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 الملخص
فيي ميوقعين  7102أجريت تجربة حقمية في حقول كمية الزراعة/جامعة تكريت لمموسم الزراعي الخريفي 

وفييييق ت ييييميم  (% فيييي تربيييية جسييييجتنا مزيجييي  طيجييييية رمميييية  7.04و  3.4)مختمفيييين فييييي جسيييبة الجييييبس
( فيييي كيييل موقييير بيييوزع مكيييررات ووزعيييت المعيييامزت السيييمادية RCBDالقطاعيييات العئيييوائية الكاممييية )

محتييوى التربيية ميين الجييبس ومسييتويات ميين السييماد الفوسييفاتي  فييي جمييو وحا ييل  ئيا لدراسيية تيي ويرعئييوا
مسيتوى ت يمجت التجربية ويزع عواميل و يي  (.Sorghum  biocolor L)   يجفين مين الي رل البي يا 

 P2و  P1ورميز لنيا  0- كتيارP( كغيم013، 071، 34، ب ربر مستويات  يي ) يفر التسميد الفوسفاتي
و  يجفين  G2و  G1(% ورميز لنيا 04.7و  4.3وميوقعين مختمفيين فيي جسيبة الجيبس )  P4و P3 و 

عميييل التيييواليف وأ ييييب السيييماد  Rو  Eمييين الييي رل البي يييا   ميييا  يييجب أجقيييا  و يييجب رابييي  ورميييز لنيييا 
لكييييل الوحييييدات التجريبييييية بييييدفعتين  0-فهK,N( كغيييم071، 071الجتروجيجيييي والبوتاسييييي بمسييييتوى واحييييد)

معجويييا  رتأ ييافة السييماد الفوسييفاتي أويي نئج اوبيجييت الجتييا يومييا (01) ة واالخييرى بعييداالولييل عجييد الزراعيي
الزييادل المئويية لعج ير جسيبة ( وبمغيت Kو  Pو  Nالكمية الممت ية فيي الجيز  الخ يري لعجا ير )في 

% و 11.02% و 07.44% ولعج ييييييييييييير الفسيييييييييييييفور 042.20% و 42.72% و 03.23الجتيييييييييييييروجين 
عمييل  P4و  P3و  P2% عجييد المسييتويات 32.01% و 24.00% و 00.40% ولمبوتاسيييوم 010.02

اليل خفيض  G2اليل  G1زييادل محتيوى التربية مين الجيبس مين  ىف أدP1التوالي قياسا بمعاممة المقارجة 
% عميييل التتيييابرف 04.24% و 01.14% و 71.42لكميييية الممت ييية مييين العجا ييير اعيييز  اليييل جسيييبة ا

% و 20.14% و 42.12تفييييوق ال ييييجب أجقيييييا  معجويييييا عميييييل ال ييييجب رابيييي  وبزييييييادل مئوييييية مقيييييدار ا 
% عميييل الترتييييتف بمغيييت أعميييل كميييية ممت ييية فيييي الجيييز  الخ يييري لجبيييات الييي رل البي يييا  مييين 20.01

عجيد  0-( ممغيم فجبيات0003.01و  030.73و  0040.32لفسيفور والبوتاسييوم ) عجا ر الجتيروجين و ا
وأظنيييرت الجتيييائج أن أ يييافة مسيييتويات السيييماد الفوسيييفاتي أدت اليييل زييييادل  فP4  ×G1  ×Eالمعاممييية 

معاممية ال عجيد أعميل المتوسيطات كاجيت( في الحبوت Kو  Pو  Nمعجوية في تركيز العجا ر الغ ائية )
P4  عن معاممة المقارجية وبزيادل مئويةP1  ف% عميل التيوالي73.00% و 024.00و  %11.10بمغيت 

وأورت زيادل جسبة الجبس في التربية تي ويرا معجوييا فيي خفيض تركييز الجتيروجين والفسيفور والبوتاسييوم فيي 
% عميييل التيييوالي ف تفيييوق ال يييجب أجقيييا  4.21% و 07.07% و 1.23الحبيييوت وبجسيييبة مئويييية مقيييدار ا 

% و 04.20جب رابييي  فيييي تركييييز  ييي   العجا ييير فيييي الحبيييوت وبزييييادل مئويييية بمغيييت معجوييييا عميييل ال ييي
تركيز في الحبوت وجد عجد معاممة المسيتوى الفوسيفاتي  عمل% عمل الترتيت، وأن أ01.47% و 4.34

P4 ومحتييييوى التربيييية ميييين الجييييبس G1  والفسييييفور 7.041وال ييييجب أجقييييا  وبمغييييت جسييييبة الجتييييروجين %
% فوأئيييارت الجتيييائج اليييل أن أ يييافة مسيييتويات الفسيييفور أدت اليييل زييييادل 1.023% والبوتاسييييوم 1.231

و  14.02و  04.23معجويييييية فيييييي الفسيييييفور الجيييييا ز بالتربييييية بعيييييد الح ييييياد وبزييييييادل مئويييييية مقيييييدار ا )
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، وأوييرت زيييادل محتييوى التربية ميين الجييبس تيي ويرا معجويييا مقارجيةالتتييابر قياسييا بمعامميية ال (% عميل014.12
% ف كيان  جيات تي ويرا معجوييا لم ييجب أ  أدى 00.44فيي خفيض الفسيفور الجيا ز بالتربية وبجسييبة بمغيت 

( أكبييير كميييية مييين الفسيييفور الجيييا ز بالتربييية وبجسيييبة زييييادل uptakeال يييجب أجقيييا  اليييل سيييحت أو أخييي  )
فوجييدت أكبيير كمييية ميين الفسييفور الجييا ز بالتربيية بعييد الح يياد عجييد % عيين ال ييجب رابيي  2.02مقييدار ا 

 تربةف0-كغم ( ممغم01.02) قيمتنا وبمغتG1RP4معاممة ال
 المقدمة

% 0تعيييرب التيييرت الجبسيييية ب جنيييا تميييت التيييرت الحاويييية عميييل أكوييير مييين 
المائييية( فيييي طبقييية الجيي ور الفعالييية والتيييي ال جييبس )كبريتيييات الكالسييييوم 

 يفات كوجنيا  ات ف تت ب  ي   التيرت ب [1]سم (02يقل سمكنا عن )
فييييييي  (CaSO4.2H2O)  وباجييييييية الجييييييبس جتيجييييييةخ ييييييوبية مجخف يييييية 

محمييول التربييية الييي ي ييييؤدي اليييل حالييية مييين عيييدم التيييوازن الغييي ائي بسيييبت 
ميا ييؤور فيي جا زيية متئبر محمول التربة بايوجات الكالسييوم والكبريتيات 

 ف [2]العجا يير الغ ائييية الززميية لجمييو الجباتييات وميين  ييمجنا الفسييفور
يتعييرض الفسييفور فييي جظييام التربيية الييل كوييير ميين التفيياعزت التييي تييؤدي 
الييل تحوليي  ميين  ييورل جييا ز  الييل  ييورل صييير جييا ز  ل مت يياص ميين 

ان مئييكمة جقييص الفسيفور تكيياد تكييون عيادل ئييائعة فييي [3] قبيل الجبييات 
 كوير من مجاطق العيالم والسييما فيي تيرت المجياطق الجافية وئيب  الجافية،

اليل زيييادل كبييرل فييي حا ييل  توجيد أن ا ييافة االسيمدل الفوسييفاتية اد ا 
المادل الجافة وحا يل الحبيوت لمح يول الحجطية فيي تيرت جبسيية  ات 

ف [4] 0-كغييييم p( ممغييييم14.1محتييييوى مييييجخفض ميييين الفسييييفور الجييييا ز) 
 جييييات تيييي وير لجسييييت الجييييبس المختمفيييية فييييي التربيييية فييييي كمييييية الفسييييفور و 

الم يياب كسيييماد، وكمميييا زادت جسيييبة الجيييبس يجيييت زييييادل كميييية السيييماد 
ف يحتييييل مح يييول اليييي رل [5]الم ييياب لمح يييول عمييييل جفيييس ا جتاجيييية 

البي ا  المركز الخامس بعد الحجطة والرز وال رل ال يفرا  والئيعير مين 
أن معيدل اجتاجيتية فييي العيراق مازاليت متدجييية حييع المسياحة المزروعيية، 

فيييي حيييين بمييي   0-( طنف كتيييار1.00مقارجييية با جتيييال العيييالمي ا  بمييي  ) 
ف ان  ي ا التيدجي فيي معيدل [6] 0- كتيار ( طين0.01ا جتال العيالمي ) 

ا جتاجييية يتطمييت المزيييد ميين الدراسييات العممييية لرفيير إجتاجييية المح ييول 
ا كوييير تحميييز لمحتيييوى التربييية مييين  بوحيييدل المسييياحة ومعرفييية ا  يييجاب

الجبس والمستوى ا مول من السماد الفوسيفاتي ا  تختميب ا  يجاب فيي 
تحممنييييييا لمظييييييروب البيئييييييية وعمميييييييات خدميييييية المح ييييييول، وجظييييييرا لقميييييية 
الدراسيييات المتعمقييية بالتسيييميد الفوسيييفاتي فيييي تيييرت  ات محتيييوى مختميييب 

تحممنييييا ميييين الجييييبس فييييي جمييييو وأجتييييال مح ييييول اليييي رل البي ييييا  ومييييدى 
معرفيية تيياوير محتييوى التربيية ميين لمجييبس جييا ت  يي   الدراسيية  ادفيية الييل 

