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 العوامل المؤثرة عمى محتوى التربة من النحاس وتيسرة لمنبات
 

 -:يهدف هذا البحث الى  
 دراسة حاله عنصر النحاس في بعض األراضي المصرية و تحديد العوامل المؤثرة( 1)

 عمي محتوي التربة من النحاس . 
 و تحديديم تأثرها بخواص التربة المختمفة يو تقصور النحاس فى التربة  تقدير( 2) 

 الصور التي يستفيد منها النبات .
 .فترات التحضين المختمفة عمي تيسر عنصر النحاس في التربة( اختيار تأثير 3) 
 

 -:ولموصول الى هذا الهدف -

مختمفهه فهي خواصهها الطبيعيهه و  (سم 20 -0عينه تربه سطحيه ) 35اختيار تم  
 -الكميائيه وهي مقسمه الي :

   طينيةال التربةعينه تمثل  20 -
   الجيرية األراضيعينه تمثل  14 -

  الرممية  األراضيعينه تمثل  -

لهههذا ااراضههي و ذلههك  ةوالكيميائيههصههفات الطبيعيههة ال اجريههت التحاليههل لتحديههد  -
 باستخدام الطرق الكميائيه المعروفة

 تقدير محتوي التربه من النحاس الكمي باستخدام طريقه مخموط ااحماض  -
   PH7عند  DTPAالنحاس الميسر باستخدام تقدير محتوي التربه من  -
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تههم عمههل ع اهههات احصههائيه بههين خهههواص التربههه و كهه  مهههن النحههاس الكمهههي و  -
 الميسر

 7عينهههه تربهههه السهههابقه و ههههي عبهههارا عهههن  35عينهههه تربهههه مهههن  14تهههم اختيهههار  -
عينهههات تمثهههل ااراضهههي الجيريهههه و ذلهههك  7عينهههات تمثهههل ااراضهههي الطينيهههه و 

 ه عهههن طريهههه الفهههص المتتهههابر باسهههتخدام طريقهههه لفصهههل صهههور النحهههاس المختمفههه
Salbu , (1998)   المعدله لطريقهTessier , (1989)   

 تم عمل ع اات احصائيه بين صور النحاس المختمفه و خواص التربه  -

 صور النحاس التي تم فصمها هي : -

- (i) Water soluble 

- (ii) Exchangeable 

- (iii) Carbonate 

- (iv) Occluded 

- (v) Organic  

- (vi) The residual  

 -: الدراسة عمى تجربتين اشتممت -

 التجربة األولى )تجربة الصوبة( -

والتهههى تمثهههل ااراضهههى الرسهههوبية النهريهههة )مهههن مزرعهههة مركهههز تهههم اختيهههار عينهههة 
البحوث الزراعية بالجيزة(، ااراضى الجيرية )من منطقة النوباريهة(، وااراضهى 

ت بهههدف دراسههة مههدا اسههتجابة نبههات اجريههالرمميههة )مههن محافظههة ااسههماعمية( 
 القمح) حساس لنقص النحاس( إلضافة عنصر النحاس  

          
- Cu treatments comprised : 
- control 

- 0.5 µg Cu 

- 1.0 µg Cu 
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- 2.0 µg Cu 

- Cu was added to soil in the form of (CuSO4.5H2O).   

ضهههافة عن168تهههم زراعهههة نباتهههات القمح)صهههنف جيهههزة  - صهههر ( فهههى األصهههص واع
يههوم مههن الزراعههة تههم تخههذ عينههات ممثمههة  45النحههاس بههالتركيزات المختمفههة وبعههد 

لمتربة والنبهات لتقهدير  المهادة الجافهة وتركيهز عنصهر النحهاس بالنبهات والنحهاس 
الممههتص بواسههطة النبههات وتقههدير الصههور المختمفههة مههن النحههاس فههى التربههة بعههد 

