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تاثري امللوحة والكمبوست يف حترر غاز ثنائي اوكسيد الكاربون يف رايسوسفري نباتي 
 الفاصوليا اخلضراء والطماطة

 راضً كاظم الراشدي
 جامعة بغداد / كلٌة الزراعة

 
 لمى صالح جبار

 جامعة القادسٌة / كلٌة الزراعة
Luma.altaweel@yahoo.com 

 

 51/6/5112 تاريخ قبول النشر :              11/6/5112تاريخ استالم البحث : 
 الخالصة

والعمودٌة  بهدف دراسة تحرر غاز ثنائً اوكسٌد الكاربون فً اتجاهات تطور الجذور االفقٌة
تجربة اصص فً الظلة العائدة الى كلٌة الزراعة / جامعة القادسٌة للموسم نفذت سم  (00-5و  0-5)

 Lycopersion esculentum Mail، تم زراعتها بنباتً الطماطة    3002الزراعً الربٌعً 
مستوٌات  باستخدام تربة رملٌة مزٌجة تحت تاثٌر L  Phseolus vulgarisوالفاصولٌا الخضراء 

،  0ومستوٌات الكمبوست ) 0-( دٌسٌسمنز.م001و 8، 6التملٌح )بدون تملٌح "ملوحة التربة الطبٌعٌة" ، 
 وبثالثة( CRDوتداخالتهما وقد نفذت التجربة ضمن التصمٌم التام التعشٌة ) 0-( طن.هكتار30،  00

ا حضنت التربة . كم %5على مستوى احتمال  L.S.Dمكررات وقورنت المتوسطات حسب اختبار 
 3تحت نفس المعامالت والتجاهات تطور الراٌزوسفٌر االفقٌة والعمودٌة ولكال النباتٌن ولمدد التحضٌن )

 ( ٌوم لغرض تقدٌر كمٌة غاز ثنائً اوكسٌد الكاربون المتحررة.04و 7،  4، 
 وتلخصت النتائج باالتً :

المتحررة من غاز ثنائً اوكسٌد الكاربون لقد كان للمستوٌات الملحٌة دور كبٌر فً اختالف الكمٌات  -0
وانخفضت مع زٌادة مستوٌات التملٌح  0-دٌسٌسمنز.م 6فقد كانت أعلى القٌم عند مستوى الملوحة 

 ولكال النباتٌن . 0-دٌسٌسمنز.م 00االقل عند مستوى التملٌح  توكان

غاز ثنائً اوكسٌد ن كان لزٌادة مستوٌات الكمبوست المضافة دور فً زٌادة الكمٌات المتحررة م -3
 ، فً اتجاهات تطور الجذور االفقٌة والعمودٌةالغاز ة من رالكاربون كما اختلفت الكمٌات المتحر

وكانت كمٌة الغاز المتحررة فً اتجاه تطور الجذور االفقً اعلى منها باالتجاه العمودي ولكال 
 النباتٌن .

 الطماطة ، الفاصوليا الخضراء .، الكمبوست ، الملوحة ،  CO2الكلمات المفتاحية : غاز 
 

 املقدمة
تقوم منطقة التربة المتأثرة بالنشاطات الحٌوٌة 
لجذور النباتات والتً تعرف بالراٌزوسفٌر 

Rhizosphere  بدور مهم  فً نمو النبات

وخصوبة التربة ، اذ أن الصفات الفٌزٌائٌة 
والكٌمٌائٌة والحٌوٌة فٌها تختلف عن المنطقة 

كدرجة التفاعل  Bulk soilغٌر المتأثرة بها 
 CO2مثال اذ تنخفض قٌمته نتٌجة لزٌادة انتاج 

