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الملخص:
ُنّفــذ البحــث فــي مركــز البحــوث العلميــة الزراعيــة بالقامشــلي، التابــع للهيئــة العامــة للبحــوث العلميــة الزراعيــة 
بســورية، فــي منطقــة االســتقرار األولــى، خــالل المواســم الزراعيــة 2011 و2012 و2013 بهــدف معرفــة تأثيــر 
إضافــة مســتويات مختلفــة مــن الزيوليــت الطبيعــي )T2-20 طن/هكتــار، T3- 40 طن/هكتــار،  باإلضافــة إلــى 
معاملــة الشــاهد بــدون إضافــة T1(، فــي إنتاجّيــة القمــح ضمــن دورة زراعيــة ثنائيــة قمح/حّمــص وفــي محتــوى 
ــذ البحــث باتبــاع تصميــم القطاعــات  الطبقــة الســطحية للتربــة مــن اآلزوت، والفوســفور، والبوتاســيوم المتــاح. نّف
العشــوائية الكاملــة، بثالثــة مكــررات لــكل معاملــة. أظهــرت النتائــج أّن إضافــة الزيوليــت إلــى التربــة أّدت إلــى زيــادة 
فــي إنتاجّيــة القمــح مقارنــًة مــع معاملــة الشــاهد كمتوســط لثــالث ســنوات وصلــت إلــى 326.4 كغ/هكتــار عنــد 
المعاملة T2 أي بنســبة 12.57 % وإلى  410 كغ/هكتار عند المعاملة T3 أي بنســبة 15.8 %. وكمتوســط 
إلنتاجّيــة القــش تبّيــن أّن إضافــة الزيوليــت إلــى التربــة أّدت إلــى زيــادة فــي كمّيــة القــش مقارنــًة مــع معاملــة الشــاهد 
بنسبة وصلت إلى 403 كغ/هكتار عند المعاملة T2  أي بنسبة 10 %، وإلى 538 كغ/هكتار عند المعاملة   
T3أي بنســبة 12 %. كما ازدادت كمّية اآلزوت والفوســفور الميســر بزيادة معّدالت إضافة الزيوليت الطبيعي، 
وبلغــت أعلــى قيمــة للمؤشــرين عنــد المســتوى 40 طــن/ هكتــار، ويؤكــد التحليــل اإلحصائــي وجــود فــروق معنويــة. 
أمــا بالنســبة للبوتاســيوم المتــاح للنبــات فقــد ازداد بزيــادة معــدل إضافــة الزيوليــت بنســبة %10 عنــد المســتوى 
20 طن/هكتــار و17.5% عنــد المســتوى 40 طن/هكتــار، وتحققــت أعلــى زيــادة فــي متوســط قيــم هــذا المؤشــر 

عنــد المســتوى 40 طن/هكتــار.  
الكلمات المفتاحية: الزيوليت الطبيعي، قمح، آزوت، فوسفور، بوتاسيوم.

المقدمة:
 يوجــد الزيوليــت ضمــن الطبقــات الجيولوجيــة لــأرض، ويعــود الفضــل للتعــّرف علــى هــذا المعــدن الفريــد إلــى العالــم الجيولوجــي الســويدي 
نــوع  Tschernich, 1992( Stilbite(. ُيعتبــر الزيوليــت  A. F. Cronstedt حيــث اكتشــف عــام 1756 معــدن زيوليــت مــن 
معــدن بركانــي رســوبي النشــوء مكــّون بشــكٍل أساســي مــن الســيليكات األلومينيــة ذات هيــكل بلــوري علــى شــكل شــبكة ثالثيــة األبعــاد 
ــة علــى نســبٍة عاليــٍة مــن األمــالح تتفاعــل  ــة بوجــود ميــاه قلويــة محتوّي )Holmes, 1994(، ويتشــّكل الزيوليــت فــي الظــروف الطبيعّي
مــع الرمــاد البركانــي وتــؤّدي إلــى تشــكيل بللــوري ســريع ) Oste et al., 2002(. دلّــت دراســات الزيوليــت فــي ســورية )المؤسســة العامــــة 
للجيولوجيــا، 1990( عــن توّضعــات لصخــور الطبقــات الحاملــة للزيوليــت فــي منطقــة الســيس تــالل مكحيــالت والتــي تبعــد 170 كــم 
جنــوب شــرقي مدينــة دمشــق، وقــد أشــارت الّدراســات إلــى وجــود فلــزات الزيوليــت مــن نــوع األنالسين–الشــبازيت، والفيليســيت، والواســتيت 
والميروليونيــت، التــي يعــود عمرهــا إلــى البليوســين ومعظمهــا مكتشــف علــى الســطح، باســتثناء بعــض اآلبــار التــي تغّطيهــا ســماكات قليلــة 
مــن التربــة الزراعيــة، وتشــير تقاريــر المؤسســة العامــة للجيولوجيــا إلــى أّن الزيوليــت الســوري يترافــق مــع معــدن طيــن المنتموريللونيــت، 
والكالســيت، واألوليفيــن )فورســيت(، واكتشــفت أنــواع عديــدة مــن هــذا الفلــز حيــث قــدرت نحــو 40 نــوع. أّمــا الفلــزات الحاملــة للزيوليــت 
والموجودة في سورية فهي األنالسيم، والشابازيت، والفليبسيت، واللوسيت، واألنورتيت، إذ يزن 1 م3 من الزيوليت 400 كغ، ويستخدم 
الزيوليــت الطبيعــي كســماد طبيعــي فــي الزراعــات المحمّيــة، وفــي مجــال تنظيــف وحمايــة البيئــة وتســاهم إضافــة خــام الزيوليــت للتــرب 
بالتحريــر البطــيء للبوتاســيوم واألمونيــوم، وزيــادة فــي غســل األمــالح الذائبــة، وتخفيــف فــي صالبــة تشــكل القشــرة الســطحية مــن التربــة، 
كمــا يمتلــك خصائــص تبادليــة كبيــرة، وســطًحا نوعًيــا داخلًيــا عالًيــا وبالتالــي يلعــب دوًرا مهّمــًا فــي تحســين خصائــص التربــة ويوفــر بيئــة 
 ; Huttl and Fussy, 2001; Goula, 1984; Amberg, 1987; Burriesci, 1984( جيــدة لنمــو النباتــات وزيــادة إنتاجّيتهــا