 الزراعة

 تم عمل فصل لصور النحاس ابل الزراعة -

 uptakeزراعههة التجربههة وتقههدير عنصههر النحههاس فههى النبههات وحسهها  ال  تههم -
 لتحديد مدا استجابة نباتات القمح لمنحاس المضاف

عمهههل فصهههل لصهههور النحهههاس بعهههد الزراعهههة وذلهههك لتحديهههد  ا صهههورة لمنحهههاس  -
  استفاد منها النبات

 )تجربة تحضين( التجربة الثانية -

تمفهههة عمههههى تيسهههر عنصههههر اجريهههت بهههههدف دراسهههة تههههأثير فتهههرات التحضههههين المخ -
النحههاس  فههى األراضههى الث ثههة المسههتخدمة فههى تجربههة الصههوبة وذلههك ب ضههافة 

 تركيزات متزايدة منها

- Cu treatments comprised : 
- control 

- 0.5 µg Cu 

- 1.0 µg Cu 

- 2.0 µg Cu 

- Cu was added to soil in the form of (CuSO4.5H2O).   

 خ ل فترات تحضين زمنية هى: 
 ستة تسابير –تربعه تسابير  –تسبوعين –تسبوع  -تيام  3
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تههم اجههرال فصههل لصههور النحههاس الكمههى والصههور الميسههرة المختمفههة عههن طريههق  -
الهذائ  فههى المهال، المتبهادل، المههرتبط بااكاسهيد، المههرتبط  :الفصهل المتتهابر الههى

 فى صورة عضوية والمرتبط مر كربونات الكالسيوم وتخيرا المتبقى

احصائى ايجاد الع اة بين الصور المختمفهة لعنصهر النحهاس تم اجرال تحميل  -
فهههى ههههذة ااراضهههى وبعهههض مت يهههرات التربهههة لتقيهههيم صهههور النحهههاس فهههى بعهههض 

 ااراضى والمؤثرة عمى توزير النحاس بها.

 
 ويمكن تمخيص النتائج المتحصل عميها فيما يمى:

 الخواص الطبيعية والكميائية:  -1
 . االراضى الرسوبية النهرية1 .1

 ذا ااراضهههى تتميهههز بهههالقوام الطينهههى والهههذا يتهههراوم فيهههها نسهههبة الطهههين مههها بهههينهههه -
%، محتههههوا التربههههة مههههن كربونههههات الكالسههههيوم الكميههههة يعتبههههر 6003 الههههى 40.7

%، واهههد تراوحهههت نسهههبة المهههادة 302الهههى  004مهههنخفض جهههدا ويتهههراوم مههها بهههين
 .%203الى  101العضوية مابين 

عجينههة التربههة الههى ان تفاعههل التربههة تشههير نتههائج التحميههل الكيمههائى لمسههتخمص  -
التربهة  pHفى هذا ااراضى من متعادل الى اموية خفيفة حيث تراوحت اهيم ال

. كميهههة اامههه م الذائبهههة الكميهههة والتهههى يعبهههر عنهههها 7086الهههى  7027مههها بهههين 
تهههراوم مههها بهههين  بالتوصهههيل الكهربهههى )ديسهههمينز( لمسهههتخمص التربهههة المشهههبعة اهههد

وهههذا يشههير الههى تن التربههة عديمههة المموحههة الههى  ديسههمينز/م 6049الههى  0074
ممحيهههههة خفيفهههههة. تميهههههزت الكاتيونهههههات الذائبهههههة بسهههههيادة كهههههاتيون الصهههههوديوم يميهههههة 
الكالسهههيوم فالماينسهههيوم وتخيهههرا البوتاسهههيوم. تمههها اانيونهههات الذائبهههة فقهههد تميهههزت 

 كربونات.يبسيادة تنيون الكبريتات يمية الكموريد ثم الب

 . االراضى الجيرية2 .1
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ام هههذا ااراضههى يتههراوم مهها بههين طينيههة رمميههة الههى طينيههة، محتههوا كربونههات اههو 
% مهر زيهادة فهى محتهوا 2902 الهى 020.الكالسيوم مرتفر واهد تهراوم مها بهين 