بسبب من  تنفس االحٌاء المجهرٌة وجذور 
 ( .0987النباتات )الراشدي ، 

ان تحلل المواد العضوٌة فً التربة ٌعتمد على 
فعل او تأثٌر احٌاء التربة المجهرٌة وخاصة 
متباٌنة التغذٌة ، وٌنتج عن هذا التحلل حوامض 
عضوٌة مختلفة ، وكحوالت وغازات مختلفة 
منها غاز ثنائً اوكسٌد الكاربون وغاز المٌثان 
وغٌرها اال ان غاز ثنائً اوكسٌد الكاربون هو 

ثر اهمٌة بسبب زٌادة نسبته فً الجو وتأثٌره  االك

فً االحٌاء التً تعٌش على االرض بصورة 
عامة باإلضافة لعالقته بظاهرة االحتباس 
الحراري )وهً احتفاظ االرض بالموجات 

ها الى الغالف دالحرارٌة الطوٌلة وعدم ارتدا
الجوي بسبب تكون طبقة من غازات معٌنة 

، مما ٌؤدي  الخارجًالى الغالف  تعٌق ارتدادها
 .(3003)السعدي ،  (الى زٌادة درجات الحرارة

بدا تركٌز غاز ثنائً اوكسٌد الكاربون باالزدٌاد 
 0-ماٌكرولتر.لتر 380فً الغالف الجوي من 

 600، ولٌصل الى  0-ماٌكرولتر.لتر 260الى 
مع نهاٌة القرن الحادي  0-ماٌكرو لتر.لتر

 ( .0990واخرون ،  Watsonوالعشرٌن )
استخدم غاز ثنائً اوكسٌد الكاربون المنطلق من 
التربة كدلٌل لفعالٌة احٌاء التربة المختلفة 
فتركٌز الغاز فً التربة هو مقٌاس حساس لبٌئة 

 . الثانيالبحث مستل من اطروحة دكتوراه لمباحث 
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التربة والذي ٌؤثر فً الفعالٌة الحٌوٌة ألحٌاء 
 .(3003واخرون ،  Nielsenالتربة المجهرٌة )

( الى Tabatabai (1994و  Ajwaلقد اشار   
ان سبب االهتمام بدورة الكاربون هو ارتفاع 
تركٌز غاز ثنائً اوكسٌد الكاربون فً الهواء 
الجوي والذي ٌسبب ارتفاع درجة حرارة الجو ، 
وان كمٌة الغاز المتحررة من تحلل المواد 
العضوٌة تؤثر معنوٌا فً زٌادة مستوى الغاز 
فً الهواء الجوي مما ٌساعد على التعجٌل لتأثٌر 
االحتباس الحراري ، وهناك تأثٌر سلبً اخر 
كبٌر لزٌادة هذا الغاز على معظم النباتات سواء 
فً مرحلة البذرة )قبل االنبات( او تأثٌره فً 
الجذور وانتشارها واالوراق ومساحتها وبالتالً 

 Dinelتأثر النمو وانخفاض الحاصل فقد وجد 
( ان تحرر غاز ثنائً اوكسٌد 0990واخرون )

بون من الترب المعاملة بالمواد الدبالٌة كان الكار
اقل من الترب غٌر المعاملة ، اما الترب 
المعاملة بالمواد اللٌفٌة فتحرر كمٌات كبٌرة منه 
بسبب احتواء المواد الدبالٌة على سلسلة 
بارافٌنٌة طوٌلة تعزلها عن احٌاء التربة 
المجهرٌة اما المواد اللٌفٌة فتحتوي سكرٌات 

( فقد 0997لة التحلل. اما السعدي )متعددة سه
وجدت ان نسبة الكاربون الى النتروجٌن هً 
السبب فً تباٌن كمٌات غاز ثنائً اوكسٌد 
الكاربون ، اضافة الى احتواء بعض المخلفات 
العضوٌة على مركبات سهلة التحلل كما فً 