ل ييجفين  KوPوNالجيبس والتسييميد الفوسيفاتي فييي امت ياص العجا يير 
 من ال رل والفسفور الجا ز المتبقي بعد الح ادف

 المواد وطرائق العمل
أجريييييييت تجربيييييية عاممييييييية فييييييي حقييييييول كمييييييية : موقععععععء اجععععععراء التجربععععععة

محتييييييوى التربيييييية ميييييين الجييييييبس  تكريييييييت لدراسيييييية تيييييي ويرالزراعة/جامعيييييية 
ومسييتويات ميين السييماد الفوسيييفاتي فييي جمييو وحا يييل  ييجفين ميين الييي رل 

 7102لمموسيم الزراعيي الخريفيي  ( (.Sorghum bioclor Lالبي يا 

في تربية جسيجتنا  %(7.04و 3.4)في موقعين مختمفين في جسبة الجبس
فييي حقييول  Typic  Calcigypsidsمزيجيي  طيجييية رممييية والم ييجفة 

- حيع تقر مديجة تكريت عجيد دائيرل العيرض كمية الزراعة جامعة تكريت

-ئمااًل وخط طيول  °04– 04
( م عين 012ارتفياع )بئيرقًا و  °40– 47

مستوى سط  البحر، يحد ا مين الئيرق جنير دجمية ومين الغيرت الطرييق 
    بغدادف –العام مو ل 
والتجعيييييم با مئيييياط القر ييييية أجريييييت عمميييييات الحراويييية : تهيئععععة ا ر 

 مواقييير (01)لييي رض وأخييي ت جميييا ل مييين تربييية الحقيييل قبيييل الزراعييية مييين
 وبجييييدول( Auger( سيييم بوسيييياطة موقيييات التربييية )01 -لعميييق ) يييفر 

إ  قسييييمت ا رض إلييييل ألييييوا  )وحييييدات  مو ييييفات تربيييية الدراسييييةف (0)
( م بيين 0وتركت مسيافة ) 7( م1( م وبمساحة )0 × 7تجريبية( ب بعاد )
 ( م بين قطاع وآخرف  7لو  وآخر، و)

جفيييي ت التجربيييية وفييييق ت ييييميم القطاعييييات العئييييوائية : تصععععميم التجربععععة
( فيييي كييل موقييير بييوزع مكيييررات ووزعييت المعيييامزت RCBDالكامميية )

السييمادية عئييوائيًا عمييل الوحييدات التجريبييية بعييد و يير عزمييات الدالليية 
 -مل وزوة عوامل  ي:عمينا  وائتممت الدراسة ع

(% ورميييز لنيييا 04.7و  4.3ميييوقعين مختمفيييين فيييي جسيييبة الجيييبس ) -0
G1  وG2ف 

 جفين من ال رل البي ا   ما  يجب أجقيا  و يجب رابي  ورميز لنيا  -7
E  وR  عمل التواليف 
،  071،  34بييي ربر مسيييتويات  يييي ) يييفر ،  التسيييميد الفوسيييفاتي  -0

 ف P4و P3 و  P2و  P1ورمز لنا  0- كتار P( كغم013

 TSP. أ ييييب السيييماد الفوسيييفاتي عميييل  يييورل سيييوبر فوسيييفاتي وزويييي
 ( كغيم071و 071وأ يب السماد الجتروجيجي والبوتاسيي بمسيتوى واحيد)

N وK الوحييييدات التجريبييييية بييييدفعتين االولييييل عجييييد  مجنييييا لكييييل 0- كتييييار
( يييوم ميين االجبييات عمييل ئييكل خطييوط بجاجييت 01الزراعيية واالخييرى بعييد)

( سيييم و اليييل 01و ييير السيييماد الفوسيييفاتي بعميييق ) . [7]خيييط الزراعييية 
   سمف(2جاجت الب رل بمسافة )

( حبية 0-7فيي جيور بمعيدل ) 0/2/7102زرعت الحبوت في : الزراعة
المسيافة بيين   في كل جورل عمل ئكل خطوط مين حبيوت الي رل البي يا 

( سم لي ب  عيدد الخطيوط 21( سم وبين خط وآخر )72جورل وأخرى )
( جبييات وبكوافيية 00وفييي كييل خييط ) وط( خطيي4فييي كييل وحييدل تجريبييية )

بعيييد خييييب الجباتيييات لي ييييب   0-( جباتف كتييييار20000جباتيييية مقيييدار ا ) 
 جباتًا واحدًا في كل جورلف
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لكيميائييييية لتربيييية قييييدرت بعييييض ال ييييفات الفيزيائييييية وا : تحاليععععل التربععععة
وحسييت الطرائييق القياسييية  (0الدراسيية قبييل الزراعيية والمبيجيية فييي جييدول )

  [8] الواردل في
تييم إجييرا  التحميييل ا ح ييائي فييي تجربيية عاممييية  : التحميععل اصحصععائي

فيييي كيييل موقييير عميييل حيييدل ، إ   RCBDبت يييميم  split plotبجظيييام 
ئييييممت القطيييير الرئيسيييية ا  ييييجاب والقطيييير الواجوييييية مسييييتويات التسييييميد 
الفوسييفاتي وتييم إجييرا  التحميييل ا ح ييائي التجميعييي لممييوقعين ب سييتخدام 

وقورجييييت المتوسييييطات حسييييت اختبييييار دجكيييين عمييييل مسييييتوى  [9]برجيييامج 
% و ليييييت لمعرفييييية تييييي وير مسيييييتويات الجيييييبس فيييييي الميييييوقعين 2احتميييييال 

 وتداخزتنما مر العوامل المدروسة
 

 قبل الزراعة ( بع  الصفات الكيميائية والفيزيائية لتربتي الدراسة6)جدول 
 G1 G2 الوحدل ال فة

  الرمل
 
 -1كغم .صم

667 542 
 225 75 الغرين

 233 258 الطين

 SCL SCL الجسجة

 7.85 7.64  ا س النيدروجيجي

 2.35 2.54 -1م .سيمجزديسي  االي الية الكنربائية

  الجبس
 -1كغم .صم

43 047 
 320 225 الكمس

 9 10 المادل الع وية
CEC 12.30 13.37 -1تربة .كغم .سجتمول 

  الجتروجين الجا ز
 -1كغم .ممغم

18.2 17.5 

 3.22 5.02 الفسفور الجا ز
 81.26 112.55 البوتاسيوم الجا ز

 050في مستخمص  االيوجات الموجبة والسالبة ال ائبة
Na+  

 
 
 
 -1لتر .مميمول

1.26 1.44 

K+ 0.86 0.73 

Ca++ 5.56 9.75 

Mg++ 6.41 4.42 

Cl- 2.81 1.90 

CO3
= Nil Nil 

HCO3
- 1.31 1.65 

SO4
= 9.96 12.79 

 

 النتائج والمناقشة
تياوير معجيوي ( ان  جيات 7يبيين جيدول ) : تركيز النتروجين في الحبوب

ادى زيييادل مسييتوى الجييبس فييي التربيية الييل  ا محتييوى التربيية ميين الجييبس ل

اقيل متوسييط  G2خفيض جسيبة الجتييروجين فيي الحبيوت واعطييل المسيتوى 
%  وكاجيت جسيبة G1 0.327% فيما بمي  متوسيط المسيتوى 0.242وبم 

% قيييد يعيييزى السيييبت اليييل ان 1.234االجخفييياض بسسيييت زييييادل الجيييبس 
دل ايوجييييات الكالسيييييوم فييييي محمييييول زيييييادل مسييييتوى الجييييبس ادت الييييل سيييييا

التربيييية التييييي زاحمييييت ايوجييييات االموجيييييوم عمييييل مواقيييير االمت يييياص فييييي 
الج ور وقممت امت اص الجتروجين من قبل الجبيات و ي   الجتيائج تتوافيق 

 ف[10]مر ما وجد  
 P4الفوسيييفاتي ا  اعطيييل المسيييتوى  التسيييميدبيييين الجيييدول تييياوير يكميييا  

الي ي اعطييل  P3% ويمييي  بفيارق معجيوي 7.031اعميل المتوسيطات وبمي 
% والتييييييي 0.100التييييييي اعطيييييت  P2% ويييييم معامميييييية المسيييييتوى 7.122

% وكاجييت 0.010التييي كاجييت  P1تفوقييت معجويييا عمييل معامميية المقارجيية 
و  11.10جسيييييت الزييييييادل بسيييييبت زييييييادل مسيييييتويات السيييييماد الفوسيييييفاتي )

سيييييييا بمعاممييييييية عيييييييدم التسيييييييميد (% عميييييييل التيييييييوالي قيا04.30و  21.44
سييييبت  لييييت الييييل دور الفسييييفور التعيييياوجي فييييي زيييييادل ويعييييزى الفوسييييفاتي 

أمت يياص الجتييروجين ميين التربيية وبيي لت تييزداد كمييية الجتييروجين الممييتص 
في الجبات واجتقال  إلل الحبوت كوجنيا مخيزن لمميواد الغ ائيية الممومية مين 

 [12]و  [11]الجز  الخ ري لمجبات و  ا يتفق مر جتائج كل من 

تظنيير جتييائج التييداخل الوجييائي بييين مسييتوى الفسييفور الم يياب ومحتييوى و 
التربية مين الجيبس بييان  جيات اختزفيات معجوييية وتفوقيت معاممية التسييميد 

