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تأثير خام الزيوليت الطبيعي السوري على إتاحة بعض العناصر المغذية في التربة وعلى إنتاجية محصولي 
 القمح والقطن في األراضي الجبسية
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 ة.سوري ،دمشق ،الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ة،إدارة بحوث الموارد الطبيعي(. 1)
 ة.سوري ،الرقة ،الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية في الرقة، مركز البحوث العلمية الزراعية(. 2)

 بحوث الموارد الطبيعية، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دمشق، سورية، البريد اإللكتروني: )للمراسلة: د. منهل الزعبي، إدارة
manhalzo@yahoo.com  :96311212146000، رقم الفاكس: 00963933334783، رقم الجوال.) 

 06/05/2015تاريخ القبول:    15/03/2015تاريخ االستالم: 

 ملخص:ال
نتاجية القمح والقطن المزروعة في  ،هذه الدراسة الضوء على تأثير الزيوليت السوري في بعض خصائص التربة الكيميائيةتلقي  وا 

، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ،مركز البحوث العلمية الزراعية في الرقة ،تربة جبسية وذلك في محطة بحوث بئر الهشم
أضيف  .، بثالثة مكرراتصممت التجربة على أساس القطاعات العشوائية الكاملة. 2010حتى  2006للمواسم الرقة، سورية، 

 ،كتار/ه3م 270( ZEO3، والمعاملة )كتار/ه3م 180( ZEO2، والمعاملة )كتار/ه3م 90( بما يعادل ZEO1)الزيوليت للمعاملة 
، باإلضافة لمعاملة الشاهد بدون إضافة زيوليت. زرعت كتار/ه3م 450( ZEO5، والمعاملة )كتار/ه3م 360( ZEO4والمعاملة )

(، وسمدت التربة حسب التوصية السمادية المعتمدة من قبل 5( والقطن )صنف رقة 6بحوث صنف  التجربة بمحصولي القمح )
أظهرت النتائج زيادة معنوية في إنتاجية محصول القطن . التربة قبل الزراعةفي ل الزيوليت . وحل  واإلصالح الزراعي وزارة الزراعة

(، وكذلك في الموسم الرابع كتارطن/هـ 2.42أعطت  ZEO5مع زيادة اإلضافة من الزيوليت وذلك في الموسم الثالث )المعاملة 
كما بينت النتائج في تجربة القمح أن المعاملة  .(التواليعلى  كتارطن/هـ 3.08و 3.23ا أعطت ZEO4و  ZEO3)المعاملة 

، 4.57، 3.5المضاف لها الزيوليت التركيز األول أعطت أفضل إنتاج مقارنة مع جميع المعامالت في جميع مواسم التجربة )
ي لم يضف له (، ولوحظ زيادة إنتاجية القمح في جميع المعامالت مقارنة بالشاهد الذالتواليعلى  كتارطن حبوب/هـ 2.79، 5.4

( بينما كان التركيز الثاني كتار/ه3م 90وقد لوحظ أن أفضل تركيز من الزيوليت في تجربة القمح هو ) ،الزيوليت في معظم المواسم
والثالث والرابع ذو تأثير أقل من األول، أما التركيز الخامس فقد أعطى أقل مردود من حبوب القمح مقارنة مع التراكيز األربعة 

 ةومن خالل دراسة العناصر الكبرى في التربة بعد الحصاد لوحظ زيادة اآلزوت المعدني والفوسفور والبوتاسيوم المتاحاألخرى. 
 إضافة الزيوليت، وكانت هذه الزيادة تدريجية مع زيادة إضافة الزيوليت. معنوي مع  بشكل

 خصوبة التربة، تربة جبسية، قمح، قطن.زيوليت، الكلمات المفتاحية: 
 

 :مقدمةال
( 400-200( بسعة تبادل كاتيوني من )سيليكات األلمنيوم المائية المتبلورة للمعادن القلوية والقلوية الترابيةيتميز الزيوليت )

(g100/meq إضافة إلى خصائص عديدة منها سعة احتفاظ عالية بالرطوبة واالدمصاص، ومقدرة على التبادل الكاتيوني ،)
(Mumpton, 1999).  وقد بينManolov (2005) خصائص فيزيائية وكيميائية وميكانيكية فريدة وكذلك ن الزيوليت يتميز بأ

ن كفاءة استعمال الماء بزيادة أن استعمال الزيوليت يحس    Bernardi et al., (2009)سعة تبادل كاتيوني عالية. كما أوضح 
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 Batesالصناعة والزراعة ومعالجة المياه وحتى في الطب ) يستخدم الزيوليت في مجاالت عديدة مثلو  .سعة احتفاظ  التربة للماء
and Jackson 1977.) 