لعضهههوية كهههان الكربونهههات فهههى الطبقهههة السهههطحية، فهههى حهههين تن محتهههوا المهههادة ا
راوم %. تفاعههل التربههة تهه1009الههى  0.01نخفضهها جههدا  وتراوحههت النسههبة بههينم

دليههل عمههى تن هههذا ااراضههى متوسههطة القمويههة الههى  8099الههى  8027مهها بههين 
الهى  1.43مص عجينهة التربهة تتهراوم مها بهين لمسهتخ ECeمرتفعة القموية. ايم 

)ديسهههههيمنز( وههههههذا يوضهههههح تن ااراضهههههى مهههههن عديمهههههة المموحهههههة الهههههى  14021
وم يميهههة متوسهههطة المموحهههة. الكاتيونهههات الذائبهههة تميهههزت بسهههيادة كهههاتيون الصهههودي

الكالسيوم والن نسيوم فى حين تن ايونات البوتاسيوم كانت ااخيهرة. واهد تميهزت 
 اانيونات الذائبة بسيادة انيون الكموريد تو الكبريتات واخيرا البيكربونات.

 . االراضى الرممية3 .1

تتميهههز ههههذا ااراضهههى بقوامهههها الخشهههن حيهههث تن محتهههوا الرمهههل بهههها تكثهههر مهههن 
كربونهههات الكالسهههيوم مهههنخفض جهههدا وكهههذلك المهههادة  %، محتهههوا التربهههة مهههن90

 %. تفاعهل التربهة مهن امويهة خفيفهة0026 ،0.48%  العضوية حيث لم يتعدا
. الكاتيونهات الذائبهة تميهزت ( ديسيسمنز  2.10 ) وتيضا يير ممحية (7.74 )

بسهههههيادة كهههههاتيون الصهههههوديوم يميهههههها الكالسهههههيوم ثهههههم الماينسهههههيوم فالبوتاسهههههيوم تمههههها 
ذائبهههههههة تميهههههههزت بسهههههههيادة تنيهههههههون الكموريهههههههد تو الكبريتهههههههات وتخيهههههههرا اانيونهههههههات ال
 البيكربونات.

 ( 3) جدول  DTPAالنحاس الكمى والمستخمص بواسطة  .2
 . النحاس الكمى:1.  2

الههى  35فههى ااراضههى الرسههوبية النهريههة محتههوا النحههاس الكمههى يتههراوم مهها بههين  
كمههى يتههراوم مهها بههين ميكروجرام/جههرام، وفههى ااراضههى الجيريههة فههان النحههاس ال 155
 سميكروجرام/جهرام، امها فهى ااراضهى الرمميهة فهان محتواهها مهن النحها 97الى  13

 .ميكروجرا/جرام 37الكمى 
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 واد تخذ النحاس الكمى لهذا ااراضى الترتي  التالى: -

 ااراضى الرسوبية النهرية < ااراضى الجيرية < ااراضى الرممية
ع اة بين النحاس الكمهى وبعهض مت يهرات التربهة وتشير نتائج التحميل ااحصائى لم

الههههى تن النحههههاس الكمههههى يههههرتبط ارتبههههاط معنههههوا موجهههه  مههههر نسههههبة الطههههين والمههههادة 
العضوية، وعمهى العكهس فهان النحهاس الكمهى مهرتبط ارتبهاط معنهوا وسهال  مهر كه  

( والمعادلهههة المتعهههددة لمنحهههاس  ECمهههن كربونهههات الكالسهههيوم والتوصهههيل الكهربهههى )
 :الكمى هى

Total Cu = - 113.811 + 0.4815 clay % - 1.0892 CaCO3% + 

5.0385 OM% + 19.618pH + 0.7401silt% - 

2.9421EC 

   DTPA. النحاس الميسر والمستخمص بواسطة 2. 2
الهههى  17.3مههها بهههين  DTPAتهههراوم تركيهههز النحهههاس الميسهههر والمسهههتخمص بواسهههطة     