أعطييييييت أعمييييييل و % 4.3ومحتييييييوى التربيييييية ميييييين الجييييييبس  P4بالمسييييييتوى 
ومسيتوى  P4%( وتمتنيا بفيارق معجيوي معاممية 7.722المتوسطات بمي  )

% و ييييي ال تختمييييب معجويييييا عيييين 7.003التييييي بمغييييت % 04.7الجييييبس 
أعطيت متوسيطا مقيدار   % التيي4.8وجسبة الجيبس P3 مستوى الفسفور 

 التييييييييي بمغييييييييت G2*P1ف واعطييييييييت اقييييييييل متوسييييييييط معامميييييييية 7.140%
% ويعيييييزى سيييييبت  ليييييت اليييييل الفسيييييفور الييييي ي ئيييييجر امت ييييياص 0.741

الجتييروجين وعجييد زيييادل محتييوى الجييبس فييي التربيية اجخفييض  يي ا التعيياون 
 ف [13] مر وافقو    الجتائج تت

اما التداخل الوجيائي بيين محتيوى التربية مين الجيبس وال يجب فقيد اعطيل 
% وكيي لت 0.441وبمي   G1اعميل متوسيط  يجب اجقييا  ومسيتوى الجيبس

قيد يعيود السيبت و % مين الجيبس 04.7تفوق ال جب اجقيا  فيي المحتيوى 
لمسييتوى الجييبس الييل االخييتزب الييوراوي بييين ال ييجفين فييي مييدى تحممنييا 

 في التربةف
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 وتداخالتها في نسبة النتروجين في الحبوب )%( الذرة البيضاء صنفو ( تأثير محتوى التربة من الجبس والتسميد الفوسفاتي 2جدول )

 تأثير الجبس الصنف Xتداخل  الجبس التسميد الفوسفاتيمستوى  الصنف الجبس

P1 P2 P3 P4 

G1 E 1.573 h 1.893 f 2.173 cb 2.346 a 1.996 a 1.872 a 

R 1.280 j 1.533 h 2.013 ed 2.163 cb 1.747 c 

G2 E 1.410 i 1.790 g 2.073 cd 2.190 b 1.865 b 1.745 b 

R 1.183 k 1.310 j 1.963 ef 2.046 ed 1.625 d 

 تأثير الصنف G1 1.426 f 1.713 d 2.093 b 2.255 a الجبس Xالتداخل الفسفور

G2 1.296 g 1.550 e 2.018 c 2.118 b 

 E 1.491 e 1.841 d 2.123 b 2.268 a 1.931 a الصنف Xالتداخل الفسفور

R 1.231 g 1.421 f 1.988 c 2.105 b 1.686 b 

  d 1.631 c 2.055 b 2.186 a 1.361 تأثير التسميد الفوسفاتي

G1 4.8= مستوى جبس    % =E    جب اجقا P4,P3,P2,P1 ( 013 . 071 . 34 .= ) فرG2     14.2= مستوى جبس              %     
 =R جب راب  

 

اما تداخل ال جب ومستوى السماد الفوسيفاتي الم ياب فيظنير الجيدول 
اعطيييل اعميييل متوسيييط  و يييجب اجقيييا  الييي ي P4تفيييوق مسيييتوى الفسيييفور 

ومستوى الجبس جفسي  و يي   P3% وتمتنا بفارق معجوي معاممة 7.713
% 04.7ومسييتوى الجييبس P4 ال تختمييب معجويييا عيين مسييتوى الفسييفور

 P1فيميا وجييد اقييل متوسييط عجييد معامميية ال ييجب رابيي  ومسييتوى الفسييفور 
% قييييد يرجيييير السييييبت الييييل كفييييا ل ال ييييجب اجقييييا  فييييي 0.700اليييي ي بميييي  

السييماد الفوسييفاتي ميين ال ييجب رابيي  ومييدى تكيفيي  تحييت  االسييتفادل ميين
 ظروب التربة الجبسيةف 

أميييا التيييداخل الوزويييي بيييين محتيييوى التربييية مييين الجيييبس ومسيييتوى السيييماد 
تفيييييييوق معاممييييييية فقييييييد تبيييييييين الفوسييييييفاتي الم ييييييياب وال يييييييجب الميييييييزروع 

G1*E*P4   معجوييييا عميييل جميييير المعيييامزت واعطيييت متوسيييطا مقيييدار
التييييي اعطييييت  G1*E*P3%( وتمتنييييا بفييييارق معجييييوي معامميييية 7.041)

وبميييي   G2*R*P1 % فيميييا وجيييد اقيييل متوسيييط عييين معامميييية 2.173
% قياسيييييا بمعاممييييية  43.01%( وكاجيييييت جسيييييبة الزييييييادل المؤيييييية 0.030)

لتسييميد وال ييجب رابيي  وعييدم ا G2% 04.7محتييوى التربيية ميين الجييبس 
 الفوسفاتيف

( ان  جيييات اخييييتزب 3يبيييين جييييدول ) : تركيعععز الفسععععفور فععععي الحبععععوب
زيييادل مسييتوى الجييبس  تاد ا معجييوي لتيياوير محتييوى الجييبس فييي التربيية 

 G2في التربة اليل خفيض جسيبة الفسيفور فيي الحبيوت واعطيل المسيتوى 
% G1 1.200% فيمييا بميي  متوسييط المسييتوى 1.443اقييل متوسييط وبميي 

% ويعييود السييبت 07.07االجخفيياض بسسييت زيييادل الجييبس وكاجييت جسييبة 
اليييل اجخفيييياض جا زييييية الفسييييفور فييييي التربييية بزيييييادل محتييييوى التربيييية ميييين 
الجييبس بسييبت تكييوين معقييدات ميير ايوجييات الكالسيييوم وترسيييت الفسييفور 

تركيييييز الفسييييفور فييييي  فيييييوقميييية جا زيتيييي  ممييييا اجعكييييس  يييي ا االجخفيييياض 
كميييييا بيييييين الجيييييدول تييييياوير السييييييماد ف [10] مييييير  ييييي ا يتفيييييق والحبيييييوت 

الفوسييييفاتي وكاجييييت  جييييات زيييييادل معجوييييية عجييييد زيييييادل مسييييتويات السييييماد 

اعمييييييييل  P4الفوسيييييييفاتي الم يييييييياب الييييييييل التربييييييية ا  اعطييييييييل المسييييييييتوى 
الييييي ي اعطيييييل  P3% ويميييييي  بفيييييارق معجيييييوي 1.272المتوسيييييطات وبمييييي 

% والتييييييي 1.040التييييييي اعطيييييت  P2% ويييييم معامميييييية المسيييييتوى 1.204
% وكاجييت 1.712التييي كاجييت  P1مييل معامميية المقارجيية تفوقييت معجويييا ع

و  024.00جسييييت الزيييييادل بسييييبت زيييييادل مسييييتويات السييييماد الفوسييييفاتي )
(% قياسيييييا فيييييي معاممييييية عيييييدم التسيييييميد الفوسيييييفاتي 42.24و  010.21

ويعييزى سييبت  لييت الييل ان زيييادل مسييتويات السييماد الفوسييفاتي الم ييافة 
لتييالي زيييادل امت ا يينا ميين ادت الييل زيييادل تركيييز الفسييفور الجييا ز وبا

تئييير ف[14] قبييل الجيي ور وزيييادل الفسييفور فييي الحبييوتف و يي ا يتفييق ميير
جتائج التداخل الوجائي بين مستوى الفسفور الم ياب ومحتيوى التربية مين 
الجييبس بييان  جييات اختزفييات معجوييية وتفوقييت معامميية التسييميد بالمسييتوى 

P4  أعطيت أعمييل المتوسيطات وبميي  4.3ومحتيوى التربية ميين الجيبس %
% 04.7ومسييتوى الجييبس   P4% وتمتنييا بفييارق معجييوي معامميية 1.22

% واعطيييت اقيييل متوسيييط معاممييية 1.14متوسيييطا مقيييدار   التيييي أعطيييت
G2*P1 ويعود السبت الل ان الترت الجبسيية فقييرل 1.70التي بمغت %

 ر الغ ائية لمجبيات ومين  يمجنا و ات قابمية محدودل عمل تجنيز العجا
الفسفور فاجنا استجابت لز افات السمادية الفوسيفاتية وئيجعت ا يافة 
االسيييمدل الفوسيييفاتية عميييل تكيييوين مجميييوع جييي ري كوييييب وعمييييق والييي ي 

 ف[16] مر   ا و يتفق [15]امت اص الما  والمغ يات  فييساعد 
اما التداخل الوجيائي بيين محتيوى التربية مين الجيبس وال يجب فقيد اعطيل 

% ويميي  1.242وبميي   G1اعمييل متوسييط  ييجب اجقييا  ومسييتوى الجييبس 
% و ييو ال يختمييب معجويييا 1.422 ييجب رابيي  والمسييتوى جفسيي  واعطييل 

% الييي ي أعطيييل 04.7عييين ال يييجب أجقيييا  ومحتيييوى التربييية مييين الجيييبس 
الييييل االخييييتزب الييييوراوي بييييين % ميييين الجييييبس قييييد يعييييود السييييبت 1.422

ال جفين في مدى تحممنا لمستوى الجبس فيي التربية وميدى كفا تنيا فيي 
 أمت اص العجا ر الغ ائية من الترت الجبسيةف 
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 في الحبوب )%( الفسفوروتداخالتها في نسبة  الذرة البيضاء صنفو تأثير محتوى التربة من الجبس والتسميد الفوسفاتي  (3جدول )