 .)Wolf et al., 2004
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إّن الفائــدة الهاّمــة إلضافــة الزيوليــت هــو التحــرر البطــيء للعناصــر المغّذيــة المدمصــة ومنــع انغســالها، وبالتالــي تأميــن امــداد مســتمر 
 Hatfield and Prueger, )2004( وتوّصــل كلٍّ مــن .)Rehakova et al., 2004( مــن العناصــر المغّذيــة للمحاصيــل المزروعــة

أّن للزيوليــت دوٌر كبيــر فــي زيــادة كفــاءة اســتخدام اآلزوت وبالتالــي التخفيــف مــن اآلثــار البيئيــة لأســمدة اآلزوتيــة فــي الزراعــة. 
وفــي تجريــٍة ُأجريــت فــي إنكلتــرا علــى تربــه كلســية ازدادت إنتاجيــة القمــح بنســبة 19% عنــد إضافــة الزيوليــت المشــبع باألمونيــوم 
 )Leggo, 2000( وبّين )Bernardi et al., )2013 أّن إضافة الزيوليت كخليط مع معدن السمكتيت إلى الترب البرازيلية عملت 
علــى إتاحــة الفوســفور واآلزوت والبوتاســيوم للعديــد مــن المحــــــاصيل ومنهــا البنــدورة والخــس والــرز. وقــد بّينــــت الخضــــــــــــــــر،)2012(  
أّن إضافــة الزيوليــت بمعــّدل 20 و 30 طن/هكتــار قــد حّســن معنوّيــًا الســعة التبادليــة للتربــة، وأّدى لزيــادة إنتاجّيــة الشــعير والــذرة معنوّيــًا 
جمااًل أّدى إلى تحســين خصائص التربة الفيزيائية والكيميائية والحيوية. إّن اســتعمال الزيوليت الطبيعي في الزراعة  مقارنًة بالشــاهد، واإ
قــد يحّســن مــن نمــو النبــات، كمــا يزيــد مــن االســتفادة مــن األســمدة العضويــة والكيميائيــة، ويحســن مــن غلــة المحصــول، ويحتفــظ بالمــواد 

الغذائيــة الالزمــة للنبــات. يهــدف البحــث إلــى: 
•  دراسة تأثير إضافة مستويات من الزيوليت الطبيعي ) كمحّسن طبيعي( في إنتاجّية القمح.

•  دراسة تأثير إضافة مادة الزيوليت الطبيعي على بعض الخصائص الخصوبية  للتربة.
مواد البحث وطرائقه:

ُنفّــذ البحــث فــي مركــز البحــوث العلميــة الزراعيــة بالقامشــلي، والــذي يتبــع لمنطقــة االســتقرار األولــى، حيــث يبعــد مســتوى المــاء األرضــي 
أكثــر مــن متريــن عــن ســطح التربــة، ويقــع المركــز علــى بعــد  10  كــم غــرب مدينــة القامشــلي، وعلــى خــط طــول ً ο41 13 شــرق غرينتــش 
وخــط عــرض  ο37 03ً شــمال خــط االســتواء، ويرتفــع عــن ســطح البحــر 452 م، ويبلــغ متوســط المعــدل المطــري الســنوي )442( مــم.  
صُممــت التجربــة وفــق تصميــم القطاعــات العشــوائية الكاملــة )Design Blocks Randomized Complete( حيــث تتكــون التجربــة 

مــن ثالثــة معامــالت: 
1- معاملة أولى T1  : شاهد بدون إضافة الزيوليت الطبيعي. 

2- معاملة ثانية  T2 : إضافة 20 طن/هـكتار من الزيوليت الطبيعي.
3- معاملة ثالثة  T3 : ضافة 40 طن/هـكتارمن الزيوليت الطبيعي.

ُزرع محصــول القمــح وكذلــك محصــول الحّمــص ضمــن دورة زراعيــة ثنائيــة قمح/حمــص، وبثــالث مكــررات لــكّل معاملــة، ليصبــح عــدد 
القطــع التجريبيــة للتجربــة 3×3×2 = 18 قطعــة تجريبيــة. مســاحة القطعــة التجريبيــة = 3 × 10 = 30 م2.