راضى الرسوبية النهرية والجيريهة عمهى ميكروجرام/جرام فى اا .73.الى  .0.1، 87.9
 ميكروجرام/جرام. 07.3تركيز النحاس الميسر فى ااراضى الرممية  الترتي  فى حين

وتشههير نتههائج التحميههل ااحصههائى الههى وجههود ارتبههاط معنههوا موجهه  مههر النسههبة   
المئويهههة لمطهههين، المهههادة العضهههوية وكهههذلك يهههرتبط ارتبهههاط معنهههوا وسهههال  مهههر كربونهههات 

 (. والمعادلة المتعددة هى: pHيوم وتفاعل التربة )الكالس
DTPA-extractable Cu = 26.452+0.062clay% - 

0.258CaCO3%+0.456OM%+3.608pH+ 

0.0895silt%+0.005EC 

 :( 5) جدول  صور النحاس المختمفة فى االراضى .3
 . النحاس الكمى1. 3

الههى  13مهها بههين  محتههوا ااراضههى الرسههوبية النهريههة مههن النحههاس الكمههى يتههراوم 
النحههههاس  ان فههههى حههههين‘ ميكروجرام/جههههرام .9379ميكروجرام/جههههرام بمتوسههههط  333
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ميكروجرام/جههرام بمتوسههط  .8الههى  31الكمههى فههى ااراضههى الجيريههة يتههراوم مهها بههين 
ويرجههر ااخههت ف فههى محتههوا النحهاس الكمههى فههى هههذا ااراضههى  ميكروجهرام/ .787

 من المادة العضوية .الى ااخت ف فى اوام التربة ومحتواها 
 . صور النحاس فى بعض االراضى تحت الدراسة:2. 3
 .النحاس الذائب1. 2. 3

النحهههاس الهههذائ  والمسهههتخمص بواسهههطة المهههال فهههى ااراضهههى الرسهههوبية النهريهههة  
مهن 1.60 %،  % 0.33  ميكروجرام/جهرام بمها يمثهل .37الهى  079يتهراوم مها بهين 

يههة فههان النحههاس الههذائ  اههد يتههراوم مهها بههين النحههاس الكمههى، تمهها فههى ااراضههى الجير 
مهههن النحهههاس %   3.60 ،    %0.04 ميكروجرام/جهههرام بمههها يمثهههل 379الهههى  0703
 الكمى.

 . النحاس المتبادل:2. 2. 3
الهى  .07محتوا اارض الرسوبية النهرية من النحهاس المتبهادل يتهراوم مها بهين  
حهههاس الكمهههى. تمههها فهههى % مهههن الن2.90الهههى  .07ميكروجرام/جهههرام ويمثهههل مهههن  2.0

ميكروجرام/جهرام  3الهى  073ااراضى الجيرية فان النحهاس المتبهادل يتهراوم مها بهين 
 % من النحاس الكمى.3.0الى  .071وهو يمثل من 

 
 . النحاس المرتبط مع الكربونات:3. 2. 3

تركيهز النحههاس المههرتبط مههر كربونههات الكالسههيوم فههى ااراضههى الرسههوبية النهريههة  
% مههن 2.40ميكروجرام/جههرام ويمثههل مههن صههفر الههى 377بههين صههفر الههى يتههراوم مهها 

النحههههاس الكمههههى. تمهههها فههههى ااراضههههى الجيريههههة فههههان النحههههاس المههههرتبط مههههر كربونههههات 
الهى  8377ميكروجرام/جرام والهذا يمثهل مهن  .17الى  ..0الكالسيوم يتراوم ما بين 

مههههن % مههههن النحههههاس الكمههههى. وتعتبههههر اارض الجيريههههة ذات محتههههوا عههههالى 7.20
 النحاس المرتبط مر كربونات الكالسيوم.
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 . النحاس المرتبط مع اكاسيد الحديد وااللومنيوم: 4. 2. 3
تركيههز النحههاس المههرتبط مههر ااكاسههيد فههى ااراضههى الرسههوبية النهريههة اههد يتههراوم  