 مخلفات الدواجن .
ان للملوحة اثرا كبٌرا فً عملٌة تحرر غاز 

ٌد الكاربون من المواد العضوٌة ثنائً اوكس
المتحللة وذلك من خالل تأثٌرها المباشر على 

و  Johnsonاحٌاء التربة المجهرٌة فقد وجد  
(1963) Guenzi  انخفاض الكمٌات المنطلقة

من غاز ثنائً أوكسٌد الكاربون بزٌادة التراكٌز 
الملحٌة ، ولكن استمر انطالق الغاز حتى فً 

عالٌة والحظا ان خلط ملحً التراكٌز الملحٌة ال
كلورٌد الصودٌوم وكبرٌتات الصودٌوم كان 
ذات تأثٌر اكبر فً خفض كمٌة الغاز المنطلقة 

 من تأثٌر كل ملح لوحده . 
 Kanehiro (1972)و  Singhكما حصل 

على انخفاض فً تحرر غاز ثنائً اوكسٌد 
% باستخدام امالح كلورٌد 50الكاربون بمقدار 
( .مولر . فٌما اكد  0ز )المغنٌسٌوم بتركٌ

(1974)Laura  حصول انخفاض فً تحرر
غاز ثنائً اوكسٌد الكاربون من تربة معاملة 

% مادة عضوٌة )اوراق نباتٌة جافة( 3بنسٌة 
عند اضافة خلٌط من امالح كلورٌد الصودٌوم 

% وكان 5والكالسٌوم بتراكٌز تصل الى 
 االنخفاض اقل فً التراكٌز الملحٌة الواطئة اما

Agarwal  فقد الحظوا ان ) 0970(واخرون
تحرر غاز ثنائً اوكسٌد الكاربون ازداد 
باضافة امالح كبرٌتات البوتاسٌوم والصودٌوم 
والكالسٌوم بتراكٌز منخفضة حٌث تعمل 
كعناصر مغذٌة الحٌاء التربة المجهرٌة وتزٌد 
من فعالٌتها وبالتالً تحلٌلها للمواد العضوٌة . 

( 0976واخرون ) El-Shakweerكما اشار 
الى زٌادة تحرر غاز ثنائً اوكسٌد الكاربون 
بوجود امالح كاربونات الصودٌوم والكالسٌوم 
عند اضافة بقاٌا البرسٌم الى الترب. اما الراوي 

( فقد وجد ان تحرر اعلى كمٌة من غاز 3000)
عند المستوى كانت ثنائً اوكسٌد الكاربون 

ند المستوى واقلها ع 0-دٌسٌسمنز .م 6الملحً 
للنسجة الرملٌة  0-دٌسٌسمنز.م 00الملحً 

المزٌجة ، وان اضافة المخلفات العضوٌة قد 
زادت من كمٌة الغاز المتحرر وكان اعالها عند 

، كما وجد  0-دٌسٌسمنز.م 6المستوى الملحً 
اٌضا زٌادة فً كمٌة الغاز المتحرر بنسبة 

 0-دٌسٌسمنز .م 6% فً المستوى الملحً 7.6
( والذي بدوره زاد عن 3عن المستوى الملحً )

 2.6بنسبة  0-دٌسٌسمنز.م 00المستوى الملحً 
ة قل، والهمٌة منطقة الراٌزوسفٌر ول %

ٌد سالدراسات حول تحرر غاز ثنائً اوك
فقد الكاربون فً هذه المنطقة ولنباتات مختلفة 

ثنائً الى تقدٌر كمٌات غاز هدفت الدراسة 
تحرر فً منطقة اوكسٌد الكاربون الم

الراٌزوسفٌر تحت تاثٌر مستوٌات الملوحة 
والمادة العضوٌة )الكمبوست( وتداخالتهما 

نباتً ولالتجاهٌن االفقً والعمودي لجذور 
 . الفاصولٌا الخضراء والطماطة

 املواد وطرائق العمل
 تحضٌر التربة للزراعة .  -

تم أخذ عٌنة التربة المستخدمة فً هذه الدراسة 
جامعة  -من أحد الحقول التابعة لكلٌة الزراعة 