قُــّدرت الســعة التبادليــة الكاتيونيــة بطريقــة أســيتات األمونيــوم )Skroch et al., 2006( ،  وتــّم تقديــر البوتاســيوم المتــاح )مغ/كــغ( 
ــة بطريقــة األكســدة بديكرومــات البوتاســيوم والمعايــرة  ــّدرت المــاّدة العضوّي بطريقــة أســيتات األمونيــوم باســتخدام جهــاز اللهــب، كذلــك ُق
N-NO3( )مغ/كــغ( 

- , N-NH4
بســلفات الحديــدوز )Jackson, 1965(، وتقديــر اآلزوت  المعدنــي )اآلزوت األمونياكــي والنتراتــي +

بجهــاز المطيــاف الضوئــي )Spectrophotometer(، وتقديــر الفوســفور المتــاح )مغ/كــغ( بطريقــة أولســن وذلــك بجهــاز المطيــاف 
الضوئــي )Olsen and Sommers, 1982( )Spectrophotometer(. كمــا قّــدرت درجــة الحموضــة والكثافــة الظاهريــة والحقيقيــة 
والجبــس، وكربونــات الكالســيوم، والتحليــل الميكانيكــي، والمســامية، وفقــًا لطرائــق التحليــل المتبعــة فــي مخابــر الهيئــة العامــة للبحــوث 
 )ANOVA(  Analysis Of Variance ُحللت النتائج إحصائّيًا باســتخدام تحليل التباين .) العلمية الزراعية )الزعبي وآخرون، 2013

.)SNEDECOR,1972 ( %5 عنــد مســتوى المعنويــة Gen Stat مــن خــالل برنامــج اإلحصــاء
تــّم تنفيــذ التجربــة فــي ظــروف الزراعــة المطريــة ولشــرح العالقــة بيــن المــردود بشــكٍل عــام والهطــل المطــري خــالل المواســم الثالثــة، تــم 
 ET0 لحســاب التبخر-نتــح المرجعــي Monteith equation–Penman مــن معادلــة ETc )حســاب التبخر-نتــح المحصــول )مم/يــوم
وقيمــة معامــل المحصــول للقمــح لمنطقــة البحــر األبيــض المتوســط )بــدون واحــدات( Kc مــن  )Allen et al., )1998 وذلــك باالعتمــاد 

علــى معلومــات مناخّيــة )متوســط عــدد مــن الســنوات( للمنطقــة المدروســة حيــث:
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حيث ET0    التبخر-نتح المرجعي )مم/يوم(، Rn  اإلشــعاع الشمســي الصافي عند ســطح النبات )ميغاجول/م2/يوم(، G تدفق حرارة 
التربــة )ميغاجول/م2/يــوم(، T درجــة حــرارة الهــواء علــى ارتفــاع 2 م  ْ)م(، u2 ســرعة الريــاح علــى ارتفــاع 2 م )م/ثــا(، es  ضغــط بخــار 
المــاء المشــبع )كيلوباســكال(، ea ضغــط بخــار المــاء المقــاس )كيلوباســكال(، )es-ea( النقــص فــي التشــبع )كيلوباســكال(، ∆  ميــل 
 Harvest )HI( كمــا تــم حســاب معامــل الحصــاد .)كيلوباســكالْ /م(  ثابــت البســيكرومتر γ ،)منحنــى ضغــط البخــار )كيلوباســكال/ْ م

 Index كنســبة لــوزن الحبــوب إلــى الــوزن الجــاف الكلــي للنبــات وفــق المعادلــة اآلتيــة:

 

ET0=
0.34γ

γ



كبا  وآخرون - المجلة السورية للبحوث الزراعية 5)2(: 158-168. حزيران/يونيو 2018

Kaba et al., Syrian Journal of Agricultural Research 5(2): 158 - 168. June 2018

160

خطوات تنفيذ البحث:
ُأخــذت عّينــات مرّكبــة مــن تربــة المكــررات الالزمــة قبــل الزراعــة إلجــراء التحاليــل الفيزيائيــة والكيميائيــة والخصوبيــة األساســية، حيــث تــّم 
تنعيــم التربــة وتخطيطهــا. ُأضيفــت األســمدة وفــق نتائــج محتــوى التربــة مــن اآلزوت والفوســفور المتــاح وحســب توصيــات وزارة الزراعــة 
واإلصــالح الزراعــي، حيــث ُأضيــف الســماد الفوســفاتي علــى شــكل ســوبر فوســفات )46%( قبــل الزراعــة بمعــّدل 92 كغ/هكتــار

)علــى صــورة P2O5 كغ/هكتــار وحــدة صافيــة(، كمــا ُأضيفــت األســمدة اآلزوتيــة علــى شــكل ســماد يوريــا 46%  بمعــّدل 55 كــغ/ هكتــار 
)وحــدة نقيــة علــى صــورة N كغ/هكتــا،  وذلــك علــى دفعتيــن الكميــة األولــى قبــل الزراعــة، والدفعــة الثانيــة بعــد اإلشــطاء. تمــت زراعــة 

القمــح بواســطة البــذارة األليــة بمعــدل بــذار 100 كغ/هكتــار، وتمــت متابعــة العمليــات الزراعيــة الضروريــة خــالل مراحــل نمــو النبــات. 
النتائج والمناقشة:

