
 الملخص العربى
 

 ""الحديد فى االراضى الجيرية""
 

فى محاولة لتوضيح بعض االعتبارات الخاصة بسلوك الحديدد فدى االراضدى الجيريدة 
 اجريت هذة الدراسة بهدف :

دراسة تاثير بعض عوامدل التربدة الموروثدة علدى تيسدر الحديدد لمدوعين مدن  -1
 ل الصويا(.المباتات احادية الفلقة )الشعير( وثمائية الفلقة )فو

معرفددة تدد ثير نددل مددن نبريتددات الحديدددوز والسددماد الحامضددى علددى تيسددر  -2
الحديد لمباتات فول الصدويا الماميدة فدى ارضدين احددهما ممخفضدة واالخدر  

 مرتفعة فى مسبة نربومات النالسيوم.

دراسددة تدداثير بعددض المحسددمات المختلفددة علددى ركددم الحموضددة ونددذلك علددى  -3
فى ارضين احدهما ممخفضة  DTPAدة ال الحديد الميسر المستخلص بما

واالخددر  مرتفعددة فددى نربومددات النالسدديوم فددى وجددود مصدددرين مددن الحديددد 
 (.FeSO4واالخر معدمى وهو) Fe-EDDHA)احدهما مخلبى وهو)

 ولتحقيق هذة االهداف تم عمل التجارب االتية:
 التجربة االولى 

اسددة تدد ثير بعددض اصددص بمرنددز البحددوث الزراعيددة لدر  اجريددت هددذة التجربددة فددى
عوامل التربدة الموروثدة علدى تيسدر الحديدد لمدوعين مدن المباتدات احاديدة الفلقدة 
واخر  ثمائية الفلقدة  تدم ذلدك علدى عشدرين عيمدة تربدة سدطحية كدد جمعدت مدن 

االسدنمدرية الصدحراو  تحتدو  علدى –مماطق مختلفة علدى طدول طريدق القداهرة 
دة من مرنز البحدوث الزراعيدة . مسب مختلفة من نربومات النالسيوم وعيمة واح

( . 1:1تم خلط عيمدات التربدة مدل الرمدل الم سدول بالحدامض بمسدب متسداوية )
وضددل واحددد نيلددو جددرام مددن العيمددات المخلوطددة فددى اتصددص تمهيدددا لزراعتهددا. 
واجريت التجربة خالل موسدمين زراعيدين حيدث زرعدت اتصدص بحبدوب الشدعير 



الصدويا فدي الموسدم الصديفي رويدت ندل في الموسم الشتوي واخدر  ببدذور فدول 
اتصددص بمحلددول م ددذي يحتددوي علددى العماصددر الضددرورية وخددالي مددن عمصددر 

يوم من الزراعة حصدت وكدر الدوزن الجداف وندل مدن ترنيدز  45الحديد   وبعد 
   -العماصر النبري والص ري في عيمات المباتات   ونامت المتائج ناالتي :

تات الشعير سالبيًا مل ملوحه التربة  درجة ارتبط محصول المادة الجافة لمبا .1
الحموضة  ومحتوي التربة من المادة العضوية و سدالبيًا وبقدوة مدل ندال مدن 

 محتوي التربة من نربومات الناليسوم المشطة والنلية . 
ارتبط ترنيدز الحديدد المشدط فدي مباتدات الشدعير سدالبيًا مدل ندل مدن محتدوي   .2

مشدطة والنليدة وبالمثدل اظهدر ترنيدز الحديدد التربة مدن نربومدات الناليسدوم ال
 النلي في مباتات الشعير مفس االتجاه . 

ارتددبط ترنيددز الحديددد المشددط والنلددى فددي مباتددات الشددعير ايجابيددًا ومعمويددا مددل  .3
 اناسيد الحديد غير المتبلورة وايضا مل اناسيد الحديد المتبلورة . 

تدوي مددن الحديدد الممددتص اظهدرت المتددائج ارتباطدا معمويددا وايجابيدا بددين المح .4
 بواسطة مباتات الشعير ونل من الوزن الجاف وترنيز الحديد النلي والمشط. 