طن/هـكتار قد حس ن معنويًا السعة التبادلية للتربة وأدى لزيادة إنتاجية  30و 20( أن إضافة الزيوليت 2012وقد بينت الخضر )
جمااًل أدى إلى تحسين خواص   التربة الفيزيائية والكيميائية والحيوية.الشعير والذرة معنويًا مقارنة بالشاهد، وا 

ن من استعمال العناصر الغذائية حس  ي أن الزيوليت Bozorgi et al., (2012) و Bernardi et al., (2008)كما أشار كل من 
NO3وذلك بزيادة إتاحة الفوسفور من الصخر الفوسفاتي ويحسن استعمال 

NH4  و  -
ويخفض فقد البوتاسيوم بالغسيل وذلك عن  +

 أن الزيوليت  Ersin (2004)طريق التبادل الكاتيوني، كما يلعب دو محرر بطيء للعناصر الغذائية من األسمدة. كما  ذكر 
وأوضح  العالية. ن نوعية السماد العضوي ويتميز بسعة التبادل الكاتيونين كفاءة األسمدة من خالل ادمصاصه لآلزوت ويحس  يحس  

Lewis et al (1984)   أن الزيوليت المخصب باألمونيوم يلعب دورًا كمحرر بطيء للسماد في التربة كما يقلل من فقد اآلزوت
يؤدي لزيادة رطوبة التربة وتحسين خصوبة التربة، و كذلك أوضح   أن الزيوليت Hortensia )2013(وبين  بالغسيل وبالتبخر.

)2011Latip, ( .أن تطاير األمونيا من اليوريا يمكن أن يقل بخلط اليوريا مع الزيوليت 
عن توضعات لصخور الطبقات الحاملة للزيوليت في ( 1990 ،لمؤسسة العامة للجيولوجيادراسات الزيوليت في سورية )ادلت 

يل أن فلزات الزيوليت من نوع كم جنوب شرق مدينة دمشق. وبين نتائج التحال 170منطقة السيس تالل مكحيالت والتي تبعد 
األنالسيم والشبازيت والفليسيت والوايستيت والميروليونيت ويعود عمرها إلى البليوسين ومعظمها مكتشف على السطح، كما أن 

 والكالسيت واألولفين.المونتموريونيتالزيوليت السوري يترافق مع طين 
للترب في سوريا وأغلب هذه المساحة منتشرة في المناطق الزراعية الهامة % من المساحة الكلية  21.6تشكل الترب الجبسية نسبة 

وخاصة أحواض األنهار )الفرات، الخابور، البليخ( لتشمل مناطق مسكنة والرصافة والضفة اليسرى من حوض الفرات والقسم 
 الجنوبي من حوض الخابور وأيضًا في المناطق الجافة من البادية السورية.

في إتاحة العناصر المغذية للنبات وتحسين الزيوليت الطبيعي السوري وبيان إمكانية استعماله حث إلى استخدام ويهدف هذا الب
 إنتاجية المحاصيل في األراضي الجبسية.

  البحث وطرائقه:مواد 
م غرب مدينة الرقة ك 70تقع منطقة الدراسة في الشمال الشرقي من سورية وتبعد قرابة  المعلومات المناخية عن منطقة التجربة:

يتراوح معدل الحرارة العظمى عن سطح البحر،  352وترتفع  36ْ-08-44و خط عرض  38ْ-54-882عند تقاطع خط طول 
تتراوح الحرارة  /يوليوْم وفي شهر تموز 2.9و  1.1معدل الحرارة الصغرى بين و ْم  14.4و  7.9بين   /ينايرفي شهر كانون ثاني

ويستمر حتى  /سبتمبرْم. و يبدأ موسم األمطار في شهر أيلول 18و 23.1والصغرى بين  مْ  30.3و  40.5العظمى بين 
حيث تهطل معظم هذه األمطار خالل شهر كانون ، مم سنوياً  200-100ويتراوح معدل الهطول المطري  /أبريلنيسان
وفي  ،وهو أعلى معدل /يناير% في كانون الثاني87.3ومعدل الرطوبة النسبية  /فبرايروشباط /ينايروكانون ثاني /دسسيمبرأول
 م. 4.6 /أغسطس% وهو أقل معدل، وبلغت سرعة الرياح في شهر آب35.1 /يوليوتموز

عينـة صـخرية مـن الطيـف الحـاوي علـى الزيوليـت أن  200كثر من أعلى  واالحصائية بينت الدراسات البتروغرافية تحليل الزيوليت:
ويبـين  % ويوجـد علـى شـكل مـالط ويعبـر الفراغـات الدائريـة.30% من العينات المدروسة تحوي على الزيوليت بنسبة تزيـد عـن 50

 ( بعض خصائص الزيوليت المستخدم في التجارب.2الجدول )
واسـتخلص ( Skroch et al., 2006بطريقـة أسـيتات األمونيـوم )رت السـعة التبادليـة فـي التربـة قـد   للترباة:الكيميائياة الخصاائص 

نـانومتر مـن أجـل  660واسـتعمل جهـاز المطيـاف الضـوئي علـى طـول الموجـة  ((Olsenet al., 1954 الفوسـفور المتـاح بطريقـة
 Walkley and) رت المادة العضوية بطريقة األكسـدة الرطبـةر البوتاسيوم المتاح بجهاز اللهب، كما قد  وقد   قراءة الشدة الضوئية.