1- الصفات العامة للتربة:
أظهــرت النتائــج أن التربــة بتركيبهــا الميكانيكــي ذات قــوام طينــي فــي أغلــب األعمــاق، وتتــراوح نســبة الطيــن فــي قطــاع التربــة 
)52-58(%، ونســبة الســلت )24-26(%، وال تزيــد نســبة الرمــل عــن 22%، وتمتــاز بكثافــة ظاهريــة لأفــق الســطحي )0-15( ســم 

مقدارهــا )1.27( غ/ســم3، وتبلــغ قيمــة المســامية الكليــة )51.71(% فــي األفــق )15-0( ســم.
 الجدول )1(. أهم الخواص الفيزيائية للتربة المدروسة

العمق/سم
المساميةالكثافة غ/سم3التركيب الميكانيكي%

%الحقيقيةالظاهريةطينسلترمل

0-152226521.272.6351.71

15-302224541.382.6447.73

وتؤّكــد نتائــج الجــدول )2( بــأن التربــة متوســطة بمحتواهــا مــن المــادة العضويــة، حيــث تصــل كميتهــا إلــى )1.28(% فــي األفــق )0-15( ســم، 
وذلــك حســب )FAO, 1980( ومحتواهــا مــن كربونــات الكلســيوم عالــي، حيــث تتــراوح نســبتها )27.2-30.1(%، وتراوحــت نســبة 
الكلــس الفعــال بيــن )6.2-8.1( %. كمــا تتصــف هــذه التربــة بالتشــقق أثنــاء الجفــاف، وهــي ظاهــرة منتشــرة فــي التــرب المحتويــة علــى 
الطيــن مــن نــوع المونتمورلينيــت. كمــا تتصــف تــرب التجــارب بارتفــاع قيــم ســعتها التبادليــة، وتبلــغ كميــة اآلزوت المعدنــي )األمونياكــي 
والنتراتــي( 6.2 مغ/كــغ فــي العمــق األول )0-15ســم(، وتنخفــض إلــى 4.5 مع/كــغ فــي األفــق الثانــي )15- 30 ســم(، والتربــة 
متوســطة المحتــوى مــن الفوســفور المتــاح وذلــك حســب )Olsen and Sommers, 1982(، وعاليــة المحتــوى مــن البوتاســيوم حســب 

.)FAO,2007(
الجدول 2. بعض الخواص الكيميائية للتربة المدروسة

العمق

)سم(

ميلي مول ش/100 غ تربةمغ/كغ%

المادة 
العضوية

كربونات 
الكلس الفعالالكالسيوم

اآلزوت المعدني 

) N-NH4
+ + N-NO3

-(
السعة التبادلية الكاتيونيةالبوتاسيوم المتاحالفوسفور المتاح

15 – 01.2827.26.56.210.737837

30 – 150.9830.18.14.58.234742

2- الظروف المناخية:
1-2- درجات الحرارة الصغرى والعظمى:

 Leoplod and( النباتــات وبالتالــي علــى كمّيــة المحصــول فــي نمــو وتكّشــف  الحــراري يؤثــر بشــكٍل ســلبي   إًن اإلجهــاد 
  Kriedemann, 1981(، حيــث يبيــن الشــكل )1( انخفــاض درجــة الحــرارة الصغــرى فــي بدايــة الموســمين األول والثانــي 
مقارنــًة بالموســم الثالــث، وارتفــاع درجــة الحــرارة العظمــى فــي شــهري نيســان/إبريل وأيار/مايــو فــي الموســم األول، وباألخــص 
 .)Cramb, 2000; Van Gool and Vernon , 2005( الموســم الثانــي ممــا أثّــر ســلباً فــي فتــرة امتــالء الحبــة وبالتالــي وزن األلــف حبــة

معامل الحصاد =         الغلة الحبية       
الغلة البيولوجية

 100 X  = معامل الحصاد



كبا  وآخرون - المجلة السورية للبحوث الزراعية 5)2(: 158-168. حزيران/يونيو 2018

Kaba et al., Syrian Journal of Agricultural Research 5(2): 158 - 168. June 2018

161

الشكل 1. تغيرات درجات الحرارة العظمى والصغرى للموقع خالل سنوات تنفيذ البحث

2-2- الهطل المطري: 
يتبّين من المنحني التراكمي )المخطط 2( تفّوق الهطل المطري التراكمي للموسم الثالث اعتبارًا من شهر كانون األول/ديسيمبر عن 
الموســمين الثانــي واألول ممــا يفّســر ارتفــاع اإلنتاجيــة خــالل الموســم الثالــث 2012-2013. بينمــا ُيالحــظ انخفاضــًا واضحــًا للمنحنــي 
التراكمي للموسم األول عن الموسمين اآلخرين ويزداد بين شهري كانون الثاني/يناير ونيسان/إبريل مما سّبب في انخفاض اإلنتاجية 

.)Ивой�лов, 1995( مــم )للموســم األول، رغــم تقــارب مجمــوع كمّيــات الهطــل المطــري للموســمين األول والثانــي )315،350.3
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الشكل 2. المنحني التراكمي لتوزع الهطل المطري خالل ثالثة أعوام