% مهههن 2.40الهههى  .377مهههن  ميكروجرام/جهههرام وههههذا يمثهههل 377الهههى  370مههها بهههين 
النحاس الكمى. تما فى ااراضهى الجيريهة فهان النحهاس المهرتبط مهر ااكاسهيد يتهراوم 

% 6.18الههى  3779ميكروجرام/جههرام وبمههدا يتههراوم مهها بههين  70.الههى  079مهها بههين 
 من النحاس الكمى.

 النحاس المرتبط برابطة عضوية:. 5. 2. 3
 .37الههههههى  373تركيههههههز النحههههههاس المههههههرتبط بربطههههههة عضههههههوية يتههههههراوم مهههههها بههههههين  

% مههن 8.12الههى  1737ميكروجرام/جههرام فههى اارض الرسههوبية النهريههة ويمثههل مههن 
النحاس الكمى فى حين انة فى ااراضى الجيرية كانت اهيم النحهاس المهرتبط بربطهة 

الهههى  5.55ميكروجرام/جهههرام وههههذا يمثهههل مهههن  77.الهههى  1عضهههوية تتهههراوم مههها بهههين 
 % من النحاس الكمى لهذا ااراضى.377.3

   (Resid.Cu ) . النحاس المتبقى6. 2. 3
الهى  3.73محتوا النحاس المتبقى فى ااراضى الرسوبية النهريهة يتهراوم مها بهين  -
 % من النحاس الكمى.51.61الى  79.93من  ميكروجرام/جرام ممث  90
ومن النتائج المتحصل عميهها فهى ههذا الدراسهة فهان صهور النحهاس فهى ااراضهى  -

 ان يتبر الترتي  التالى:الرسوبية النهرية ك
 الذائ  فى المال. <المتبادل  <كربونات <اكاسيد المتبقى< العضوا< 

 تما فى ااراضى الجيرية فقد تخذ الترتي  التالى:
 المتبقة<العضوا<ااكاسيد< الكربونات<المتبادل<الذائ  فى المال

 تأثير بعض صفات التربة عمى صور النحاس فى االراضى: .4
 الرسوبية النهرية: . االراضى1. 4
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تشهههير نتهههائج التحميهههل ااحصهههائى الهههى وجهههود ارتبهههاط معنهههوا وموجههه  مههها بهههين  
*ونسهههبة الطهههين )النحهههاس الهههذائ  فهههى المهههال 

0733.
  

r = وكهههذلك ارتبهههاط معنهههوا )
 (.  - = r 07333 * ) وسال  مر النحاس الكمى

كهربههى النحههاس المتبههادل كههان مههرتبط ارتبههاط معنههوا وسههال  مههر درجههة التوصههيل ال
ECe ( * 07.90 r = -  ). 

 التربة  pHيوجد ارتباط معنوا وموج  مابين النحاس المرتبط مر ااكاسيد و 
 ( * 07309 r =    ) وارتباط سال  مرEC ( * 07.30 r = -  .) 

النحهههاس المهههرتبط بربطهههة عضهههوية كهههان مهههرتبط ارتبهههاط معنهههوا وموجههه  مهههر نسهههبة 
 (.   = r 9..07 * )السمت 

 متبقى يرتبط ارتباط معنوا وموج  مر ك  من نسبة الطين النحاس ال
( * 07.30 r =   .) ونسبة المادة العضوية( * 079.0 r =   ) وارتباط معنوا جهد 

r =07800مر النحاس الكمى )
 ( وارتباط معنوا وسال  مر كربونات الكالسيوم **

( * 07.09 r = -  .) 
 