Black, 1934) . 
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ر الثالجـة لحـين التحليـل ثـم أخـذ وزن معـين مـن العينـة وهـي بالحالـة الرطبـة حيـث قـد  فـي خذت عينـات التربـة وهـي رطبـة ووضـعت أ
الكميـــات بجهـــاز المطيـــاف  وحـــد دت( 1:10) اآلزوت المعـــدني فـــي عينـــات التربـــة باســـتعمال محلـــول كلـــور البوتاســـيوم لالســـتخالص

درت (. كمــا ق ــPeech et al., 1947) نسـبة الرطوبــة وحسـب اآلزوت بالنســبة للـوزن الجــاف حســبت. ثـم Skalarالضـوئي اآللــي 
والجـبس وكربونـات الكالسـيوم والتحليـل  ةيـدرجة الحموضة والناقلية الكهربائية وبعض الكاتيونات واألنيونات والكثافة الظاهريـة والحقيق

 (.2013خرون آلطرائق التحليل المتبعة في مخابر الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية )الزعبي و  وفقاً  الميكانيكي
قطعــة  18اعتمــد فــي التجربــة تصــميم القطاعــات الكاملــة العشــوائية بســت معــامالت وثالثــة مكــررات )المعااامالت وتصااميم التجربااة: 

والمســاحة الكليـة للتجربــة  ،م بــين المكـررات 1م( مـع تــرك مسـافة  5×10)2م 50تجريبيـة( وكانــت مسـاحة القطعــة التجريبيـة الواحــدة 
 . وكانت المعامالت كالتالي:2م 1946
 .شاهدالمعاملة  -
 .كتار/هـ3م 90سم( من الزيوليت بما يعادل  30-0% من حجم الطبقة السطحية للتربة )1( إضافة ZEO1) المعاملة -
 ـ.كتار/ه3م 180سم( من الزيوليت بما يعادل  30-0السطحية للتربة )% من حجم الطبقة 2( إضافة ZEO2المعاملة ) -
 .كتار/هـ3م 270سم( من الزيوليت بما يعادل  30-0% من حجم الطبقة السطحية للتربة )3( إضافة ZEO3المعاملة ) -
 .كتار/هـ3م 360سم( من الزيوليت بما يعادل  30-0% من حجم الطبقة السطحية للتربة )4( إضافة ZEO4المعاملة ) -
 .كتار/هـ3م 450سم( من الزيوليت بما يعادل  30-0% من حجم الطبقة السطحية للتربة )5( إضافة ZEO5المعاملة ) -

مادة الزيوليت على سطح التربـة قبـل الزراعـة حسـب المعـامالت وتـم تحضـير موقـع التجربـة )محطـة بحـوث  أضيفتتحضير التربة: 
حتـى ( في بداية الموسم  قبل الزراعة بفالحـة التربـة بـالمحراث القرصـي ، سوريةية في الرقةمركز البحوث العلمية الزراع، بئر الهشم

 سم. 30عمق 
قطــن. زرعــت التجربــة بمحصــول البيقيــة وتــم قلبهــا قبــل  -بيقيــة  –ذرة تكثيفيــة –قمــح  اســتخدمت الــدورة الزراعيــة التاليــة: الزراعااة:

 اإلزهار في التربة وذلك قبل زراعة القطن.
للمواسم األربعة بتاريخ  كتاركغ/ه 80بمعدل بذار  (5: زرعت القطع التجريبية بمحصول القطن صنف )رقة محصول القطنتجربة 

ـــــــــة 27/4/2009و 22/4/2008و 27/4/2007و 4/5/2006 ـــــــــم تعشـــــــــيب التجرب ـــــــــي المحصـــــــــول بتـــــــــاريخ  3، وت مـــــــــرات، جن
ســب التوصــية الســمادية المعتمــدة مــن قبــل دت التربــة ح، ســم  20/10/2009و 2008/ 10/ 30و 20/9/2007و 16/10/2006

  (.1)وزارة الزراعة وبناء على تحليل التربة كما في الجدول 
 وتحليل التربة التوصية السمادية المعتمدة من قبل وزارة الزراعةكمية األسمدة المضافة حسب  .1الجدول 

 الموسم الرابع الموسم الثالث الموسم الثاني الموسم األول 
 كتاركغ/هـ 100مع الزراعة  كتاركغ/هـ 100مع الزراعة  كتاركغ/هـ 100مع الزراعة  كتاركغ/هـ 100الزراعة مع  يوريا