القادسٌة التً كانت ذات نسجة رملٌة مزٌجة . 
تم تحضٌر األصص البالستٌكٌة الخاصة 
بالتجربة،  وتهٌئة مكانها فً الظلة )مكان تنفٌذ 
التجربة( لحٌن تعبئتها بالتربة وزراعة النباتات 
فٌها . أخذت عٌنات عشوائٌة من هذه التربة 

سم جففت هوائٌا ثم طحنت 20-0مق وعلى ع
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ملم ومزجت جٌدا  3خلت بمنخل قطر فتحاته ون
للحصول على التجانس ، ثم أجري علٌها بعض 

التحالٌل الكٌمٌائٌة والفٌزٌائٌة والمبٌنة فً جدول 
(0.) 

 
 الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة الدراسة ( بعض1جدول )

 القيمة الوحدة الصفة

pH - 8337 

ECe  dS.m
-1

 1351 

 االيونات الذائبة

Ca
+2

 

Cmol+.kg
-1

soil 

1311 

Mg
+2 1375 

Na
+1 13.1 

K
+1 1313 

Cl
-1 13.3 

HCO3
- 136. 

CO3
-2 Nill 

CaCO3 g.kg
-1

soil 5.635 

g.kg المادة العضوية
-1

soil 6371 

N الكلي g.kg
-1

soil 0.25 

P الجاهز mg.kg
-1

soil .3.1 

S الجاهز mg.kg
-1

soil 13331 

CEC Cmol+.kg
-1

soil 1.335 

 مفصوالت التربة

 الرمل

g.kg
-1

soil 

23633 

 33.36 الغرين

 15.31 الطين

 رملية مزيجة - النسجة

Mg.m الكثافة الظاهرية
-3

 1337 

 

 تملٌح التربة  -
لغرض الحصول على مستوٌات ملحٌة مختلفة 
وبأكبر نسبة من االمالح السائدة فً الترب 
المتأثرة بالملوحة ، فقد تم تملٌح تربة الدراسة 
صناعٌا باستعمال  مٌاه مالحة اخذت من مبزل 

محافظة القادسٌة ، بلغت  -فً ناحٌة سومر 
، خففت  0-دٌسٌسمنز .م 02.27ملوحتها 

فٌة للحصول على المستوٌات باستعمال مٌاه الحن
 (00و  8،  6)الملحٌة المطلوبة للتربة وهً 

وترك المستوى الرابع  بدون  0-دٌسٌسمنز .م
( بعض صفات 3تملٌح )مقارنة( وٌبٌن جدول )
 ماء البزل المستعمل  فً التملٌح.

جرت عملٌة تملٌح التربة بفرش التربة على 
ذات  ناٌلون من البولً اثٌلٌن وتم اضافة المٌاه

المستوٌات الملحٌة المذكورة فً أعاله الى 
التربة وتركت الى الٌوم التالً مع تقلٌب التربة 
، بعدها ٌتم قٌاس اإلٌصالٌة الكهربائٌة لها 
وتستمر هذه الطرٌقة فً التملٌح إلى أن نصل 
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الى قٌمة االٌصالٌة الكهربائٌة المطلوبة للتربة 
 التوازن الدٌنامٌكً . والوصول إلى

ذلك ٌتم تجفٌف التربة هوائٌا وطحنها  بعد
ومزجها جٌدا لحصول التجانس فً عٌنة التربة 

 ، بعدها تعبأ فً السنادٌن لحٌن الزراعة .
 

 ( الصفات الكيميائية لماء البزل المستخدم بالدراسة5جدول )

 القيمة  الوحدة  الصفة 

pH - 735. 