 
 
 
 
 . االراضى الجيرية2. 4

 :التحميل ااحصائى الى ما يمى تشير نتائج 
 النحاس الذائ  يرتبط ارتباط معنوا وموج  مر نسبة الطين -
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    ( * 0733.r=.) النحهههاس المتبهههادل يهههرتبط ارتبهههاط معنهههوا وسهههال  مهههر كههه  مهههن
   نسبة 
                         ECوالتوصهههههيل الكهربهههههى   - = r) 07.38 * ) المهههههادة العضهههههوية    
( * 073.3 r = -  ) 

   = 07.30r * ) يهرتبط ارتبهاط معنهوا وموجه  مهر النحهاس الكمهى  فهى حهين 
). 

 ايوجد تا ارتباط بين النحاس المرتبط مر ااكاسيد وتا من مت يرات التربة. -

يههرتبط النحههاس المههرتبط مههر الكربونههات ارتبههاط معنههوا وسههال  مههر نسههبة المههادة  -
 .(  - = r 07970 * ) العضوية

بربطهة عضهوية فقهد وجهد ارتبهاط معنهوا وسهال  مهر نسههبة  امها النحهاس المهرتبط -
r =- 07.90الطهههههين )

 * )            ECe(وارتبهههههاط معنهههههوا وموجههههه  مهههههر *
07370 r =  .)        

   النحاس المتبقى يرتبط ارتباط معنوا وموج  مر ك  من نسبة الطين -

     ( * 07.30 r =  )  ونسبة السمت  ( * 07.3. r =  ). 

 
 
 
 
 

 النحاس الكميائية فى التربة قبل الزراعة: .  صور5
توضههح النتههائج الههى تن تاههل تركيههز مههن النحههاس كههان فههى صههورة النحههاس 
الههذائ  فههى المههال فههى ااراضههى الرسههوبية النهريههة فههى حههين تن النحههاس المتبقههى 
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وكذلك المرتبط بربطة عضوية كان تعمى تركيز مهن بهااى الصهور فهى ااراضهى 
 يرية وكذلك الرممية.الرسوبية النهرية والج

 
 . المادة الجافة، تركيز النحاس والنحاس الممتص:6
 المادة الجافة 1. 6
محصههههول المههههادة الجافههههة ألجههههزال نبههههات القمههههح )المجمههههوع الخضههههرا   

ميكمروجرام/جهههههرام مهههههن النحهههههاس  370، 073والمجمهههههوع الجهههههذرا( عنهههههد مسهههههتوا 
يكروجرام/جهرام م 3المضاف فى صورة كبريتات نحهاس مائيهة يوضهح تن اضهافة 

نحههاس يههؤدا الهههى زيههادة فهههى الههوزن الجهههاف لممجمههوع الخضهههرا والجههذرا لنبهههات 
( تصههيص)جرام/ 3713، .3.70القمههح فههى ااراضههى الرسههوبية النهريههة بمتوسههط 

فههى المجمههوع الخضههرا والجههذرا عمههى الترتيهه  . تمهها فههى ااراضههى الجيريههة فههان 
فى الهوزن الجهاف لممجمهوع  )ميكروجرام/جرام(نحاس يؤدا ال  زيادة 073اضافة 

عمههى  )جرام/اصههيص(073و  77.0الخضههرا والجههذرا فههى نبههات القمههح بمتوسههط 
ميكروجرام/جهرام نحهاس يهؤدا الهى  3 و ااراضهي الرمميهه كهان اضهافه  الترتي .

 3و اضههافه )جرام/اصههيص( 317.3 زيههادة فههى الههوزن الجههاف لممجمههوع الخضههرا
الجههههههههاف لممجمههههههههوع الجههههههههذري ادي الههههههههي زيههههههههادا فههههههههي الههههههههوزن  ميكروجرام/جههههههههرام

   )جرام/اصيص(.179
 
 . تركيز النحاس:2. 6
تركيز النحاس فى نبهات القمهح النهامى فهى ااراضهى الرسهوبية النهريهة   