عند  كتاركغ/هـ 150 نترات األمونيوم
 اإلزهار

 كتاركغ/هـ 100
 (50+50دفعتين)

على  كتاركغ/هـ 60
 (30+30دفعتين)

دفعتين  كتاركغ/هـ 80
(50+30) 

 كتاركغ/هـ 120 كتاركغ/هـ 150 كتاركغ/هـ 115 كتاركغ/هـ 150 سوبر فوسفات
 

 12000حيــــث روي المحصــــول بعشــــر ريــــات وبلــــغ مجمــــوع االســــتهالك المــــائي )ري بــــالغمر( كانــــت طريقــــة الــــري ســــرحي تقليــــدي 
ريــات وبلـــغ مجمــوع االســـتهالك المـــائي  8 نحووذلـــك للموســم األول والثـــاني، بينمـــا روي المحصــول فـــي الموســم الثالـــث بــــ كتــار/ه3م

 .كتار/هـ3م 11500ريات في الموسم الرابع حيث بلغ مجموع االستهالك المائي  10، وكتار/هـ3م 9500
للمواســم األربعــة  كتــاركغ/ه 250( بمعــدل بــذار 6زرعــت القطــع التجريبيــة بمحصــول القمــح صــنف )بحــوثمحصااول القمااح: تجربااة 
ــ 25/1/2010وتــاريخ  11/1/2009وتــاريخ  30/12/2007وتــاريخ  28/11/2006بتــاريخ  ت مكافحــة األعشــاب يــدويًا وكــان وتم 
 .للمواســـم األربعـــة التـــواليعلـــى  7/7/2010وتـــاريخ  29/6/2009وتـــاريخ  29/6/2008وتـــاريخ  15/6/2007 بتـــاريخ الحصـــاد

حليل التربة، حيث أضيف سماد السـوبر فوسـفات دت التربة حسب التوصية السمادية المعتمدة من قبل وزارة الزراعة وبناء على تسم  
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ـــل الزراعـــة لكافـــة المعـــامالت   ـــا  كتاركغ/هــــ 200قب ـــرات األمونيـــوم و  كتاركغ/هــــ 100وســـماد آزوتـــي )علـــى دفعتـــين( يوري  100نت
 125بمعــدل دت التربــة فــي الموســم الثالــث بســماد الســوبر فوســفات واليوريــا وذلــك فــي الموســم األول والثــاني، بينمــا ســم   كتاركغ/هـــ
 كتاركغ/هـــ 140، واليوريـا بمعــدل كتاركغ/هـــ 125دت التربـة فــي الموسـم الرابــع بسـماد الســوبر فوسـفات لكــل سـماد. وســم   كتـاركغ/ه

 لكل سماد.
حيــث روي المحصــول بســت ريـــات خــالل الموســم األول والثــاني والثالــث بينمــا فــي الموســم الرابـــع روي  بــالغمرطريقــة الــري  اتبعــت

 لكل رية. كتار/هـ3م 1000ل خمس ريات وبمعدل المحصول بمعد
)الموسـم األول(  28/11/2006أخذت عينـات مـن التربـة بعـد حصـاد القطـن والقمـح لكـل موسـم وذلـك بتـاريخ االختبارات والتحاليل: 

 )الموســـم الرابـــع( لمحصـــول 25/11/2009)الموســـم الثالـــث( وتـــاريخ  10/11/2008)الموســـم الثـــاني( وتـــاريخ  24/10/2007و
)الموسـم  25/6/2009)الموسـم الثـاني( وتـاريخ  7/7/2008)الموسم األول( وتـاريخ  16/7/2007القطن ولمحصول القمح تاريخ 

)الموسم الرابع(. جرى تحليل اآلزوت المعدني والفوسفور المتاح والبوتاسيوم المتاح ونسبة الجـبس فـي  22/6/2010الثالث( وتاريخ 
 هذه العينات.

 ةالنتائج والمناقش
 بعض خصائص الزيوليت: 

 للزيوليت( نتائج التحاليل المختلفة 2يبين الجدول )
 بعض خصائص الزيوليت .2الجدول 

EC 
dS/m 

pH ميليمكافئ /لتر غ100مكافئ/يمل مغ/كغ 

Nav. Pav. Kav. السعة التبادلية Ca Mg 
22.9 8 76.1 0.1 3138 112.5 29.12 22.88 

الناقلية الكهربائية للزيوليت مرتفعة ودرجة الحموضة قاعدية وغني بالبوتاسيوم وفقيـر بالفوسـفور والسـعة حيث يالحظ من الجدول أن 
 التبادلية للزيوليت مرتفعة.
  بعض خصائص التربة:

 ( نتائج التحاليل المختلفة للتربة.3يبين الجدول )
 