3-2- عالقة الهطل المطري وتوزعه بإنتاجية القمح: 
ــة تبعــًا  يعتمــد القمــح بتأميــن احتياجــه المائــي فــي مناطــق الزراعــة المطريــة علــى الهطــوالت المطريــة، وبالتالــي تتذبــذب اإلنتاجّي
لكمّيــات الهطــل الســنوي وتوزعــه خــالل مراحــل نمــو النبــات. تــم ترتيــب الجــدول )3( إلظهــار العجــز المائــي فــي ســنوات الّدراســة 
الثالث، وذلك بطرح الهطل الشهري التجميعي من قيمة تبخر-نتح المحصول الشهري التجميعي في الموسم األول )2011-2010(. 
كان العجــز المائــي اإلجمالــي 253.4 مــم، وبــدأ العجــز )اإلجهــاد( المائــي فــي شــهر شــباط/فبراير واســتمر حتــى نهايــة الموســم 
)أيــار( )العجــز المائــي األدنــى بيــن المواســم الثالثــة(. إال أّن العجــز المائــي بــدأ بالظهــور مــن بدايــة الموســم وحتــى نهايتــه وكان 
العجــز المائــي األكبــر مقارنــًة بالموســمين اآلخريــن. أّمــا فــي الموســم الزراعــي الثانــي )2011-2012( كان العجــز المائــي 
اإلجمالــي للمحصــول  218 مــم. حيــث ترّكــز العجــز المائــي فــي شــهري نيســان/إبريل و أيار/مايــو علــى الّرغــم مــن عــدم وجــود 
ــا فــي الموســم الزراعــي الثالــث )2012-2013( كان العجــز المائــي فــي نهايــة الموســم  عجــز فــي األشــهر األولــى للموســم. أّم
106.1 مــم فقــط )العجــز المائــي األدنــى بيــن المواســم الثالثــة(.  والــذي كان فقــط فــي شــهر أيار/مايــو، ممــا يفّســر اإلنتاجّيــة 
األعلــى للموســم الثالــث كمــا هــو واضــح فــي الجــدول )4(. ممــا تقــّدم يمكــن القــول بأّنــه كان لتوزيــع الهطــل تأثيــر فــي إنتاجّيــة 

المحصــول، باإلضافــة إلــى كمّيتــه، وهــذان العامــالن يحــددان بقــوة اإلنتاجّيــة فــي ظــروف الزراعــة المطريــة.  
الجدول 3. عالقة الهطل المطري وتوزعه في إنتاجية القمح للمواسم الثالثة

أيارنيسانآذارشباطك2ك1ت2ت1أيلولالشهر

27.365102.7153.8241.9372.7568.4--تبخر-نتح المحصول التجميعي )مم(

013133490124155248315الهطل التجميعي 2010--2011

253.4-124.7-86.9-29.8-12.7-31-14.3---الميزان المائي للموسم األول )مم(

23271.292.8142.9259.7312.4334.6350.3الهطل التجميعي 2012-2011

218.1-38.1-43.927.840.2105.970.5--الميزان المائي للموسم الثاني )مم(

23.538.7157.2237.2352.2368.8399.6462.3-الهطل التجميعي 2012 -2013

106.1-11.492.2134.5198.4126.926.9--الميزان المائي للموسم الثالث )مم(

3- تأثير إضافة مادة الزيوليت الطبيعي في إنتاجية القمح للسنوات الثالث:
توّضــح نتائــج الجــدول )4( المبّينــة إلنتاجّيــة القمــح بأّنهــا كانــت متباينــة خــالل المواســم الثالثــة 2011 و2012 و2013، حيــث لوحــظ 
انخفاضــًا واضحــًا فــي إنتاجّيــة القمــح للموســم األول مقارنــة مــع الموســمين الثانــي والثالــث، وتحققــت أعلــى إنتاجيــة فــي الموســم الثالــث، 
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وهــذا يعــود بشــكٍل رئيــس لتأثــر الزراعــة المطريــة للقمــح بمعــدالت األمطــار التــي تباينــت كمجمــوع هطــول ســنوي وكتــوزع خــالل موســم 
النمــو. أّمــا فــي كل موســم فقــد ازدادت اإلنتاجّيــة بزيــادة معــّدالت إضافــة الزيوليــت الطبيعــي إلــى التربــة، حيــث بلغــت اإلنتاجّيــة فــي 
الموســم األول لمعاملــة الشــاهد T1 ) 1635 كغ/هكتــار(، وحققــت إضافــة الزيوليــت الطبيعــي تفــّوق معنــوي لمعاملتــي الزيوليــت T2 و