)ميكروجرام/جهههرام( نحهههاس عمهههى صهههورة  3و 3والجيريهههة والرمميهههة عنهههد اضهههافات 
كبريتههات نحههاس مائيههة فههان هههذا ااضههافات كانههت معنويههة وتدت الههى زيههادة فههى 

تههوا النحههاس فههى نبههات القمههح لممجمههوع الخضههرا والجههذرا معهها فههى كهه  مههن مح
 اارض الرسوبية النهرية والجيرية بالمقارنة بااراضى الرممية.
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 . النحاس الممتص:3. 6

القمههح )المجمهوع الخضههرا( وجهدت فههى  اعمهى ايمهة ل متصههاص النحهاس بمتوسههط نبهات
وتاهل القهيم وجهدت فهى النباتهات الناميهة فهى النباتات النامية فهى اارض الرسهوبية النهريهة 

اارض الجيريههههة. فههههى حههههين تن امتصههههاص النحههههاس بواسههههطة نباتههههات القمههههح )المحمههههوع 
الجههذرا( كانههت تعمههى ايمههة سههجمت فههى اارض الرمميههة وتاههل ايمههة وجههدت فههى ااراضههى 

 الجيرية.
 
 . تقدير صور النحاس بعد الزراعة:7
 . االرض الرسوبية النهرية:1. 7

حت تركيز النحاس فى صورة ذائبة، متبادلهة، مرتبطهة بالكربونهات، مرتبطهة تراو  
 073،  073بااكاسههيد، المرتبطههة بربطههة عضههوية والنحههاس المتبقههى مهها بههين صههفر الههى 

 737.3الههههههههى  18703، 37.3الهههههههى  3، 170الههههههههى  371،  .07الهههههههى  077،  .07الهههههههى 
الههههههى  0733،  %0788الههههههى  0739% ، .ميكروجرام/جههههههرام وهههههههذا يمثههههههل صههههههفر الههههههى 

% مههههههن 3979الههههههى  3.737% ، 3733الههههههى  3773% ، 7733الههههههى  .%079 ، 0793
ميكروجهههههرام نحهههههاس فهههههى اارض  370،  073النحهههههاس الكمهههههى تحهههههت مسهههههتوا اضهههههافات 

 الرسوبية النهرية عمى التوالى.
 . االراضى الجيرية:2. 7

طهة فى ااراضى الجيريهة كانهت كميهة النحهاس فهى صهورة ذائبهة ، متبادلهة، مرتب 
بالكربونهات  مرتيطههة بأكاسههيد الحديههد، المرتبطههة برابطهة عضههوية والمتبقههى يتههراوم مهها بههين 

الههى  31733،  373الههى  .37،  .37الههى  .370،  3710الههى  .07،  0770الههى  0733
% ، .173الههى  3773% ، 3701الههى  0719)ميكروجرام/جههرام( وبنسههبة مئويههة  .3973
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% مهههن النحهههاس الكمهههى 3711.الهههى  3.7.3، 78.الهههى  33731% ، 738.الهههى  37.7
 ميكروجرام/جرام نحاس عمى التوالى. 3، 3،  073 صفر،  وذلك عند مستوا اضافات

 . االراضى الرممية:3. 7
فههى ااراضهههى الرمميههة فهههان تركيهههز الصههور المختمفهههة مهههن النحههاس بعهههد الزراعهههة  

،  0783ى اله 071ميكروجرام/نحهاس كانهت  3،  3،  073وااضافة عند مستوا صهفر، 
 31733الههى  33773،  1الههى  373،  370الههى  371،  373الههى  07.1،  370الههى  077

،  1709 – 37.3،  37.3 – 3709،  3777 -0793ميكروجرام/جههههههرام وبنسههههههبة مئويههههههة 
% مهههههههههن النحهههههههههاس الكمهههههههههى عمهههههههههى 0731. – 3378،  .973 – 0737، .373 – .177

 الترتي .
 