 تأثير الجبس الصنف Xتداخل  الجبس التسميد الفوسفاتيمستوى  الصنف الجبس
P1 P2 P3 P4 

G1 E 0.322 i 0.462 g 0.618 d 0.786 a 0.547 a 0.511 a 

R 0.268 j 0.372 h 0.528 e 0.731 b 0.475 b 

G2 E 0.245 kj 0.385 h 0.513 fe 0.704 cb 0.457 cb 0.448 b 

R k1.774 0.347 ih 0.479 fg 0.687 c 0.440 c 

 تأثير الصنف G1 0.295 g 0.417 e 0.573 c 0.759 a الجبس Xالفسفور التداخل
G2 0.234 h 0.366 f 0.496 d 0.696 b 

 E 0.273 g 0.423 e 0.565 c 0.745 a 0.502 a الصنف Xالفسفور التداخل

R 0.256 g 0.360 f 0.503 d 0.709 b 0.457 b 

  d 0.391 c 0.534 b 0.727 a 0.265 تأثير التسميد الفوسفاتي

G1 4.3= مسييييتوى جييييبس     % =E     ييييجب اجقييييا P4,P3,P2,P1 ( 013ف  071ف  34= ) ييييفر فG2   04.7= مسييييتوى جييييبس             %      
 =R جب راب  

 

اميييييا تيييييداخل ال يييييجب و مسيييييتوى السيييييماد الفوسيييييفاتي الم ييييياب فيظنييييير 
و يييجب اجقيييا  الييي ي اعطيييل اعميييل  P4الجيييدول تفيييوق مسيييتوى الفسيييفور 

% ويميييي  بفيييارق معجيييوي  يييجب رابييي  ومسيييتوى الفسيييفور 1.242متوسيييط 
اليي ي  P3% وييم  ييجب اجقييا  ومسييتوى الفسييفور 1.214جفسيي  اليي ي بميي  

% فيميييا وجيييد اقيييل متوسيييط عجيييد معاممييية ال يييجب رابيييي  1.212عطيييل ا
% قد يعود السبت اليل ان تفيوق 1.721ال ي بم   P1ومستوى الفسفور 

 ييجب اجقييا  ميير زيييادل مسييتوى السييماد الفوسييفاتي الم يياب  اليي ي ادى 
الل زيادل جا زية الفسفور في التربية وأمت ا ي  مين قبيل الجي ور الي ي 

الفسيفور فيي الحبيوت لني   ال يجب الي ي كيان اجعكس بدور  عميل تركييز 
أكوييييير كفيييييا ل فيييييي أمت ييييياص الفسيييييفور يقيييييوم الفسيييييفور بتقويييييية وتجئييييييط 
المجموع الج ري لمجباتيات وبي لت يعميل عميل زييادل امت ياص المغي يات 

 ا خرىف
بيجييت جتييائج التييداخل الوزوييي بييين محتييوى التربيية ميين الجييبس ومسييتوى  

لمييييييييزروع تفييييييييوق معاممييييييييية السييييييييماد الفوسييييييييفاتي الم يييييييياب وال يييييييييجب ا
G1*E*P4   معجوييييا عميييل جميييير المعيييامزت واعطيييت متوسيييطا مقيييدار

التييييي اعطيييييت   G1*R*P4% وتمتنييييا بفييييارق معجيييييوي معامميييية 1.231
وبميييي   G2*R*P1 % فيميييا وجيييد اقيييل متوسيييط عييين معامميييية 1.200
% قياسا بمعاممية محتيوى 721.34% وكاجت جسبة الزيادل المؤية1.774

وال يييييييجب رابييييييي  وعيييييييدم التسيييييييميد  G2 %04.7التربييييييية مييييييين الجيييييييبس 
 الفوسفاتيف 

( ان  جييات اخييتزب 4يو يي  جييدول ) :تركيععز البوتاسععيوم فععي الحبععوب
زيييادل مسييتوى الجييبس  تاد ا معجييوي لتيياوير محتييوى الجييبس فييي التربيية 

فييي التربييية الييل خفيييض جسييبة البوتاسييييوم فييي الحبيييوت واعطييل المسيييتوى 
G2  فيمييييييا بميييييي  متوسييييييط المسييييييتوى 1.710اقييييييل متوسييييييط وبميييييي %G1 

% 2.14% وكاجيييييت جسيييييبة االجخفييييياض بسسيييييت زييييييادل الجيييييبس 1.733
ويعيييود السييييبت الييييل اجخفيييياض جا زيييية البوتاسيييييوم عجييييد ارتفيييياع محتييييوى 
التربيية ميين الجييبس بسييبت جا زييية ايوجييات الكالسيييوم التييي تجييافس أيوجييات 

ور و ي   الجتيائج تتوافيق مير البوتاسيوم عمل مواقير ا مت ياص فيي الجي 
ف كميييا بيييين الجيييدول تييياوير السيييماد الفوسيييفاتي ا  اعطيييل [16] ميييا  كييير 
% ويمييييي  بفييييارق معجييييوي 1.013اعمييييل المتوسييييطات وبميييي  P4المسييييتوى 

 P2% وييم معامميية المسييتوى 1.741اليي ي اعطييل  P3معامميية المسييتوى 
 P1% والتييي تفوقييت معجويييا عمييل معامميية المقارجيية 1.714التييي اعطييت 
% وكاجييييت جسييييت الزيييييادل بسييييبت زيييييادل مسييييتويات 1.741التييييي كاجييييت 

(% قياسييييا فييييي معامميييية 01.1و  71.30و  73.00السييييماد الفوسييييفاتي )
 عيييدم التسييييميد الفوسييييفاتي و يييي   الجتييييائج تجسيييجم ميييير مييييا ائييييار الييييي    

الميييي ين  كييييرا ان ا ييييافة مسييييتويات الفسييييفور الييييل التربيييية ادت الييييل [17]
عجا يييير الغ ائييييية ومجنييييا البوتاسيييييوم فييييي زيييييادل الكمييييية الممت يييية ميييين ال

 مح ول الحجطةف
بيجييت جتيييائج التيييداخل الوجيييائي بيييين مسيييتوى الفسيييفور الم ييياب ومحتيييوى  

التربية مين الجيبس بييان  جيات اختزفيات معجوييية وتفوقيت معاممية التسييميد 
% أعطييييييت أعمييييييل 4.3ومحتييييييوى التربيييييية ميييييين الجييييييبس  P4بالمسييييييتوى 

ومسيتوى   P3% وتمتنيا بفيارق معجيوي معاممية 1.070المتوسطات وبمي  
% و ييي تختمييب معجويييا عيين مسييتوى 1.017الجييبس جفسيي  التييي أعطييت 

واعطيت اقيل  1.742% التيي أعطيت 04.7وجسيبة الجيبس  P4 الفسفور
ت الييل % وقييد يعييود السييب1.773التييي بمغييت  G2*P1متوسييط معامميية 

خييواص التربيية الكيميائييية والفيزيائييية التييي تييؤور فييي جمييو الجيي ور و عمييل 
  ف[5]السماد الم اب من حيع الترسيت واالمتزاز والتحرر 

اما التداخل الوجيائي بيين محتيوى التربية مين الجيبس وال يجب فقيد اعطيل 
% وكي لت 1.004وبمي   G1اعمل متوسط  جب اجقا  ومستوى الجيبس 

% ميين 1.724% اليي ي أعطييل 04.7  فييي المحتييوى تفييوق ال ييجب اجقييا
الجبس قد يعود السبت الل االخيتزب اليوراوي والبيئيي بيين ال يجفين فيي 

اميا تييداخل ال ييجب و مسييتوى السييماد  ميدى اسييتجابتنا وتحممنييا لمجييبسف
و يجب  P4الفوسفاتي الم اب فيظنير الجيدول تفيوق مسيتوى الفسيفور 

مييي  بفييارق معجييوي  ييجب % وي1.004اجقييا  اليي ي اعطييل اعمييل متوسييط 
% ويييييم  يييييجب رابييييي  1.002الييييي ي بمييييي    P3أجقيييييا  ومسيييييتوى الفسيييييفور 

% فيميييا وجيييد اقيييل متوسيييط 1.721الييي ي اعطيييل  P4ومسيييتوى الفسيييفور 
% قيد 1.700الي ي بمي   P1عجد معاممة ال جب راب  ومستوى الفسفور 

يعيييييود السيييييبت فيييييي تفيييييوق ال يييييجب اجقيييييا  اليييييل كفا تييييي  فيييييي أمت ييييياص 
 مجنا عج ر البوتاسيوم وزيادل تركيز  في الحبوتفالعجا ر الغ ائية و 
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 )%( نسبة البوتاسيوم في الحبوبوتداخالتها في  الذرة البيضاء ( تأثير محتوى التربة من الجبس والتسميد الفوسفاتي وصنف4جدول )
 تأثير الجبس الصنف Xتداخل الجبس التسميد الفوسفاتيمستوى  الصنف الجبس

P1 P2 P3 P4 

G1 E 0.265 f 0.300 d 0.334 b 0.358 a 0.3147 a 0.288 a 

R 0.240 h 0.250 g 0.270 f 0.283 e 0.2613 c 

G2 E 0.231 i 0.266 f 0.300 d 0.320 c 0.2796 b 0.263 b 

R 0.226 i 0.241 h 0.255 g 0.269 f 0.2482 d 

 تأثير الصنف G1 0.252 e 0.275 d 0.302 b 0.321 a الجبس Xالفسفور التداخل
G2 0.228 f 0.254 e 0.278 d 0.295 c 