EC  dS.m
-1 13338 

 االيونات الذائبة

Ca
+2

 

Cmol+.L
-1

 

13.7 

Mg
+2 .387 

Na
+1 16318 

K
+1 1356 

Cl
-1 513.6 

HCO
-
3 8315 

CO3
-2 1311 

NaCl % 2838. 

 

 Compostإضافة السمادة العضوي الـ  -
)تبن  Compostاستعمل  السماد العضوي 

الحنطة( الذي تم الحصول علٌه من مركز 
الزراعة العضوٌة التابع لوزارة الزراعة . 

(  30و  00 ) اضٌف الكمبوست بالمستوٌات

وترك المستوى الثالث بدون اضافة  0-طن.هكتار
)مقارنة( مزج مع التربة المعبئة بالسنادٌن مزجا 
جٌدا لتهٌئتها للزراعة . اخذت عٌنات من السماد 

ْم لغرض 60وجففت عند درجة حرارة  نفسه
 ( 2استعمالها فً التحالٌل المختبرٌة )جدول

 
 Compost( الصفات الكيميائية للسماد العضوي الـ 3جدول )

 القيمة الوحدة الصفة

pH 
 (1 :5)مستخلص 

- 7.38 

EC  

 (1 :5)مستخلص
dS.m

-1 2.83 

 النتروجين الكلي

g.kg
-1 

32.80 

 3355 الفسفور الكلي

 57381 البوتاسيوم الكلي

 480.3 الكاربون العضوي

C / N - 14.64 
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 التجربة الحقلٌة  -
نفذت التجربة الحقلٌة فً اصص بالستٌكٌة فً 

جامعة القادسٌة -الظلة التابعة لكلٌة الزراعة 
لغرض دراسة تأثٌر ملوحة التربة والسماد 

فً تحرر غاز ثنائً  Compostالعضوي الـ 
فً منطقة الراٌزوسفٌر لنباتً  اوكسٌد الكاربون

 Lycopersicon esculentumالطماطة 

Mill  والفاصولٌا الخضراءPhaseolus 

vulgaris L  بعد تعبئة االصص البالستٌكٌة
كغم تربة / اصٌص وبواقع  00بالتربة وبمعدل 

اصٌص لكل نبات ، سمدت تربة هذه  72
( ، سماد N 46%االصص بسماد الٌورٌا )

 P2O5)سوبر فوسفات الكالسٌوم الثالثً 

% 50وسماد كبرٌتات البوتاسٌوم )(46%
K2O) كغم  030كمٌات )بالN  ،70  كغم
P2O5  ،000  كغمK2O لنبات  0-(. هكتار

الطماطة وبالنسبة لنبات الفاصولٌا كانت كمٌة 
،  Pكغم  N  ،40كغم  40االسمدة المضافة )

 . 0-(.هكتار Kكغم  70
زرعت بذور الفاصولٌا الخضراء صنف 

pramira  2-7انتاج شركة فرنسٌة بتارٌخ-
نقعت البذور لمدة نصف ساعة، من أجل   3002

بذور / اصٌص  6اإلسراع فً االنبات وبمعدل 
بادرات بعد االنبات ، اما نبات  2خفت الى 

الطماطة فقد استعمل  صنف ٌاسمٌن هجٌن 
انتاج شركة سوٌسرٌة ، تم زراعة بذور 

تم  3002-3-5الطماطة فً اطباق الشتل بتارٌخ 
اضافة البتموس فً االطباق وزرعت البذور 

بذرات. نقلت الشتالت الى تربة  2بواقع 
 45وهً بعمر  3002-2-30االصص بتارٌخ 

شتالت / اصٌص ، تم الحفاظ  2ٌوم وبواقع 
على مستوى رطوبة التربة للتجربة ضمن حدود 

بار وذلك بتعوٌض الماء المفقود ٌومٌا  2/0الشد 
ة باستعمال مٌاه حنفٌة ، مع وبالطرٌقة الوزنٌ

% كمتطلبات غسل للحفاظ على 05اضافة 
 المستوٌات الملحٌة للتربة.