 في موقع الدراسة تحليل التربة .3 الجدول
غ تربة100ملمكافئ/  ECe % مغ/كغ 

dS/m 

pH 
السعة  العمق

 جبس SO4 Cl Na Mg Ca Kav. Pav. Nav. CaCO3 التبادلية

سم 0-30 8.4 5.3 39 26 16.6 10 310 14.5 4.9 1.6 1.1 20.7 24  
سم 30-70 8.5 3.5 57 16.8 11 3 250 14.6 4.8 1.1 0.5 21.7 21  
سم 70-100 8.5 3.8 49 14.3 12.9 1.6 390 14.8 5 1.5 0.6 21.7 24  
سم100-130 8.5 2.7 37 27.1 13.7 2.2 453 13.6 6.6 1.4 0.8 21.9 25  
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ويالحظ من الجدول أن التربة قاعدية وذات محتوى عالي من الجبس وكربونات الكالسيوم ومحتوى مقبول من العناصر المغذية 

عالية من التبقعات الكلسية والجبسية في اآلفاق تحت التربة بنية متوسطة القوام يحتوي سطح التربة على نسبة للنبات، كم أن 
% والسلت 30% والرمل 44السطحية وهي جيدة الصرف وجيدة النفاذية، ومن خالل التحليل الميكانيكي للتربة كانت نسبة الطين 

 .3غ/سم 2.5والحقيقية  3غ/سم 1.25%. وكانت الكثافة الظاهرية للتربة تعادل 26
  :اآلزوت المعدني في التربةالمضافة في محتوى  الزيوليتتأثير معامالت 
 ( عند حصاد القمح. 2( اآلزوت المعدني في التربة )مغ/كغ( خالل مراحل التجربة وذلك عند جني القطن، والشكل )1يبين الشكل )

 

 
LSD 0.05 (الموسم األول) = 10.8, LSD 0.05 (الموسم الثاني) = 12.2,LSD 0.05 (الموسم الثالث) = 2.94,LSD 0.05 (الموسم الرابع) = 3.33. 

اآلزوت المعدني في التربة عند جني القطن .1لالشك  
 
 

 
 

 
LSD 0.05 (الموسم األول) = 11.95, LSD 0.05 (الموسم الثاني) = 6.83,LSD 0.05 (الموسم الثالث) = 3.35,LSD 0.05 (الموسم الرابع) = 4.7. 

 اآلزوت المعدني في التربة عند حصاد القمح .2الشكل 
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اآلزوت المعدني في التربة وذلك بعد حصاد المحاصيل المختلفة تبعًا للدورة الزراعية، حيث يالحظ تبين األشكال السابقة محتوى 
 ZEO4معنوية في المعاملة )، وقد ازداد اآلزوت المعدني زيادة اآلزوت المعدني مع زيادة إضافة الزيوليتفي محتوى زيادة معنوية 

والسيما  (مغ/كغ 20.9و 19.67) والرابع (مغ/كغ 23.07و 22.1) ( مقارنة بجميع المعامالت وذلك في الموسم الثالثZEO5و 
يوضح دور الزيوليت في ادمصاص اآلزوت المعدني والمحافظة عليه من الغسيل مع مياه الري أو من  ، وهذافي مواسم القطن

أن إضافة  واأوضح نالذي  Ippolito et al (2011). وتتفق هذه النتائج مع ما توصل له (   Lewis et al., 1984) التبخر
 ,Latipكما بين  غسيل اآلزوت المعدني وذلك بسبب ادمصاص األمونيوم على سطوح الزيوليت. يقلل منالزيوليت إلى التربة ربما 

 مونيوم من اليوريا وبالتالي يمنع فقد األزوت على شكل أمونيا.أن السطح النوعي للزيوليت قابل الدمصاص األ (2011)
 في الفوسفور المتاح في التربة: الزيوليتتأثير معامالت 
 ( عند حصاد القمح. 4الفوسفور المتاح في التربة )مغ/كغ( وذلك عند جني القطن، والشكل ) محتوى (3يبين الشكل )

 
LSD 0.05 (الموسم األول) = 3.09, LSD 0.05 (الموسم الثاني) = 4.8,LSD 0.05 (الموسم الثالث) = 1.22,LSD 0.05 (الموسم الرابع) = 1.28. 

 الفوسفور المتاح في التربة عند جني القطن .3الشكل 
 

الفوسفور المتاح في التربة وذلك بعد حصاد المحاصيل المختلفة تبعًا للدورة الزراعية، حيث يالحظ من خالل األشكال السابقة 
، ففي مواسم القطن )الموسم الثالث( ازداد الفوسفور المتاح زيادة الفوسفور المتاح زيادة معنوية مع زيادة إضافة الزيوليتيالحظ 

مقارنة مغ/كغ على التوالي(  9.1و 8.1و 7.56و 5.96) ZEO5و  ZEO4و  ZEO3 و ZEO2زيادة معنوية في المعامالت  
وفي الموسم الرابع كذلك ازداد الفوسفور المتاح زيادة معنوية في بالشاهد، وقد كانت هذه الزيادة تدريجية مع زيادة إضافة الزيوليت. 