فى حدين ان محصدول المدادة الجافدة لمباتدات فدول الصدويا ارتدبط سدالبيا مدل  .5
 نل من محتو  التربة من نربومات النالسيوم النلية والمشطة . 

ط والنلددى فددى مباتددات فددول اظهددرت متددائج االرتبدداط  بددين ترنيددز الحديددد المشدد .6
الصددويا ارتباطددا سددالبيا ومعمويددا مددل نددل مددن محتددوي التربددة مددن نربومددات 

 الناليسوم المشطة والنلية.

وجد ارتباط ايجابي كوي بين الحديد الممدتص بواسدطة مباتدات فدول الصدويا   .7
 مل نل من المادة الجافة وترنيز الحديد النلي والمشط في مفس المباتات .

 



   -الثامية : التجربة 
أكيمددت هددذه التجربدددة تحددت مفدددس ظددروف التجربددة االولدددي وباسددتخدام ارضدددين 

% 46% و12احداهما ممخفضة واالخري مرتفعة في مسبة نربومات الناليسدوم) 
نجدم  10نجم من نال االرضين فدى اصدص سدعتها 10( علي الترتيب .تم وضل 

ديد لنل نجم مدن ملجم ح 75   50   25واضيف اليها الحديد بمعدالت  صفر  
التربددة فددي صددورة نبريتددات حديدددوز والتددى كددد تددم اضددافتها بطددريقتين همددا الددو

ضدددل فدددي خطدددوط بجامدددب البدددذرة او الخلدددط مدددل التربدددة وذلدددك مدددل السدددماد  
الحامضددى او بددددون اضددافة السدددماد الحامضددى .  وزرعدددت بددذور مباتدددات فدددول 

تدم حصداد  الصويا في صفين ورويت االصدص مدرتين اسدبوعيا وبعدد المضدج كدد
المباتددات وبعددد ذلددك اخددذت عيمددات مددن التربددة لنددي يددتم تقدددير ركددم الحموضددة 

   -ونامت المتائج ناالتي : DTPAوالحديد الميسر المستخلص بواسطة ال 
اضددافة الحديددد بمفددرده نددان لدده تدد ثير بسدديط ولنددن عمددد اضددافته مددل السددماد  .1

ة الجافة ) القدش الحامضى اظهر تاثيرا نبيرا ايجابيا على المحتوي من الماد
 والقرون والبذور ( 

نامددت طريقدددة االضدددافة فددي خطدددوط بجامدددب البددذرة لهدددا االفضدددلية بالمقارمدددة  .2
بطريقة االضافة خلطا مل التربة وذلك عمد جميل مستويات االضافة فدي أي 

 من االرضيين . 

ادت االضددافات مددن الحديددد الددي زيددادة ملحوظددة فددي ترنيددز الحديددد النلددي   .3
ن القدش والبدذور هدذا باالضدافة الدي زيدادة ترنيدز ندل مدن والمشط فدي ندل مد

المتروجين والبوتاسيوم بيمما حدث امخفداض فدى ترنيدز ندل مدن الفوسدفور   
 الناليسوم   الماغمسيوم   الممجميز والزمك . 

اضافة نل من نبريتات الحديدوز والسماد الحدامض ادي الدي زيدادة الحديدد   .4
مددة الدي اضددافة نبريتدات الحديدددوز بالمقار   DTPAالمسدتخلص بواسدطة ال

% فدى االرض 14.7% و  18.1بمفردها ونامت الزيدادة المسدبية تصدل الدي 
 المخفضة والمرتفعة في مسبة نربومات الناليسوم .



حدددث امخفدداض طفيددف فددي ركددم حموضددة التربددة مددل زيددادة معدددالت الحديددد   .5
اد المضددافة ونددان هددذا االمخفدداض محققددًا بصددورة ملموسددة فددي وجددود السددم

 الحامضى . 