T3 علــى معاملــة الشــاهد بزيــادة فــي اإلنتاجّيــة بلغــت علــى التوالــي  128 كغ/هكتــار بنســبة 8 % و 218 كغ/هكتــار بنســبة 13.3 % 
 T1 وفــي الموســم الثانــي وصلــت إنتاجيــة معاملــة الشــاهد .T2 علــى المعاملــةT3 علــى التوالــي، كمــا تفوقــت معنوّيــًا إنتاجّيــة المعاملــة
)2070 كغ/هكتــار( وتفوقــت عليهــا معنوّيــًا معاملتــي الزيوليــت T2 و T3 بزيــادة فــي اإلنتاجيــة بزيــادة بلغــت  485 كغ/هكتــار أي بنســبة 
23%  و 563 كغ/هكتــار أي بنســبة  27.1% علــى التوالــي، كمــا كانــت الفــروق معنويــة بيــن إنتاجيــة المعاملتيــن T2 و T3. أمــا فــي 
الموســم الثالــث حيــث كانــت اإلنتاجيــة األعلــى مــن الموســمين األول والثانــي، كذلــك تفوقــت معاملتــي الزيوليــت  T2 و T3 معنويــًا علــى 
الشــاهد بزيــادة فــي اإلنتاجيــة بزيــادة بلغــت  366 كغ/هكتــار أي بنســبة 9%  و 449 كغ/هكتــار أي بنســبة  11%  علــى التوالــي، ولــم 

  .T3 و T2 تكــن الفــروق معنوّيــة بيــن إنتاجّيــة المعاملتيــن
أّمــا كمتوســط إلنتاجّيــة القمــح للمواســم الثالثــة يبّيــن الجــدول نفســه أّن إضافــة الزيوليــت إلــى التربــة، أّدت إلــى زيــادة فــي اإلنتاجّيــة عــن 
  T3 أي بنســبة 12.57 % وإلــى  410 كغ/هكتــار عنــد المعاملــة  T2 معاملــة الشــاهد وصلــت إلــى 326.4  كغ/هكتــار عنــد المعاملــة
الباحثــون  )Fredenik and Mampton , 2002( حيــث توصــل  إليــه  15.8%، وهــذا يتوافــق مــع مــا توصــل  أي بنســبة 
)2016( ,.Eprikashvili et al إلى أّن استخدام المخصبات المعدنية )agronomical ores( كالزيوليت تتجلى في تأثيرها على 
خواص التربة الفيزيائية والكيميائية والخصوبية، وبشكٍل عام على النظام تربة-نبات مما يؤثر إيجابّيًا في إنتاجّية المحاصيل المزروعة. 

الجدول 4. تأثير إضافة مستويات مختلفة من الزيوليت الطبيعي في إنتاج القمح  

المعاملة

متوسط الزيادة في اإلنتاجيةإنتاجية الحبوب كغ/هـكتار
الموسم األول
2011-2010

الموسم الثاني
2012-2011

الموسم الثالث
2013-2012

%كغ/هـكتارمتوسط المواسم الثالثة

T11635 a2070d4079g2594.6--

T21763b2555e4445h2921326.412.57

T31853c2633f4528h3004.641015.8

LSD%572.462.25138---
االختالف في األحرف الصغيرة يعني فروقاً معنوياً بين معامالت التربة.

4- تأثير إضافة مادة الزيوليت الطبيعي في وزن القش ومعامل الحصاد HI للقمح للسنوات الثالثة:
بّيــن الجــدول )5( ازديــاد كمّيــة القــش بزيــادة معــّدالت إضافــة الزيوليــت الطبيعــي إلــى التربــة، حيــث بلغــت كمّيــة القــش فــي الموســم األول 
لمعاملــة الشــاهد T1)3640  كــغ/ هكتــار(، وتفوقــت معاملــة الزيوليــت T3 معنويــا علــى معاملــة الشــاهد بزيــادة فــي كميــة القــش بلغــت 
410 كــغ/ هكتــار بنســبة 11.26 %، ولــم تكــن هنــاك فــروق معنويــة فــي إنتاجيــة القــش بيــن المعاملتيــن T2 و T1 . وفــي الموســم الثانــي 
 T2 6353 كــغ/ هكتــار(، وحققــت إضافــة الزيوليــت الخــام تفــوق معنــوي لمعاملتــي الزيوليــت(  T1 بلغــت كميــة القــش لمعاملــة الشــاهد
وT3 علــى معاملــة الشــاهد بزيــادة فــي كميــة القــش بلغــت 492 كــغ/ هكتــار بنســبة 7.7 %، و602 كــغ/ هكتــار بنســبة .513 % علــى 
التوالــي، ولــم تكــن هنــاك فــروق معنوّيــة فــي إنتاجيــة القــش بيــن المعاملتيــن T3 وT2 . وفــي الموســم الثالــث وصلــت إنتاجيــة القــش لمعاملــة 
الشــاهد T1  ) 3302 كــغ/ هكتــار(، وتفوقــت عليهــا معنويــًا معاملتــي الزيوليــت  T2 و T3 بزيــادة بلغــت  312 كغ/هكتــار أي بنســبة 
 .T3 و T2 9.5 % و 435 كغ/هكتــار أي بنســبة 13.2 % علــى التوالــي، كمــا كانــت الفــروق ظاهرّيــة بيــن إنتاجّيــة القــش للمعاملتيــن
أمــا كمتوســط إلنتاجيــة القــش للموســمين، بيــن الجــدول نفســه أن إضافــة الزيوليــت إلــى التربــة أدت إلــى زيــادة فــي كميــة القــش عــن معاملــة 
الشــاهد بنســبة وصلــت إلــى 403 كغ/هكتــار عنــد المعاملــة T2 أي بنســبة 10 % وإلــى 538 كغ/هكتــار عنــد المعاملــة T3 أي بنســبة 
12%. أمــا بالنســبة لمعامــل الحصــاد  Harvest Index(  HI( فقــد انخفــض بالمتوســط لمعامــالت الموســمين األول والثانــي عنــه فــي 
الموســم الثالــث، وهــذا يعــود إلــى انخفــاض معــدل الهطــل المطــري فــي الموســمين، باإلضافــة إلــى العجــز المائــي فــي شــهري نيســان/إبريل 
وأيار/مايــو أي فــي فتـــــــــرة اإلزهــار، وهــذا مــا أكـــــــــــده )Monneveux et al., ) 2005.  أّمــا بالنســبة لــكل موســم فــإّن معامــل الحصــاد 
HI  ازداد مــع زيــادة نســبة الزيوليــت فــي التربــة، وهــذا يتفــق مــع النتائــج التــي توصــل إليهــا )Rehakova et al., 2004(. حيــث أّن 
 Austin et al., )1980( إضافــة الزيوليــت يؤثــر بشـــكٍل مباشــر علــى عوامــل خـــــصوبة التربــة، وبالتالــي زيادتـــها وهــذا يتفــق مــع