(  ٌوما من اإلنبات بالنسبة لنبات 60وبعد )
الفاصولٌا ومن الشتل بالنسبة للطماطة تم اخذت 
عٌنات من تربة الراٌزوسفٌر للنباتٌن لالتجاه 

-0( سم واألفقً  )00-5و ) سم(5-0العمودي )
(سم وبواقع ثالث مكررات لكل 00-5(سم و )5

معاملة من معامالت التجربة ولكال النباتٌن، 
تقدٌر كمٌة غاز ثنائً لغرض استعمالها فً 

، حفظت العٌنات فً علب  اوكسٌد الكاربون
 بالستٌكٌة ونقلت الى المختبر .

 التجارب المختبرٌة : -

 تحالٌل التربة : -
فٌزٌائٌة اجرٌت بعض التحالٌل الكٌمٌائٌة وال

 لتربة الدراسة وشملت االتً :

 التوزٌع الحجمً لمفصوالت التربة : -
قدر التوزٌع الحجمً لمفصوالت التربة وفق 
طرٌقة الماصة الدولٌة الموصوفة من قبل 

Alexander Kilmer  ً(1954)الواردة ف 

USDA. Hand book No.60 

 الكثافة الظاهرٌة : -
قدرت الكثافة الظاهرٌة بطرٌقة تغلٌف المدرة 
 بشمع البرافٌن على وفق الطرٌقة الواردة فً 

Black (1965a). 

  pHدرجة تفاعل التربة  -
قدر فً مستخلص عجٌنة التربة المشبعة 

وفق الطرٌقة  pH meterباستخدام جهاز 
 .USDA.Hand book  No.60الواردة فً

(1954). 

 ECeالتوصٌل الكهربائً  -
قدر فً مستخلص عجٌنة التربة المشبعة 

على وفق  EC –meterباستخدام جهاز 
 USDA.Hand (1954)الطرٌقة الواردة فً 

book  No.60. . 

 CECالسعة التبادلٌة الكاتٌونٌة  -
قدرت بتشبٌع التربة بمحلول كلورٌد الكالسٌوم 

ثم  pH=7عٌاري عند درجة تفاعل  0.0
عٌار  0.0االزاحة بمحلول نترات الصودٌوم 

 . papanicolaou (1976)ٌوفق طرٌقة 

 CaCO3كاربونات الكالسٌوم  -
بمعاملة التربة  CO2قدرت بحساب الفقد فً 
عٌاري وفق  2.0بحامض الهٌدروكلورٌك 

 USDA.Hand (1954)الطرٌقة الواردة فً 

book  No.60. . 

 بة :االٌونات الذائبة الموجبة والسال -
قدرت فً مستخلص عجٌنة التربة المشبعة وفق 

 USDA.Hand (1954)الطرق الواردة فً 

book  No.60. : ًوكاالت 

  الصودٌومNa
Kوالبوتاسٌوم  +

+
 

 Flameاستخدام جهاز اللهب الضوئً 

photometer  
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  الكالسٌومCa
Mgوالمغنٌسٌوم  2+

+2
 

  EDTAالتسحٌح مع محلول الفرسنٌت 

  الكاربوناتCO3
والبٌكاربونات  2-

HCO3
-  

 عٌاري  0.00التسحٌح مع حامض الكبرٌتٌك 

  الكلورٌدCl
-

 

 عٌاري  0.005التسحٌح مع نترات الفضة 
 

 المادة العضوٌة  -
قدرت المادة العضوٌة بطرٌقة االكسدة بمحلول 

عٌاري بوجود  0.0داٌكترومات البوتاسٌوم 

حامض الكبرٌتٌك المركز والتسحٌح مع 
االمونٌاكٌة باستخدام كاشف كبرٌتات الحدٌدوز 

Diphenyl amine  وفق طرٌقةWalkley –

Black  ًالواردة ف(1965b) Black . 