مقارنة بالشاهد، مغ/كغ(  10.9و 9.9و 8.9و 8.23و 6.66) ZEO5و  ZEO4و  ZEO3 و ZEO2و ZEO1المعامالت  
 وأيضًا كانت هذه الزيادة تدريجية مع زيادة إضافة الزيوليت.

وفي مواسم القمح كانت النتائج متقاربة مع مواسم القطن، حيث كانت الزيادة في الفوسفور المتاح في التربة تدريجية مع زيادة 
المحتوى الرطوبي في التربة عند زيادة إضافة الزيوليت الرتفاع إضافة الزيوليت وذلك في الموسم الثالث والرابع ربما يعود ذلك 

 ,Eberl، وقد بين رتفاع محتوى الفوسفور المتاحاوبالتالي تحسن الظروف المالئمة الزدياد نشاط الكائنات الدقيقة األمر الذي سبب 
 Ahmed et al., (2009)ح  أن استعمال الزيوليت في الزراعة يمنع من فقد العناصر المغذية من التربة. كما أوض  (1993)

 أن خلط اليوريا وسماد سوبر فوسفات الثالثي مع الزيوليت أدى لخفض فقد األمونيوم.
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LSD 0.05 (الموسم األول) = 11.53, LSD 0.05 (الموسم الثاني) = 3.02,LSD 0.05 (الموسم الثالث) = 1.28,LSD 0.05 (الموسم الرابع) = 3.24. 

 الفوسفور المتاح في التربة عند حصاد القمح .4الشكل 
 

 في البوتاسيوم المتاح في التربة: معامالت الزيوليتتأثير 
 ( عند حصاد القمح. 6( البوتاسيوم المتاح في التربة )مغ/كغ( وذلك عند جني القطن، والشكل )5يبين الشكل )

 

 
LSD 0.05 (الموسم األول) = 593, LSD 0.05 (الموسم الثاني) = 356.1,LSD 0.05 (الموسم الثالث) = 187.5,LSD 0.05 (الموسم الرابع) = 167.4. 

 البوتاسيوم المتاح في التربة عند جني القطن .5الشكل 
البوتاسيوم المتاح في التربة وذلك بعد حصاد المحاصيل المختلفة تبعًا للدورة الزراعية، حيث  ويالحظ من خالل األشكال السابقة

المتاح زيادة  البوتاسيوم، ففي مواسم القطن والقمح ازداد البوتاسيوم المتاح زيادة معنوية مع زيادة إضافة الزيوليتزيادة يالحظ 
 .مقارنة بالشاهد وذلك في جميع المواسم معنوية في معظم المعامالت المخصبة بالزيوليت

مغ/كغ( في القطن  1695)  ZEO5معامالت هي وكانت أفضل الوقد كانت هذه الزيادة تدريجية مع زيادة إضافة الزيوليت، 
مغ/كغ( في القمح وذلك في الموسم األول، وهذا يبين دور الزيوليت ذو المحتوى العالي من البوتاسيوم  1829)  ZEO5والمعاملة 

اآلزوت من  بسعة تبادل كاتيوني عالية وله القدرة على خفض فقدتميزه المتاح في زيادة محتوى التربة من البوتاسيوم وكذلك 
أن  Kalló and Sherry, (1988)وقد بين  María-Ramírez et al., (2001)األسمدة األمونياكية ويحسن إتاحة البوتاسيوم 

مميزة للزيوليت والتي تمنحها تجاويف مفتوحة على شكل لسبب السعة التبادلية العالية للزيوليت يعود الى البنية الهيكلية السيلكاتية ا
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بجزيئات الماء وكاتيونات مثل البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم وغيرها وتكون هذه الكاتيونات على األغلب قابلة  قنوات مشغولة
 .للتبادل

 
LSD 0.05 (الموسم األول) = 415.3, LSD 0.05 (الموسم الثاني) = 294,LSD 0.05 (الموسم الثالث) = 167,LSD 0.05 (الموسم الرابع) = 167.4. 