 
 التجربة الثالثة :

اكيمت تجربدة تحضدين تحدت ظدروف المعمدل لدراسدة تد ثير المحسدمات المختلفدة 
فدي  DTPAعلي ركم حموضة التربة والحديد الميسدر المسدتخلص بواسدطة ال 

ارضددين احدددهما ممخفضددة واالخددري مرتفعددة فددي مسددبة نربومددات الناليسددوم وذلددك 
احددهما مخلبدى واالخدر معددمي وبل دت مسدبة عمد استخدام مصدرين من الحديدد 

% علي التدوالي وكدد 46% و 12نربومات الناليسوم في االرضين تحت الدارسة 
تم استخدام المحسمات التاليدة وهدي سدبلة الددواجن والسدماد العضدوي الصدماعي 
والنبريت لمعرفة ت ثيرهمدا علدى تيسدر الحديدد مدن مصددرين مدن مصدادر الحديدد 

  5( . أخذت عيمدات مدن التربدة بعدد FeSO4معدمي و  Fe-EDDHAمخلبى) 
يددوم وكدددر فيهددا ركددم الحموضددة والحديددد الميسددر   160   80   40   20  10

 . DTPAالمستخلص بواسطة ال 
  -وأهم المتائج المتحصل عليها من هذه الدراسة يمنن ايجازها فيما يلي :

سيوم عمدد امخفض ركم الحموضة لالرض الممخفضة في مسبة نربومات النال .1
اسدددتخدام مصددددر الحديدددد المخلبدددى او المعددددمي مدددل اسدددتعمال المحسدددمات 

 المختلفة مقارمة بمعاملة النمترول ) بدون اضافة محسن ( 
وجدت افضلية لمصدر الحديدد المعددمي فدى خفدض ركدم الحموضدة بالمقارمدة  .2

بمصدددر الحديددد المخلبددى ونددان مقدددار الددمقص فةدرجددة الحموضددة يصددل الددي 
% لندددل مدددن سدددبلة الددددواجن والسدددماد العضدددوي  0.83% و 1.1% و 1.1

 الصماعي والنبريت على التوالى . 

نان االمخفاض في ركم حموضدة التربدة فدي االراضدي الممخفضدة فدي مسدبة   .3
نربومددات النالسددديوم بالمقارمددة باالراضدددي المرتفعددة فدددي نربومددات النالسددديوم 

 مي( .% لنل من مصدر  الحديد )المخلبى والمعد 4.6% و  4.68



ادي اسددتعمال مصدددر الحديددد المخلبددى فددي االراضددي الممخفضددة فددي مسددبة   .4
 DTPAنربومدددات النالسددديوم الدددي زيدددادة الحديدددد المسدددتخلص بواسدددطة ال 

% عمدد اسدتعمال  97.9% و  77.6% و  108.7وتصل هذه الزيادة الدي  
نددل مددن سددبلة الدددواجن والسددماد العضددوي الصددماعي والنبريددت علددي التددوالي 

 بالنمترول.مقارمة 

ادت اضددافة سددبلة الدددواجن والسددماد العضددوي الصددماعي والنبريددت لالراضددي  .5
المرتفعة في مسبة نربومات النالسيوم الي زيادة الحديد الميسدر المسدتخلص 

%  11.0% و 22.8% و 8.3وهذه الزيادة تصل الدي  DTPAبواسطة ال 
 بالمقارمة بالنمترول ) بدون اضافة أي محسمات ( 

راضي المرتفعة في مسبة نربومات النالسيوم امخفاضا في الحديدد اظهرت اال   .6
بالمقارمة باالراضي الممخفضة فدي  DTPAالميسر المستخلص بواسطة ال 

% و 9.0مسدددبة نربومدددات النالسددديوم وتصدددل مسدددبة هدددذا االمخفددداض  الدددي 
 % فى حالة استعمال مصدر الحديد المخلبى والمعدمي على التوالي . 67.7

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table ( 8 ) Correlation Coefficients ( r ) between some characteristics 