و)Kapor et al., )2006 الذيــن يؤّكــدون ازديــاد معامــل الحصــاد مــع زيــادة خصوبــة التربــة.  
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الجدول 5. تأثير إضافة مستويات مختلفة من الزيوليت في وزن القش ومعامل الحصاد HI  للقمح 

المعاملة

   HI متوسط الزيادة فيإنتاجية القش كغ/هـكتار ومعامل الحصاد 
اإلنتاجية الموسم األول

2011-2010

الموسم الثاني

2012-2011

الموسم الثالث

2013-2012
متوسط المواسم الثالث

%كغ/هـكتار

T1
3640a6353c3302e4431

--
0.300.240.80.43

T2
3887ab6648d3971f4835

403%10
0.310.270.890.49

T3
4050b6741d4118f4969

538%12
0.3130.280.90.5

LSD%5389416.2601.8-  --
االختالف في األحرف الصغيرة يعني فروقاً معنوياً بين معامالت التربة.

في كل معاملة يمثل الرقم العلوي وزن القش أم الرقم السفلي معامل الحصاد
 

8- تأثير إضافة الزيوليت الطبيعي في بعض عناصر التربة الخصوبية:
توّضــح نتائــج الجــدول )6( تأثيــر الزيوليــت علــى محتــوى التربــة مــن العناصــر الخصوبيــة، حيــث يالحــظ زيــادة فــي محتــوى اآلزوت 
المعدني في العمق 15-0 ســم للمعاملتين  T3, T2 بنســبة 23% و45% على التوالي مقارنة مع الشــاهد، ويبين التحليل اإلحصائي 
أن هــذه الزيــادة معنويــة. أمــا العمــق 15-30 ســم لــم يكــن هنــاك تأثيــر واضــح للزيوليــت فــي محتــوى التربــة مــن اآلزوت المعدنــي  وتتفــق 
هــذه النتائــج مــع مــا توصــل لــه )Ippolito et al., 2011(  و )غايرلــي وآخــرون، 2015(، حيــث أّن إضافــة الزيوليــت إلــى التربــة 
  .)Pinon-Vilarreal et al., 2013(يقلــل مــن غســيل اآلزوت المعدنــي وذلــك بســبب إدمصــاص األمونيــوم علــى ســطوح الزيوليــت
كمــا يالحــظ زيــادة فــي محتــوى التربــة مــن الفوســفور المتــاح فــي العمــق 15-0 ســم  للمعاملتيــن  T3 , T2  وبنســبة 80% و %96 
علــى التوالــي مقارنــًة مــع الشــاهد، ويبّيــن التحليــل اإلحصائــي أّن هــذه الزيــادة معنويــة ويعــود ذلــك إلــى التأثيــر المشــترك لأســمدة المنحلــة 
وعمليــات التبــادل األيونــي )Lancellotti et al., 2014(. كمــا يــؤّدي إضافــة الزيوليــت إلــى زيــادة المحتــوى الرطوبــي فــي التربــة، 
وخاصــة فــي فتــرات االنحبــاس المطــري فــي الزراعــات المطريــة، وبالتالــي يعمــل علــى زيــادة نشــاط الكائنــات الحيــة، وهــذا يتفــق مــع مــا 
توصــل إليــه كلٍّ مــن )غايرلــي وآخــرون، 2015(. وقــد توصــل  )Hua et al., ) 2006  أن إضافــة الزيوليــت المشــبع باألمونيــوم 
والبوتاســيوم، أدى إلــى زيــادة الفوســفور المتــاح، وبالتالــي كان لــه األثــر اإليجابــي فــي نمــو النبــات. أّمــا فــي العمــق 30-15 ســم لــم يكــن 