البوتاسيوم المتاح في التربة عند حصاد القمح .6الشكل   
 

  في إنتاجية محصول القطن: معامالت الزيوليتتأثير 
 . كتار(( إنتاجية محصول القطن )طن/ه4يبين الجدول )

 التجربةخالل مواسم )طن/هكتار( إنتاجية القطن تأثير معامالت الزيوليت في  .4الجدول 

ير للزيوليت في إنتاجية محصول القطن بينما بدأت نتائج الزيوليت تظهر بدًء ثيالحظ من الجدول أنه في الموسم األول لم يالحظ تأ
( بينما كان تأثيره ضعيف على كتارطن/هـ 3) من الموسم الثاني حيث كان أفضل المعامالت في التركيز األول من الزيوليت

والذي  ،( مقارنة بالشاهدكتارطن/ه 2.16الثاني والثالث والرابع وكان اإلنتاج غير معنوي في التركيز األخير ) اإلنتاجية في التركيز
وفي الموسم  حيث لوحظ ذلك من خالل ارتفاع قيمة الناقلية الكهربائية للزيوليت. ،ربما يعود الرتفاع محتوى الزيوليت من الصوديوم

أفضل النتائج في التركيز األخير من  تإنتاجية القطن واضحًا مع زيادة اإلضافة من الزيوليت وكان فيالثالث كان تأثير الزيوليت 
لوحظ في الموسم الرابع التأثير المعنوي إلضافة الزيوليت على إنتاجية القطن وخصوصًا  كذلك(، كتارطن/هـ 2.42الزيوليت )

حيث أوضح أن  Teimuraz, (2007)هذه النتائج مع ما توصل له  وتتطابق (.كتارطن/ه 3.08و 3.23) التركيز الثالث والرابع
 السماد المعدنيتأثير مقارنة مع معنويًا زاد إنتاجية المحاصيل إضافة الزيوليت للتربة مع السماد العضوي أو بدون السماد العضوي 

 نتاجية النبات.إ فيأن استعمال الزيوليت كان له أثر إيجابي   Yolcu et al., (2011)كما بين  .لوحده
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 الموسم الرابع الموسم الثالث الموسم الثاني الموسم األول المعامالت
Control 1.86 2.38 bc 1.12 e 2.43 bc 
ZEO1 2.08 3.00 a 1.32 d 2.05 c 
ZEO2 2.38 2.59 abc 1.42 d 2.76 ab 
ZEO3 2.50 2.66 ab 2.00 b 3.23 a 
ZEO4 2.07 2.67 ab 1.70 c 3.08 a 
ZEO5 1.95 2.16 c 2.42 a 2.69 ab 

LSD 0.05 - 0.48 0.19 0.63 
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 في إنتاجية محصول القمح:  معامالت الزيوليتتأثير 
المضاف لها (. حيث يالحظ ومن خالل مواسم التجربة جميعها أن المعاملة كتار( إنتاجية محصول القمح )طن/هـ5يبين الجدول )

األول لوحظ زيادة إنتاجية القمح في جميع الزيوليت التركيز األول أعطت أفضل إنتاج مقارنة مع جميع المعامالت، ففي الموسم 
 المعامالت مقارنة بالشاهد الذي لم يضف له الزيوليت.

 التجربة مواسمخالل )طن/هكتار( إنتاجية محصول القمح من الحبوب والقش تأثير معامالت الزيوليت في  .5الجدول 

 المعامالت
 الموسم الرابع الموسم الثالث الموسم الثاني الموسم األول

 قش حبوب قش حبوب قش حبوب قش حبوب
Control 2.22 d 4.9 c 3.32 c 7.74 bc 3.33 d 6.56 e 2.55 ab 4.99 b 
ZEO1 3.5 a 7.24 a 4.57 a 9.4 a 5.4 a 10.1 a 2.79 a 5.78 a 
ZEO2 2.88 bc 5.92 b 3.73 bc 7.9 bc 4.16 b 8.36 b 2.42 b 4.93 b 
ZEO3 2.23 d 3.58 d 3.98 b 7.34 c 4.13 bc 8.03 c 2.71 ab 5.51 ab 
ZEO4 2.92 b 6.65 ab 3.92 b 8.15 b 4.13 bc 8 c 2.65 ab 5.53 ab 
ZEO5 2.58 c 4.29 cd 3.52 bc 7.8 bc 3.96 c 7.63 d 2.4 b 5.01 b 

LSD 0.05 0.315 0.98 0.57 0.627 0.18 0.309 0.36 0.71 
جميع المعامالت مقارنة بالشاهد، وبمقارنة إنتاجية القمح من الحبوب بين المعامالت وفي الموسم الثاني لوحظ تفوق في اإلنتاج في 

المضاف لها التراكيز المختلفة من الزيوليت في الموسم الثاني لوحظ أن أقل إنتاجية كانت في المعاملة المضاف لها التركيز 
وكان اإلنتاج كما ذكر سابقًا، الزيوليت من الصوديوم  ( والذي ربما يعود الرتفاع محتوىكتارطن/ه 3.52الخامس من الزيوليت )

في المعامالت األربع األخيرة ذو فروق غير معنوية فزيادة التركيز من الزيوليت لم تؤدي لزيادة في إنتاجية القمح. كذلك بين 
حيث انخفض اإلنتاج في المعاملة  الجدول السابق في الموسم الثالث أن الزيادة في إضافة الزيوليت لم تؤدي لزيادة في إنتاج القمح