 E 0.248 f 0.283 c 0.317 b 0.339 a 0.297 a الصنف Xالفسفور التداخل

R 0.233 g 0.246 f 0.263 e 0.276 d 0.254 b 

  d 0.264 c 0.290 b 0.308 a 0.240 تأثير التسميد الفوسفاتي

G1 4.3= مسيييييتوى جيييييبس    % =E      يييييجب اجقيييييا P4,P3,P2,P1 ( 013ف  071ف  34= ) يييييفر فG2  04.7= مسيييييتوى جيييييبس             %      
 =R جب راب  

 

أمييييا جتييييائج التييييداخل الوزوييييي بييييين محتييييوى التربيييية ميييين الجييييبس ومسييييتوى 
السييييييييماد الفوسييييييييفاتي الم يييييييياب وال يييييييييجب المييييييييزروع تفييييييييوق معاممييييييييية 

G1*E*P4   معجوييييا عميييل جميييير المعامبميييت واعطيييت متوسيييطا مقيييدار
وبميييي   G2*R*P1 % فيميييا وجيييد اقيييل متوسيييط عييين معامميييية 1.023

% قياسييييييا معامميييييية 23.41%( وكاجييييييت جسييييييبة الزيييييييادل المؤييييييية 1.771)
وال ييجب رابيي  وعييدم التسييميد  G2% 04.7محتييوى التربيية ميين الجييبس 
 الفوسفاتيف                 

 ( في المجموع الخضريK,P,Nالكمية الممتصة )
 (6-نبات كمية النتروجين الممتصة )ممغم

 يية ميين الجتييروجين فييي المجمييوع ( الكمييية الممت2تظنيير جتييائج جييدول ) 
الخ يييري ل يييجفين مييين الييي رل البي يييا  والتيييي تييي ورت بكيييل مييين ا يييافة 
الفسفور ومحتوى التربة مين الجيبس ف أن أ يافة السيماد الفوسيفاتي أدت 
الييييل زيييييادل معجوييييية فييييي الكمييييية الممت يييية ميييين الجتييييروجين عجييييد جمييييير 

الزيييادل  مسييتويات ا  ييافة مقارجيية بمعامميية عييدم ا  ييافة وكاجييت جسييبة
و  P3و  P2% عجييييييد المسييييييتويات 042.20% و 42.72% و 03.23

P4  عمييل التييواليف  يي ا يو يي  بيي ن تيي وير مسييتويات الفسييفور الم يياب
كييييان ايجابيييييا فييييي زيييييادل الكمييييية الممت يييية ميييين الجتييييروجين فييييي الجييييز  

 ف[18]الخ ري لجبات ال رل البي ا ف     الجتائج تتوافق مر ما وجد  
يبيييين الجيييدول ان  جيييات تييي وير معجوييييا لمحتيييوى التربييية مييين الجيييبس فيييي  

الكمييية الممت يية ميين الجتييروجين، وقييد أعطييل محتييوى التربيية ميين الجييبس 
% أعميييييل معييييييدل فيييييي الكمييييييية الممت يييييية مييييين الجتييييييروجين وبمغييييييت 4.3
وتفوقييييييت معجويييييييا عمييييييل مسييييييتوى الجييييييبس  0-جبييييييات ( ممغييييييم142.337)

وكاجيت  0-جبيات ( ممغيم202.000% ال ي أعطل متوسط مقدار  )04.7
زيييادل محتييوى التربيية % ويعييود السييبت الييل ان 71.42جسييبة االجخفيياض 

بالعجا يير الغ ائييية و يي   الجتييائج ميين الجييبس يقمييل ميين قابميتنييا لزحتفيياظ 
 ف [19]ما تو ل الي  تجسجم مر 

أمييا التييداخل الوجييائي بييين مسييتويات الفسييفور ومحتييوى التربيية ميين الجييبس 
فيو يي  الجييدول ان الكمييية الممت يية ميين الجتييروجين قييد ازدادت معجويييا 
بزيييييادل مسييييتويات الفسييييفور الم يييياب و لكييييز التييييربتين المختمفتييييين فييييي 

 P4محتو ييا ميين الجييبس، واعطييت معامميية التسييميد الفوسييفاتي بالمسييتوى 
% اعميييييييل متوسيييييييط وبمييييييي  4.3ة مييييييين الجيييييييبس بجسيييييييبة ومحتيييييييوى التربييييييي

وجسيبة  P4في حين اعطل المستوى الفوسيفاتي  0-جبات (ممغم421.70)
و يو ال يختميب  0-جبات (ممغم200.24% متوسطا مقدار  )04.7الجبس 

ومحتييوى التربيية ميين الجييبس  P3معجويييا عيين مسييتوى التسييميد الفوسييفاتي 
ومحتيوى  P1د الفوسيفاتي فيما وجد اقل متوسط عجد معاممية عيدم التسيمي

ويعيزى  0-جبيات (ممغيم742.02اقيل معيدل وبمي  ) G2التربة مين الجيبس 
سييييبت  لييييت الييييل الفسييييفور اليييي ي ئييييجر امت يييياص الجتييييروجين، وبزيييييادل 

 الجبس اجخفض   ا التعاونف
أميييا التيييداخل بيييين التسيييميد الفوسيييفاتي وال يييجب فتئيييير الجتيييائج اليييل ان 

جميييير مسيييتويات اال يييافة ولكيييز التسيييميد الفوسيييفاتي اوييير معجوييييا عجيييد 
أعطيييل اعميييل  P4 ال ييجفين، ويزحيييظ ان التسيييميد الفوسيييفاتي بالمسيييتوى

عميييل جميييير  0-جبيييات (ممغيييم440.74المتوسيييطات لم يييجب اجقيييا  وبمييي  )
 P4مسييتويات ا  ييافة، فيمييا اعطييل  ييجب رابيي  والمسييتوى الفوسييفاتي 

وأقيييييل متوسيييييط وجيييييد عجيييييد ، 0-جبيييييات (ممغيييييم141.21متوسيييييطا مقيييييدار  )
ف 0-(ممغييم جبييات724.22وبميي  ) P1ال ييجب رابيي  والمسييتوى الفوسييفاتي 

قيييد يعيييود السيييبت ليييل اخيييتزب اال يييجاب فيييي قيييدرتنا عميييل امت ييياص 
 الفسفور من التربةف
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 ممغمفي كمية النتروجين الممتص في المجموع الخضري ) تهاتداخال وصنف الذرة البيضاء و ( تأثيرمحتوى الجبس والتسميد الفوسفاتي 5جدول )
 نبات(لصنفين من الذرة البيضاء

 تأثير الجبس الصنف Xتداخل الجبس التسميد الفوسفاتيمستوى  الصنف الجبس
P1 P2 P3 P4 

G1 E 447.45 h 626.52 e 873.39 b 1143.87 a 772.80 a 647.88a 

R 323.11 k 414.46 g 585.71 f 768.55 c 522.95 c 

G2 E 368.71 j 515.22 g 721.35d 842.61 b 611.97b 515.33b 

R 226.03 l 338.59 kj 485.58 g 624.57 e 418.69 d 

 تأثير الصنف G1 385.28 f 520.49 d 729.55 b 956.21 a الجبس Xالتداخل الفسفور
G2 297.37 g 426.91 e 603.47 c 733.59 b 

 E 408.08 f 570.87 d 797.37 b 993.24 a 692.38 a الصنف Xالتداخل الفسفور

R 274.57 h 376.53 g 535.65 e 696.56 c 470.82 b 

  d 473.69 c 666.50 b 844.89 a 341.32 تأثير التسميد الفوسفاتي

G1 4.8= مستوى جبس    % =E     جب اجقا P4,P3,P2,P1 ( 013 . 071 . 34 .= ) يفرG2   204.= مسيتوى جيبس               % 

=R   جب راب  
 

أميا التييداخل الوزويي فيو يي  الجييدول ان  جيات تيياويرا معجوييا وبميي  اعمييل 
ومسييتوى الجييبس  P4متوسييط عجييد معامميية التسييميد الفوسييفاتي لممسييتوى 

G1 وال جبE (  ممغم فجبات0040.32وبم )-وبزيادل مئويية مقيدار ا  0
%عييييين معامميييييية عيييييدم التسييييييميد الفوسيييييفاتي ومسييييييتوى الجييييييبس 411.11

% وال يييييييييجب رابييييييييي  التيييييييييي اعطيييييييييت اقيييييييييل المتوسيييييييييطات وبمييييييييي  04.7
 ف  0-(ممغمفجبات771.10)

 (6-نبات كمية الفسفور الممتصة في )ممغم
( الكميييية الممت ييية مييين الفسيييفور فيييي المجميييوع 1تظنييير جتيييائج جيييدول ) 

الخ يييري ل يييجفين مييين الييي رل البي يييا  والتيييي تييي ورت بكيييل مييين ا يييافة 
الفسييفور ومحتييوى التربيية ميين الجييبسف أن أ ييافة السييماد الفوسييفاتي أدت 
الل زيادل معجوية في الكمية الممت ة من الفسفور عجد جميير مسيتويات 

% 07.44كاجييت جسييبة الزيييادل ا  ييافة مقارجيية بمعامميية عييدم ا  ييافة و 
عمييييييل  P4و  P3و  P2% عجييييييد المسييييييتويات 010.04% و 11.01و 

