيوم في
حجز الفسفور الجاىز وىذا ما أكده (  )19عمى ان التفاعالت الجانبية في التربة

قد تمنع من دور الكاربونات الفعالة في منع جاىزية الفسفور والتي يبقى لمفسفور

الفرصة لمحركة والتنقل بعيد عن نسب الزيادة في كاربونات الكالسيوم  .ان النظر
لمفعل  pHالمتعادل او المساعد في زيادة حركة الفسفور من منطقة الجذرية الى
السيقان واالوراق والحاجة البايولوجية لمنبات لدور الفسفور في تحويل الطاقة

الضوئية الى الطاقة الكيمياوية كما أشير ليا سابقاً في عممية التركيب الضوئي

واالسترة كميا اسندت ىذا التفسير لتجمع الفسفور في السيقان واالوراق لمنمو .
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جدول ( )6تأثير  CaCo3والمادة العضوية في  %لمفسفور الكمي في السيقان
واالوراق .
يستوى كبربوَبث

انُسبت انًئويت نهفسفور في انسيقبٌ واالوراق انُببث ()%
انًعذل

انكبنسيوو انًضبفت %

بوجود انًبدة انعضويت %

عذو وجود انًبدة انعضويت %

Control

0.8

0.7

0.75

30

0.8

0.70

0.75

35

0.8

0.73

0.76

40

1.01

1.0

1.0

انًعذل

0.85

0.78

0.81

*L.S.D TRT = 0.075
*CaCo3 = 0.1164
*TRTX CaCo3 = 0.1646
*)(P<0.05
* تىضح انفزوقبث انًعنىيت ألقم انفزوقبث انًتببينت ()L.S.D
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Effect of calcium carbonate and organic residues on ,
Phosphorus availability and its content in plant .

Abstract
The effect of four levels of Calcium carbonate
(0,30,35,40)% and two level of organic residue (0,0.5%) are
investigated

in

calcareous

silty

clay

loam

(Typic

Torrifluvent) which taken form the field of Agriculture
college at abu-Graid . The results are showed that the
application of calcium carbonate (0 , 30 , 35 and 40) % is
caused a reduction in phosphors availability in soil and
reduced plant growth in the same time . The application of
organic residue (15grm/pot) caused appositive significant
increase in phosphorus available for plant while the
phosphate in the soil is increase with high calcium carbonate
percent plus organic residue and in high significant tables 4
and 5 in soil and plant content .
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