الزيوليت، مع أن هذه المعاملة المضاف لها ( مقارنة بباقي المعامالت كتارطن/ه 3.96) المضاف لها التركيز األخير من الزيوليت
يز التركالمضاف لها (. بينما في الموسم الرابع انخفض إنتاج الحبوب في المعاملة كتارطن/هـ 3.33كانت أفضل من الشاهد )

(. من خالل النتائج السابقة لوحظ أن أفضل تركيز من كتارطن/هـ 2.55( مقارنة بالشاهد )كتارطن/هـ 2.4الخامس من الزيوليت )
( بينما كان التركيز الثاني والثالث والرابع ذو تأثير أقل من األول، أما التركيز الخامس فقد أعطى أقل كتار/هـ3م 90الزيوليت هو ) 

أن استعمال الزيوليت مع السماد   Gul et al., (2005)وقد بين لقمح مقارنة مع التراكيز األربعة األخرى.مردود من حبوب ا
أن استعمال الزيوليت مع محلول مغذي   Karami et al., (2011)كما ذكر  المعدني كان له تأثير ايجابي على إنتاجية النبات.

 أدى لزيادة عدد أوراق النبات وقطر الساق بالمقارنة مع الشاهد.
( عالقات االرتباط بين اآلزوت المعدني والفوسفور المتاح والبوتاسيوم المتاح مع إنتاجية القطن والقمح 9، 8، 7وتبين األشكال )

 زيادة إتاحة العناصر المغذية للنبات وبالتالي زيادة اإلنتاجية.دور الزيوليت في في بعض المواسم والتي تظهر 

 
نتاجية القطن والقمح7الشكل   . عالقة االنحدار واالرتباط بين اآلزوت المعدني وا 
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نتاجية القطن 8الشكل   . عالقة االنحدار واالرتباط بين الفوسفور المتاح وا 

 

 
نتاجية القطن 9الشكل   . عالقة االنحدار واالرتباط بين البوتاسيوم المتاح وا 

 
 الخالصة:

لتربة الجبسية، فقد إتاحة بعض العناصر المغذية في الوحظ من خالل النتائج السابقة التأثير المعنوي إلضافة الزيوليت في مجال 
 .وكانت الزيادة تدريجية مع زيادة إضافة الزيوليت ازداد اآلزوت المعدني والفوسفور المتاح والبوتاسيوم المتاح

تأثير الزيوليت على إنتاجية القطن واضحًا مع زيادة اإلضافة من الزيوليت وخصوصًا في الموسم الثالث والرابع، بينما لوحظ وكان 
الرابع ذو تأثير أقل من األول، كان التركيز الثاني والثالث و و ( كتار/هـ3م 90في تجربة القمح أن أفضل تركيز من الزيوليت هو ) 

 أما التركيز الخامس فقد أعطى أقل مردود من حبوب القمح مقارنة مع التراكيز األربعة األخرى.
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Abstract: 

This study aimed to determine the impact of Syrian Zeolite on some soil properties and productivity 

of wheat and cotton crops, which is planted in the gypsum soil at Beer Alhashem Research Station, 

Al-Raqa Agricultural Research Center, General commission for Scientific Agricultural Research 

(GCSAR), Syria, begins from 2006 to 2010 seasons. Completely randomized block design was used 

with three replicates. The addition rates of zeolite were: (ZEO1)  at a rate of 90 m
3
/ha, (ZEO2) at a 

rate of 180 m
3
/ha, (ZEO3)  at a rate of  270 m

3
/ha, (ZEO4) at a rate of  360 m

3
/ha, (ZEO5)  at a rate 

of 450 m
3
/ha, and control without zeolite. Wheat variety (Bouhoth 6), and cotton variety (Raqaa5) 

were cultivated in a cropping rotation. The fertilizers were added according to the Ministry of 

Agriculture and Agrarian Reform (MOAAR) recommendations. Soil, and zeolite were analyzed 

before cultivation. The results showed significant increment in the productivity of cotton with the 

increase in adding zeolite in third season (ZEO5treatment, which produced 2.42 ton/ha), also in the 

fourth season (ZEO3, and ZEO4treatments, which produced 3.23and 3.08 ton/ha, respectively). The 

results also clarified in wheat experiment, that ZEO1treatment gave the best production as 

compared with other treatments in all seasons (3.5, 4.57, 5.4, 2.79 ton grains/ha, respectively). The 

increase in wheat productivity was noticed in all zeolite treatments as compared with control in 

most seasons, and the addition of zeolite 90 m
3
/ha in wheat experiment was the best as compared 

with the other zeolite treatments, but the productivity of ZEO5treatment was less as compared with 

other zeolite treatments. It was noticed a significant increment in mineral nitrogen, available 

phosphorus and available potassium with the addition of zeolite in the soil after harvesting. 
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