ف  ييي ا يو ييي  بييي ن P1التيييوالي قياسيييا بمعاممييية عيييدم التسيييميد الفوسيييفاتي 
تيييي وير مسييييتويات الفسييييفور الم يييياب كييييان ايجابيييييا عمييييل زيييييادل الكمييييية 
الممت يية ميين الفسييفور فييي الجييز  الخ ييري لجبييات اليي رل البي ييا ف  يي   

 ف[15]جتائج تتوافق مر ما وجدا  ال
يبيييين الجيييدول ان  جيييات تييي وير معجوييييا لمحتيييوى التربييية مييين الجيييبس فيييي 
الكمييية الممت يية ميين الفسيييفور، وقييد أعطييل محتيييوى التربيية ميين الجيييبس 

% أعمييييييل معيييييييدل فيييييييي الكميييييييية الممت ييييييية مييييييين الفسيييييييفور وبمغيييييييت 4.3
% 04.7وتفوقيت معجوييا عميل مسيتوى الجيبس  0-جبات ( ممغم000.41)

وبمغيييييت جسيييييبة  0-جبيييييات ( ممغيييييم47.31الييييي ي أعطيييييل متوسيييييط مقيييييدار  )

% ف قيييد يعييود السيييبت اليييل دور 01.14ا جخفيياض تحيييت تيي وير الجيييبس 
الجبس في توبيت الفسفور في التربة وتكوين مركبات فوسيفات الكالسييوم 

ف  يييي   الجتييييائج المترسييييبة وصييييير الجييييا زل ل مت يييياص ميييين قبييييل الجبييييات 
 ف[10]تجسجم مر ما وجد  

أميييا تييياوير ال يييجب فيو ييي  الجيييدول ان  جيييات أختزفيييات معجويييية بيييين 
ال يييجفين فيييي الكميييية الممت ييية مييين الفسيييفور فيييي الجيييز  الخ يييري وقيييد 

، فيي  0-جبيات (ممغيم070.20أعطل ال يجب اجقيا  اعميل متوسيط وبمي  )
وقيد ف0-جبيات (ممغيم31.44حين أعطل ال يجب رابي  اقيل متوسيط وبمي  )

يعود السبت الل اختزب اال جاب في قدرتنا عميل امت ياص الفسيفور 
 من التربة ومدى تكيفنا لمظروب البئيةف 

أمييا التييداخل الوجييائي بييين مسييتويات الفسييفور ومحتييوى التربيية ميين الجييبس 
فيو ييي  الجيييدول ان الكميييية الممت ييية مييين الفسيييفور قيييد ازدادت معجوييييا 

 يييياب و لكييييز التييييربتين المختمفتييييين فييييي بزيييييادل مسييييتويات الفسييييفور الم
 P4محتو ييا ميين الجييبس، واعطييت معامميية التسييميد الفوسييفاتي بالمسييتوى 

% اعميييييييل متوسيييييييط وبمييييييي  4.3ومحتيييييييوى التربييييييية مييييييين الجيييييييبس بجسيييييييبة 
وجسيبة  P4في حين اعطل المستوى الفوسيفاتي  0-جبات (ممغم020.44)

فيميا وجيد اقيل  0-جبيات (ممغيم074.41% متوسطا مقيدار  )04.7الجبس 
ومحتيييوى التربييية مييين  P1متوسيييط عجيييد معاممييية عيييدم التسيييميد الفوسيييفاتي 

ف قييد يعييود السييبت 0-ممغييم جبييات (11.40اقييل معييدل وبميي  ) G2الجييبس 
الل زيادل ايوجيات الكالسييوم فيي التربية  ات المحتيوى العيالي مين الجيبس 
ت أدت اليل ترسييت الفسيفور فيي التربيية وتكيوين مركبيات صيير  ائبية وبيي ل

 قمت الكمية الممت ة من الفسفور في الجز  الخ ري من الجباتف
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 في كمية الفسفور الممتص في المجموع  تهاوتداخال  صنف الذرة البيضاء( تأثيرمحتوى الجبس والتسميد الفوسفاتي و 6جدول )
 (6-نبات ممغمالخضري )

 الجبستداخل  التسميد الفوسفاتيمستوى  الصنف الجبس
X  الصنف 

 تأثير الجبس
P1 P2 P3 P4 

G1 E 91.633 f 119.75 d 144.80 b 183.28 a 134.86 a 111.40 a 

R 61.477  h 76.090 g 93.573 f 120.61 d 87.939 c 

G2 E 76.167 g 105.15 e 124.54 c 144.42 b 112.56 b 92.807 b 

R 45.670 i 63.150 h 77.969 g 105.15 e 73.045 d 

 تأثير الصنف G1 76.555 g 97.921 e 119.18 c 151.94a الجبس Xالتداخل الفسفور
G2 60.918 h 84.150 f 101.25 d 124.90 b 

 E 83.900 e 112.45 c 134.67 b 163.85 a 123.71 a الصنف Xالفسفور التداخل

R 53.537 g 69.620 f 85.771 d 113.00 c 80.492 b 

  d 91.035 c 110.22 b 138.42 a 68.736 تأثير التسميد الفوسفاتي

G1 4.3= مسييييييتوى جييييييبس   % =E      ييييييجب اجقييييييا P4,P3,P2,P1 ( 013ف  071ف  34= ) ييييييفر فG2  04.7= مسييييييتوى جييييييبس             %      
 =R جب راب  

 

أميييا التيييداخل بيييين التسيييميد الفوسيييفاتي وال يييجب فتئيييير الجتيييائج اليييل ان 
التسيييميد الفوسيييفاتي اوييير معجوييييا عجيييد جميييير مسيييتويات اال يييافة ولكيييز 

أعطيييل اعميييل  P4ال ييجفين، ويزحيييظ ان التسيييميد الفوسيييفاتي بالمسيييتوى 
المتوسييييطات ولم ييييجفينف وقييييد تفييييوق معجويييييا وأعطييييل أعمييييل المعييييدالت 

، فيميييييا  0-جبيييييات (ممغيييييم010.32وبمييييي  ) P4ى ال يييييجب أجقيييييا  والمسيييييتو 
متوسييييييييطا مقييييييييدار   P4اعطييييييييل  ييييييييجب رابيييييييي  والمسييييييييتوى الفوسييييييييفاتي 

، وأقيييييل متوسييييييط وجييييييد عجيييييد ال ييييييجب رابيييييي   0-(ممغيييييم جبييييييات000.11)
ف قييييد يعييييود  0-ممغييييم جبييييات (20.220وبميييي  ) P1والمسييييتوى الفوسييييفاتي 

السييبت لييل اخييتزب اال ييجاب فييي قييدرتنا عمييل امت يياص الفسييفور ميين 
 ربة فالت

أميا التييداخل الوزويي فيو يي  الجييدول ان  جيات تيياويرا معجوييا وبميي  اعمييل 
ومسييتوى الجييبس  P4متوسييط عجييد معامميية التسييميد الفوسييفاتي لممسييتوى 

G1 وال ييييييجبE (030.73) وبزيييييييادل مئوييييييية مقييييييدار ا  0-ممغييييييم جبييييييات
% عييييين معاممييييية عيييييدم التسيييييميد الفوسيييييفاتي ومسيييييتوى الجيييييبس 010.00

% وال يييييييييجب رابييييييييي  التيييييييييي اعطيييييييييت اقيييييييييل المتوسيييييييييطات وبمييييييييي  04.7
 ف   0-جبات (ممغم42.12)

 (6-نبات الكمية الممتصة لمبوتاسيوم )ممغم
( الكمييية الممت يية ميين البوتاسيييوم فييي المجمييوع 2تظنيير جتييائج جييدول )

الخ يييري ل يييجفين مييين الييي رل البي يييا  والتيييي تييي ورت بكيييل مييين ا يييافة 
الفسفور ومحتوى التربة مين الجيبس ف أن أ يافة السيماد الفوسيفاتي أدت 
الييييل زيييييادل معجوييييية فييييي الكمييييية الممت يييية ميييين البوتاسيييييوم عجييييد جمييييير 

 ييافة وكاجييت جسييبة الزيييادل مسييتويات ا  ييافة مقارجيية بمعامميية عييدم ا 
و  P3و  P2% عجيييييييييد المسييييييييييتويات 32.02% و 24.00% و 00.40

P4  عميييييل التيييييوالي مقارجييييية بعيييييد أ يييييافة السيييييماد الفوسيييييفاتيP1  ف  ييييي ا
يو يي  بيي ن تيي وير مسييتويات الفسييفور الم يياب كييان ايجابيييا عمييل زيييادل 

الكميييييية الممت ييييية مييييين البوتاسييييييوم فيييييي الجيييييز  الخ يييييري لجبيييييات الييييي رل 
عين طريييق التعياون بيين أمت يياص الفسيفور والبوتاسييوم ف  يي    البي يا 

الي ي ائيار إليل اليدور الكبيير لمفسيفور  [20] الجتائج تتوافق مر ما وجد 
فيييي جميييو واجتئيييار الجييي ور وزييييادل امت ييياص العجا ييير الغ ائيييية ومجنيييا 

أن لمفسفور دورا منميا فيي تطيوير البي ور والوميار  [21]البوتاسيوم وبين 
 كرف    والج ج المب

يبيييين الجيييدول ان  جيييات تييي وير معجوييييا لمحتيييوى التربييية مييين الجيييبس فيييي  
الكميية الممت يية ميين البوتاسيييوم، وقييد أعطييل محتييوى التربيية ميين الجييبس 

% أعميييييل معيييييدل فيييييي الكميييييية الممت ييييية مييييين البوتاسييييييوم وبمغييييييت 4.3
وتفوقييييييت معجويييييييا عمييييييل مسييييييتوى الجييييييبس  0-جبييييييات ( ممغييييييم272.404)