 النتروجٌن الكلً  -
قدر النتروجٌن الكلً عن طرٌق هضم عٌنة 
التربة بحامض الكبرٌتٌك المركز وفق طرٌقة 

(1971) Hess  واستعمال جهاز التقطٌر
فً التقدٌر وفقا  Micro-kjeldahlالتجاري 
الواردة فً  Bremner (1965)لطرٌقة 

(1965b) Black . 

 الكبرٌت الجاهز -
استخلص بخالت االمونٌوم وتم تقدٌره بجهاز 

 Spectrophotometerالمطٌاف الضوئً 
 ( .0983وآخرٌن ) Pageحسب طرٌقة 

 
 

 الفسفور الجاهز  -
استخلص فسفور التربة الجاهز بمحلول 

عٌاري  NaHCO3 0.5 بٌكاربونات الصودٌوم

وطور اللون بمولبٌدات االمونٌوم وحامض 
االسكوربٌك وتم التقدٌر باستعمال جهاز 

وفقا  Spectrophotometerالمطٌاف الضوئً 
 . (1982)واخرون   pageلما ورد فً 

 

غاز ثنائً اوكسٌد تحضٌن التربة وقٌاس  -
 .المنطلق  الكاربون

والكمبوست لدراسة مدى تاثٌر ملوحة التربة 
التجاه العمودي واالفقً فً منطقة ول

الراٌزوسفٌر لنباتً الطماطة والفاصولٌا فً 
الكمٌات المتحررة من غاز ثنائً اوكسٌد 

 Stotzokyالكاربون المقدرة وفقا لطرٌقة 

 000تم اخذ  ، Black (1965b)الواردة فً 
فً قنانً  ووضعها غم من التربة الرطبة
ٌوضع بٌكر صغٌر ثم زجاجٌة محكمة السد 

مل من المحلول القاعدي  00ٌحتوي على 
موالري داخل القنانً  0هٌدروكسٌد الصودٌوم 

الزجاجٌة وتغطى بإحكام لمنع اي فقد لغاز ثنائً 
اوكسٌد الكاربون المتحرر . بعد ان ٌمتص 
محلول هٌدروكسٌد الصودٌوم غاز ثنائً 
الكاربون من الهواء المحصور فً القنٌنة 

ه فٌنتج كاربونات الصودٌوم العكرة ٌتفاعل مع
مل من محلول  5والتً ٌتم ترسٌبها بإضافة 

عٌاري وكما فً المعادلة  0كلورٌد البارٌوم 
 االتٌة :

2NaOH+CO2            Na2CO3+ H2O 

Na2CO3+ BaCl2           2 NaCl+ BaCO3 

 

تضاف بضع قطرات من صبغة الفٌنونفثالٌن ثم 
ٌسحح النموذج مقابل حامض الهٌدروكلورٌك 

عٌاري كانت مدة التحضٌن لعٌنات التربة  0.5
ٌوم جرت خاللها عملٌة قٌاس لغاز ثنائً  04

( ٌوم من 04و  7، 4،  3اوكسٌد الكاربون بعد )
، حسبت الكمٌات الناتجة من غاز  التحضٌن

 ثنائً اوكسٌد الكاربون من المعادلة االتٌة :
mgCO2= (B-V) NE 

 اذ ان :
B  حجم الحامض المستهلك فً عٌنة المقارنة =

 )مل(
V  حجم الحامض المستهلك فً عٌنة المعاملة =

 )مل( 
N  عٌارٌة حامض الهٌدروكلورٌك المستخدم =
 عٌاري(  0.5)