هنــاك تأثيــر واضــح للزيوليــت فــي محتــوى التربــة مــن الفوســفور المتــاح وبزيــادات غيــر معنوّيــة. 
ولوحــظ تأثيــر واضــح للزيوليــت فــي محتــوى التربــة مــن البوتاســيوم القابــل لإلفــادة مــن قبــل النبــات، حيــث ازداد زيــادة معنوّيــة مــع زيــادة 
إضافــة الزيوليــت فــي األفــق 0-15 ســم للمعاملتيــن  T3 , T2 وبنســبة 16% و28% علــى التوالــي مقارنــًة مــع الشــاهد وفــي األفــق 
30-15 ســم  بنســبة 18% و 19% علــى التوالــي مقارنــًة مــع الشــاهد، وهــذا يعــود إلــى المحتــوى العالــي للزيوليــت مــن البوتاســيوم، 
حيــث توصــل )Zwingmann et al., )2011 أّن الزيوليــت ُيعتبــر مصــدر للبوتاســيوم وذلــك عــن طريــق عمليــة التبــادل الكاتيونــي مــع 
كاتيونــات األمونيــوم والكالســيوم والمغنزيــوم فــي المحلــول الغذائــي للتربــة كذلــك يعمــل الزيوليــت علــى زيــادة نســبة المحتــوى الرطوبــي فــي 
التربــة، وبالتالــي تعمــل علــى زيــادة تحــرر البوتاســيوم مــع زيــادة رطوبــة التربــة وهــذا يتفــق مــع مــا توصــل إليــه كلٍّ مــن )الحمــد وخليفــة، 2010( 

و)غايرلــي وآخــرون، 2015(.  
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الجدول 6. محتوى التربة من العناصر الخصوبية ) بعد الحصاد ( موسم 2012/2011

العمقالمعاملة
اآلزوت المعدني مغ/كغ

) N-NH4
+ + N-NO3

-(
البوتاسيوم المتاح مغ/كغالفوسفور المتاح مغ/كغ

T1
15-05.38 a6.73c 326e

30-153.395260

T2
15-07.77b 12.17 d380f

30-154.435.4308

T3
15-07.83b 13.23d 420g 

30-153.976.9311

LSD%5
15-01.6911.91831.94

30-152.662.35416.98

االختالف في األحرف الصغيرة يعني فروقاً معنوياً بين معامالت التربة.

االستنتاجات:
ــة التربــة مــن الحــب، والقــش، وزيــادة معامــل الحصــاد فــي  أّدت إضافــة الزيوليــت الطبيعــي للتربــة وبمعــّدالت مختلفــة إلــى زيــادة إنتاجّي
منطقــة االســتقرار األولــى تحــت ظــروف الزراعــة المطريــة. وكذلــك أّدت لزيــادة خصوبــة التربــة، ومحتــوى التربــة مــن العناصــر الكبــرى؛ 
اآلزوت، والفوســفور، والبوتاســيوم. حيــث تفّوقــت معاملتــي الزيوليــت T2 )20 طن/هكتــار( و T3 )40 طــن /هكتــار( علــى الشــاهد فــي 
ــة بيــن المعاملتيــن T2و T3 مــن ناحيــة إنتاجيــة القــش، ومحتــوى التربــة مــن  كّل المؤشــرات المدروســة، ونظــرًا لعــدم وجــود فــروق معنوّي
نتاجّيــة الحــب فــي الســنة الثالثــة وانخفــاض الفــروق بيــن المعاملتيــن بالنســبة لإلنتاجّيــة كمتوســط للســنوات الثــالث،  اآلزوت والفوســفور، واإ
وعنــد أخــذ العامــل االقتصــادي للتقليــل مــن تكاليــف العمالــة والخدمــة ونقــل الزيوليــت الطبيعــي مــن مصــدره، توصــي النتائــج بإضافــة 

الزيوليــت الخــام بمعــّدل 20 طن/هكتــار إلــى التربــة كمحســن طبيعــي للتربــة.   
تّم تنفيذ البحث بدعم من الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، إدارة بحوث الموارد الطبيعية، قسم صيانة التربة.
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Abstract:
The research was carried out at Al-Qamishli Agricultural Research Center, GSAR, 
Syira, during the seasons 2011, 2012 and 2013, in order to estimate the effect of 
adding different levels of a crude Zeolite )T2-20 tons/ha, T3- 40 tons/ha, in addition 
to the control )without adding Zeolite T1(, on wheat productivity within a bilateral 
crop rotation was followed, consisted of wheat and chickpea, and on the content of  
nitrogen, phosphorus and potassium in the surface layer of the soil .The research 
was conducted  using Complete Randomized Block Design with three replicates. 
The results showed that the addition of zeolite to the soil led to an increase in 
productivity more than control amounted to 326.4 kg/ha for T2 which represents 
12.57% , and to 410 kg/ha for T3 which represents 15.8%. Regarding productivity 
of straw, it is found that the addition of zeolite to the soil led to an increase in the 
amount of straw, it was 403 kg/ha for T2 which represents 10% and 538 kg/ha for T3 
which represents 12 %. Also, it increased the amount of the available nitrogen and 
phosphorus by increasing the addition of the raw zeolite rates, and the highest value 
of the two indicators were reached at the level of 40 tons/ha. The statistical analysis 
confirmed the significant differences. As for potassium which, is able to be utilized 
by the plant has been increased by 10% and 17.5% with the increasing of zeolite 
addition at level 20 and 40 tons/ha, respectively. The highest increase in potassium 
was achieved at the add level 40 tons/ha.
Keywords: Natural zeolite, Wheat, Nitrogen, Phosphorus, Potassium.