 . تأثير تجارب التحضين:8
 الرسوبية النهرية: .  االرض1. 8

نتيجهة  DTPAتركيهز النحهاس المسهتخمص بواسهطة  فى تجربة التحضين يزداد 
ميكروجرام/جهرام فهى كه  مهن فتهرات  3زيادة مستويات اضهافات النحهاس مهن صهفر الهى 

تسههابير وكهههان هنههاك زيهههادة مههؤثرة خههه ل ااسهههبوعين  .،  7، 3،  3تيهههام ،  1التحضههين 
 نخفاض بسيط خ ل فترات التحضين ااخرا.ااوائل لمتحضين ولكن يحدث ا

 
 . االرض الجيرية:2. 8

ميكروجرام/جهههرام فهههى صهههورة  3، 3،  073النتهههائج توضهههحت تن اضهههافة معهههدل  
جزيئههات مههال تدا الههى زيههادة معنويههة فههى كميههة النحههاس  3كبريتههات نحههاس تحتههوا عمههى 

عاممهههههة خههههه ل فتهههههرات التحضهههههين المختمفهههههة بالمقارنهههههة بم DTPAالمسهههههتخمص بواسهههههطة 
 المقارنة.
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 1كانهت مرتفعهة خه ل  DTPAواد كانت كمية النحهاس المسهتخمص بواسهطة  
 .،  7تيام لمتحضين ثم تحدث زيادة خ ل الفتهرات التاليهة مهن التحضهين فهى حهين عنهد 

متنااصههههة  DTPAتسهههابير مههههن التحضههههين كانههههت كميههههة النحههههاس المسههههتخمص بواسههههطة 
 ن.بالمقارنة بالقيم عند اسبوعين من التحضي

 . االرض الرممية:3. 8
 3وجههههدت عنههههد اضههههافة  DTPAتعمههههى تركيههههز لمنحههههاس المسههههتخمص بواسههههطة  

تسههابر مههن التحضههين فههى حههين تن ااههل تركيههز كانههت ناتجههة عههن  7ميكروجرام/جههرام بعههد 
 اسبوع من التحضين. 3ميكروجرام/جرام بعد  073اضافة 
فتهرة التحضهين بزيهادة  DTPAي حظ زيادة فهى تركيهز الكميهة المستخمصهة بهال 
عههن فقههد اههوة الرابطههة بههين النحههاس المسههتخمص مههر الههزمن تمهها اانخفههاض فههى وهههذا نههاتج 

تركيز النحاس مر زيادة فترة التحضين فانة يرجر الى تحول النحاس الهى صهورة معدنيهة 
 فى التربة.

 -مما سبق يتضح ان :
( الههذائ  فههى المههال-المتبههادل-العضههواالنحههاس المتواجههد فههي صههورا ) -

فههي حههين ان النحههاس المتبقههي هههو كثههر الصههور الميسههرا لمنبههات هههي ا
فالنحهههاس المتبقهههي اهههد يحهههدث لهههه تجويهههة و المصهههدر الميسهههر الكهههامن 

لمنبههات خهه ل بالتههالي ينطمههق النحههاس بههبطص الههي الصههور ااكثههر تيسههرا 
   .موسم النمو

ايضا يتضح من النتهائج ان معظهم النحهاس المضهاف يحهدث لهه تهراكم  -
و ااكاسهههيد و المتبقهههي و لههههذا فهههان ااكاسهههيد  فهههي الصهههور العضهههويه

السداسههههيه و المههههادا العضههههويه هههههي المكونههههات ااكبههههر المسههههئوله عههههن 
 .ادمصاص النحاس في التربه 

توزير النحاس في صورا المختمفه يعتمد عمهي المحتهوي الكمهي لممعهدن  -
 و كذلك اوام التربه 



 15 

ن فههي انسه  واهت اضهافه مركبهات النحهاس الهي اارض عنهد اسهبوعي -
ااراضهههي الطينيهههه و الجيريهههه و بالنسهههه ل راضهههي الرمميهههه عنهههد اربعهههه 

 اسابير 
 

 
 