وكاجيت  0-جبيات ( ممغيم234.170مقدار  )% ال ي أعطل متوسط 04.7
% ويعييزى سييبت  لييت ان 04.24جسييبة ا جخفيياض بسييبت زيييادل الجييبس 

التركييييز ألعيييالي لمكالسييييوم الييي ائت فيييي التيييرت الجبسيييية الييي ي ييييؤور فيييي 
 ف[2]جا زية العجا رالغ ائية ومجنا البوتاسيوم و  ا يتفق مر ماوجد  

أمييا التييداخل الوجييائي بييين مسييتويات الفسييفور ومحتييوى التربيية ميين الجييبس 
فيو يي  الجييدول ان الكمييية الممت يية ميين البوتاسيييوم قييد ازدادت معجويييا 
بزيييييادل مسييييتويات الفسييييفور الم يييياب و لكييييز التييييربتين المختمفتييييين فييييي 

 P4محتو ييا ميين الجييبس، واعطييت معامميية التسييميد الفوسييفاتي بالمسييتوى 
% اعميييييييل متوسيييييييط وبمييييييي  4.3بييييييية مييييييين الجيييييييبس بجسيييييييبة ومحتيييييييوى التر 

وجسيبة  P4في حين اعطل المستوى الفوسيفاتي  0-جبات (ممغم402.42)
فيميا وجيد اقيل  0-جبيات (ممغيم221.22% متوسطا مقيدار  )04.7الجبس 

ومحتيييوى التربييية مييين  P1متوسيييط عجيييد معاممييية عيييدم التسيييميد الفوسيييفاتي 
و ليت بسيبت زيياد   0-جبيات (ممغيم041.21اقل معدل وبم  ) G2الجبس 

محتوى الترب  من الجبس ال ي ادى بدور  الل زياد  اييون الكالسييوم مميا 
 اورسمبيا عمل الكمي  الممت   من البوتاسيوم في الجز  الخ ريف
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والتداخل في كمية البوتاسيوم الممتص في المجموع  الذرة البيضاء وتداخالتها محتوى الجبس والتسميد الفوسفاتي وصنف ( تأثير7جدول )
 (6-نبات ممغمالخضري )

 تأثير الصنف Xالجبستداخل  التسميد الفوسفاتيمستوى  الصنف الجبس
 P1 P2 P3 P4 الجبس

G1 E 607.09 i 836.16 d 948.12 b 1118.16 a 877.38 a 725.93 a 

R 427.11 l 513.92 j 604.14 i 752.75 f 574.48 c 

G2 E 486.76 k 692.48 g 784.56 e 869.14 c 708.23 b 584.02 b 

R 306.65 n 404.82 m 483.78 k 643.96 h 459.80 d 

 تأثير الصنف G1 517.10 g 675.04 d 776.13 b 935.45 a الجبس Xالتداخل الفسفور
G2 396.70 h 548.65 f 634.17 e 756.55 c 

 E 546.92 e 764.32 c 866.34 b 993.65 a 792.81 a الصنف Xالتداخل الفسفور

R 366.88 g 459.37 f 543.960 e 698.36 d 517.14 b 

  d 611.84 c 705.15 b 846.00 a 456.90 تأثير التسميد الفوسفاتي

G1 4.8= مسييتوى جييبس    % =E      ييجب اجقييا P4,P3,P2,P1 (013 . 071 . 34 .= ) ييفر   G2      14.2= مسييتوى جييبس              %  
 =R جب راب  

 

أميييا التيييداخل بيييين التسيييميد الفوسيييفاتي وال يييجب فتئيييير الجتيييائج اليييل ان 
التسيييميد الفوسيييفاتي اوييير معجوييييا عجيييد جميييير مسيييتويات اال يييافة ولكيييز 

أعطيييل اعميييل  P4ال ييجفين، ويزحيييظ ان التسيييميد الفوسيييفاتي بالمسيييتوى 
المتوسيييطات لم يييجب اجقيييا  وقيييد تفيييوق معجوييييا وأعطيييل أعميييل المعيييدالت 

، فيميييا اعطيييل  يييجب رابييي  والمسيييتوى  0-(ممغمفجبيييات440.121وبمييي  )
، وأقييييييل  0-(ممغييييييم فجبييييييات143.011متوسييييييطا مقييييييدار  ) P4الفوسييييييفاتي 

وبميييييي   P1متوسييييييط وجييييييد عجييييييد ال ييييييجب رابيييييي  والمسييييييتوى الفوسييييييفاتي 
قد يعود السبت ليل اخيتزب اال يجاب فيي  ف 0-(ممغم فجبات011.330)

 قدرتنا عمل امت اص البوتاسيوم من التربة ف
أميا التييداخل الوزويي فيو يي  الجييدول ان  جيات تيياويرا معجوييا وبميي  اعمييل 

ومسييتوى الجييبس  P4متوسييط عجييد معامميية التسييميد الفوسييفاتي لممسييتوى 
G1 وال يييييجبE (0003.01ممغيييييم فجبيييييات)-وبزييييييادل مئويييييية مقيييييدار ا  0

% عجيييييد معاممييييية عيييييدم التسيييييميد الفوسيييييفاتي ومسيييييتوى الجيييييبس 714.10
% وال يييييييييجب رابييييييييي  التيييييييييي اعطيييييييييت اقيييييييييل المتوسيييييييييطات وبمييييييييي  04.7

 ف   0-(ممغمفجبات011.12)
 كمية الفسفور الجاهز في التربة بعد الحصاد

( كميية الفسيفور الجيا ز فيي التربي  بعيد الح ياد 3تظنر جتيائج جيدول ) 
ل ييييجفين ميييين اليييي رل البي ييييا  والتييييي تيييي ورت بكييييل ميييين ا ييييافة الفسييييفور 
ومحتيييوى التربييية مييين الجيييبس ف أن أ يييافة السيييماد الفوسيييفاتي أدت اليييل 
زيادل معجوية في كميية الفسيفورالجا ز فيي التربية وتفوقيت معجوييا معاممية 

 (4.442معيامزت وأعطيت متوسيط )عميل بقيية ال P4التسميد بالمستوى 
التييييييي بمغييييييت  P3وتمتنيييييا بفييييييارق معجييييييوي معاممييييية  تربيييييية 0-ممغيييييمف كغييييييم

ممغيمف ( 1.247التيي أعطيت ) P2وم معامة  تربة 0-ممغمف كغم)3.771)
عجد جمير مسيتويات ا  يافة مقارجية بمعاممية عيدم ا  يافة  تربة 0-كغم
الفسيييفور  أن كمييييةوقيييد يعيييزى سيييبت  ليييت  تربييية 0-ممغيييمف كغيييم (4.324)

الييل  TSPالجييا ز ازدادت بزيييادل مسييتويات ا ييافة الفسييفور ميين سييماد 

جاجييت الفسييفور الموجييود فييي التربيية ممييا زاد جا زييية الفسييفور فييي التربيية 
 ف[14] و  ا يتفق مر جتائج

يبين الجدول ان  جات ت وير معجويا لمحتوى التربة مين الجيبس فيي كميية 
الفسييييفور الجييييا ز فييييي التربيييي  بعييييد ح يييياد اليييي رل البي ييييا ، وقييييد أعطييييل 

% أعمل معدل في كمية الفسيفور الجيا ز 4.3محتوى التربة من الجبس 
وتفوقييييت معجويييييا عمييييل تربيييية  0-ممغييييمف كغييييم( 2.41فييييي التربيييي  وبمغييييت )

ممغيييمف ( 1.44% الييي ي أعطيييل متوسيييط مقيييدار  )04.7مسيييتوى الجيييبس 
ف ويرجيير سييبت  لييت الييل زيييادل تركيييز الكالسيييوم المت تييية ميين تربيية 0-كغييم

زيادل محتوى التربية مين الجيبس و ي ا بيدور  يعميل عميل ترسييت الفسيفور 
 ف[16]واجخفاض جا زيتة بالتربة والجبات و  ا يتفق مر جتائج 

سييفور ومحتييوى التربيية ميين الجييبس أمييا التييداخل الوجييائي بييين مسييتويات الف
الفسيفور الجيا ز فيي التربية قيد ازدادت معجويييا كميية فيو ي  الجيدول ان 

بزيييييادل مسييييتويات الفسييييفور الم يييياب و لكييييز التييييربتين المختمفتييييين فييييي 
 P4محتو ييا ميين الجييبس، واعطييت معامميية التسييميد الفوسييفاتي بالمسييتوى 

وبمييييييي  % اعميييييييل متوسيييييييط 4.3ومحتيييييييوى التربييييييية مييييييين الجيييييييبس بجسيييييييبة 
 P4فيي حيين اعطيل المسيتوى الفوسيفاتي تربية  0-ممغمف كغيم (01.701)

تربييية  0-ممغيييمف كغيييم (4.120% متوسيييطا مقيييدار  )04.7وجسيييبة الجيييبس 
ومحتيوى  P1فيما وجد اقل متوسط عجد معاممية عيدم التسيميد الفوسيفاتي 

 0-ممغييييييمف كغييييييم (4.020اقييييييل معييييييدل وبميييييي  ) G2التربيييييية ميييييين الجييييييبس 

و ييي   الجتيييائج تو ييي  ان تييي وير السيييماد الفوسيييفاتي عميييل الفسيييفور فتربييية
الجييا ز بعييد الزراعيية ربمييا يعييود الييل طبيعيية التفيياعزت التييي تحييدع بييين 

السيييييماد السيييييماد الفوسيييييفاتي والتربييييية الجبسيييييية و ييييي ا جييييياتج عييييين سيييييموت 
و يي ا  pHعجييد ا ييافت  الييل التربيية وخا يية فيمييا يتعمييق بييرقم الفوسييفاتي 

االمتييزاز والترسيييت وطبيعيية التحييوالت لممركبييات  يييجعكس عمييل تفيياعزت
 ف[13]الفوسفاتية عجد ا افة     االسمدل الل الترت الجبسية 
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وتداخالتها في كمية الفسفورالجاهز في التربة بعد الحصاد  الذرة البيضاء ( تأثير محتوى التربة من الجبس والتسميد الفوسفاتي وصنف8جدول )
 (تربة  6-) ممغم كغم

 لجبس تداخل التسميد الفوسفاتيمستوى  الصنف الجبس

X لصنف ا 
 تأثير الجبس

P1 P2 P3 P4 
G1 E 5.143 n 7.110 j 8.306 f 10.123 b 7.670 b 7.908 a 

R 5.590 m 7.436 h 9.210 e 10.350 a 8.146 a 

G2 E 4.113 p 6.146 l 7.253 i 9.316 d 6.707 d 6.999 b 

R 4.590 o 6.476 k 8.110 g 9.990 c 7.291 e 

التداخل                     
 الجبس  Xالفسفور

G1 5.366 i 7.273 e 8.758 c 10.236 a تأثير الصنف 
G2 4.351 g 6.311 f 7.681 d 9.653 b 

            التداخل         
 الصنف Xالفسفور

E 4.628 h 6.628 f 7.780 d 9.720 b 7.719 a 

R 5.090 g 6.956 e 8.660 c 10.170 a 7.189 b 

  d 6.792 c 8.220 b 9.945 a 4.859 تأثير التسميد الفوسفاتي

 G1 4.8= مستوى جبس   %  =E جب اجقا    P4,P3,P2,P1 (013ف  071ف  34= ) فر فG2   04.7= مستوى جبس %        
 =R  جب راب  

 

أميييا التيييداخل بيييين التسيييميد الفوسيييفاتي وال يييجب فتئيييير الجتيييائج اليييل ان 
التسيييميد الفوسيييفاتي اوييير معجوييييا عجيييد جميييير مسيييتويات اال يييافة ولكيييز 

أعطيييل اعميييل  P4ال ييجفين، ويزحيييظ ان التسيييميد الفوسيييفاتي بالمسيييتوى 
وسييييطات ولم ييييجفينف وقييييد تفييييوق معجويييييا وأعطييييل أعمييييل المعييييدالت المت

، فيمييا تربيية 0-ممغييمف كغييم (01.021وبميي  ) P4ال ييجب رابيي  والمسييتوى 
 (4.271متوسيطا مقييدار  ) P4اعطيل  يجب اجقيا  والمسيتوى الفوسيفاتي 

، وأقيييل متوسيييط وجيييد عجيييد ال يييجب اجقيييا  والمسيييتوى تربييية 0-ممغيييمف كغيييم
ف قييد يعييود السييبت الييل تربيية 0-ممغييمف كغييم (4.171وبميي  ) P1الفوسييفاتي 

اختزب اال يجاب فيي قيدرتنا عميل امت ياص الفسيفور مين التربية  وأن 
 ال جب أجقا  كان أكور كفا ل في أمت اص الفسفورف

أمييا التييداخل الوجييائي بييين محتييوى التربيية ميين الجييبس و ال ييجب المييزروع 
أعمييييل  فيو ييي  الجيييدول أن  جييييات أختزفيييات معجويييية فيمييييا بيجنيييا وكيييان

متوسييييط فييييي الفسييييفور الجييييا ز فييييي التربيييية بعييييد الح يييياد عجييييد معامميييية 
 0-(ممغمفكغييم3.041% وبميي  )G1 4.3ال ييجب رابيي  ومسييتوى الجييبس 

تربييية وتمينيييا بفيييارق معجيييوي معاممييية ال يييجب أجقيييا  ومحتيييوى التربييية مييين 

تربيية وييم معامميية ال ييجب  0-ممغمفكغييم (2.121الجييبس جفسيي  اليي ي بميي  )
 0-ممغمفكغيييم (2.740% الييي ي بمييي  )G2 04.7رابييي  ومحتيييوى الجيييبس 

تربة، وأعطت أقل المتوسطات في الفسفور الجا ز بالتربية بعيد الح ياد 
( 1.212% الييي ي بمييي  )04.7معاممييية ال يييجب أجقيييا  والمحتيييوى الجيييبس 

تربييييية ف وقيييييد يعيييييود السيييييبت اليييييل أخيييييتزب ا  يييييجاب فيييييي  0-ممغمفكغيييييم
ف  يي   الجتييائج ( أكبيير كمييية ميين الفسييفور بالتربييةup take) امت يياص

الي ي وجيد أن كميية الفسيفور الجيا ز فيي  [10]تتوافق مر ما أئار اليي  
 فب أ جاب الحجطة المزروعة بالتربةالتربة بعد الح اد أختمب ب ختز

أميا التييداخل الوزويي فيو يي  الجييدول ان  جيات تيياويرا معجوييا وبميي  اعمييل 
 ومسيتوى الجيبس  P4متوسط عجد معاممية التسيميد الفوسيفاتي لممسيتوى 

G1 وال يييجبR (01.02) وبزييييادل مئويييية مقيييدار ا  تربييية -0ممغيييمف كغيييم
% عجيييييد معاممييييية عيييييدم التسيييييميد الفوسيييييفاتي ومسيييييتوى الجيييييبس 020.37

 (4.00% وال يييجب اجقيييا  التيييي اعطيييت اقيييل المتوسيييطات وبمييي  )04.7
 فتربة -0ممغمف كغم
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Effect of Soil content of Gypsum and Phosphate Fertilizotion on the uptake 

of Nutrients (NPK) for Two Varieties Sorghum (Sorghum  biocolor L.) 
Khalaf Mahmood Khalefah , Marwan Ghassan Shamil 

College of Agriculture , University of Tikrit , Tikrit , Iraq 
 

Abstract 
A field experiment was conducted at the College of Agriculture / Tikrit  University in the autumn of 2017 in two 

different sites in gypsum ratio (14.2 and 4.8%) in soil texture a sandy clay loam according to the Randomized 

Complete Block design (RCBD) in each site with three replications. Samples were randomly distributed to study 

the effect of gypsum soil content and levels of phosphate fertilizer on the growth and yield of two varieties of 

sorghum (Sorghum biocolor L.). The experiment included three factors, namely, calcium triple superphosphate 

(TSP) at four levels (zero, 84,126, and 168) Kg P. ha
-1

, and were coded it on P1, P2, P3, P4 in two different 

locations by gypsum (14.2 and 4.8%) and were coded by G1, G2, and two varieties of sorghum (Enqath) and 

(Rabeh) E and R respectively. Nitrogen and Potassium fertilizers were added at one level (120 and 320) kg N, K. 

ha
-1

 for all experimental units with two batches, the first at planting and the second after (30) days. The results 

were as follows: The addition of the contents of phosphate fertilizer significantly affected the amount absorbed 

in the vegetative part of K, P and N elements. The percentage increase of nitrogen was 38.78%, 95.27% and 

147.53%, phosphorus 32.44, 60.35% and 101.37, potassium 33.91,54.33 and 85.16 %  at levels P2, P3, P4, 

respectively, compared to the P1 comparison. Increased gypsum soil content from G1 to G2 reduced the 

absorption of the above elements to (20.45, 16.69 and 19.54)% respectively. The variety (Enqath) was 

superiority significantly to Rabeh (47.5, 53.69% and 53.30%) respectively. The highest amount of the absorption 

in the vegetative part of the sorghum plant was nitrogen, phosphorus and potassium (1143.87, 183.28 and 

1118.16) mg  plant
-1

 at the treatment of P4× G1× E.And the results showed that the addition of phosphate levels 

resulted in a significant increase in the concentration of the nutrients (K, P, N) in the grains. The highest mean 

was given to the P4 level and the percentage of P1 was 60.61%, 174.33%, and 28.33% respectively. 

The increase in the gypsum ratio in the soil significantly affected the reduction of the concentration of nitrogen, 

phosphorus, and potassium in the grains with a percentage of 6.78%, 12.32%, and 9.50%, respectively. The 

variety (Enqath) was superiority significantly to Rabeh in the concentration of these elements in grains and 

increased by 14.53%, 9.84%, and 16.92%, respectively, and any concentration in grains was found at the 

treatment of phosphate level P4 and soil content of gypsum G1 and variety (Enqath). Nitrogen ratio was 2.346%, 

phosphorus 0.786% and potassium 0.358%.and the results indicated that the addition of phosphorus levels led to 

a significant increase in soil-ready phosphorus after harvest and a percentage increase of (39.78, 69.17 and 

104.67%) in the sequence relative to the comparison treatment. The increase of gypsum soils significantly 

affected the reduction of soil- amounted to 11.49%. There was a significant effect of the variety as the variety 

(Enqath) to withdraw or take (uptake) the largest amount of phosphorus-ready soil and an increase of 7.37% for 

the variety (Rabeh). and the largest amount of phosphorus-ready soil was found after harvest at the treatment of 

phosphate level P4, variety (Rabeh) R and soil content of Gypsum G1 (10.35) mg. Kg.soil
-1

. 

 