E  الوزن المكافئ لـ =CO2=22 

 
 التحلٌل اإلحصائً  

نفذت تجربة عاملٌة طبقت باستخدام التصمٌم 
 Completely randomizeالتام التعشٌة 

Design  (CRD)  بالنسبة لتجربة االصص
 SASوالتجارب المختبرٌة واستخدم البرنامج 

 ( فً التحلٌل اإلحصائً .3005)

 النتائج واملناقشة
تأثٌر ملوحة التربة والكمبوست فً تحرر غاز 

 ثنائً اوكسٌد الكاربون :

تحرر الغاز فً راٌزوسفٌر نبات الفاصولٌا  -
 الخضراء :
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( 2و 3، 0اظهرت النتائج الواردة فً االشكال )
تباٌن فً كمٌات غاز ثنائً اوكسٌد الكاربون 
المتحررة باختالف مستوٌات التملٌح للتربة 

بوست المضافة إذا ارتفعت وكذلك مستوٌات الكم
كمٌات غاز ثنائً اوكسٌد الكاربون المتحررة 
مع زٌادة مستوٌات الكمبوست المضافة فً 
جمٌع المستوٌات الملحٌة المتداخلة معها وهذا 

واخرون  Silva Juniorٌتفق مع ما وجده 
( من ان اضافة المادة العضوٌة تزٌد من 3009)

العالٌة من معدنة الكاربون حتى عند المستوٌات 
الملوحة وتسبب فً اختزال التأثٌر السلبً 
للملوحة على الفعالٌة االحٌائٌة فٌما تباٌنت 
كمٌات الغاز المتحررة بٌن االتجاهات االفقٌة 

 والعمودٌة للراٌزوسفٌر .
كانت أعلى قٌم الغاز المتحررة عند مستوى 

،  37.04إذ بلغت ) 0-( دٌسٌسمنز.م6التملٌح )
تربة عند االتجاه  0-( ملغم .غم39.23،  38.54
( سم ولمستوٌات الكمبوست )بدون 5-0االفقً )
ٌوم  3( طن.هكتار . عند 30،  00اضافة ، 

تحضٌن وكان الفرق بٌن كمٌات الغاز المتحررة 
بزٌادة مستوٌات الكمبوست معنوٌا وانخفضت 

،  33.98هذه القٌم وبفروق معنوٌة الى )
تربة عند نفس  0-( ملغم .غم 34.43،  32.86

االتجاه االفقً ومستوٌات الكمبوست اعاله وبعد 
 ٌوم من التحضٌن . 04

أما أقل كمٌة من الغاز المتحرر فكانت عند 
اذ بلغت  0-( دٌسٌسمنز.م00مستوى التملٌح )

تربة  0-( ملغم .غم 00.54،  00.06،  8.80)
ولمستوٌات ( سم 00-5عند االتجاه العمودي )

( 30،  00إضافة ،  بدونالكمبوست )
ٌوم تحضٌن بٌنما  3وعند  0-طن.هكتار

 4.60انخفضت هذه القٌم وبفروق معنوٌة الى )
تربة عند نفس  0-( ملغم .غم6.80،  6.60، 

االتجاه العمودي ومستوٌات الكمبوست أعاله 
ٌوم من التحضٌن وهذا ٌتفق مع ما  04وبعد 
( من ان االحٌاء 3006وآخرون ) Rasul  ذكره

المجهرٌة من المحتمل ان تملك كفاءة استعمال 
واطئة للمواد العضوٌة لذلك إن االستعمال 
المباشر للمواد العضوٌة ٌؤدي إلى إدامة الفعالٌة 
االٌضٌة لألحٌاء المجهرٌة وبالتالً تتغلب على 

 االجهادات الملحٌة .

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

( ٌوم من التحضٌن 04تربة( المتحرر تجمٌعٌا بعد )0-( كمٌة ثنائً اوكسٌد الكاربون )ملغم.غم0شكل )
 التجاهات تطور راٌزوسفٌر نبات الفاصولٌا الخضراء بتأثٌر الملوحة ومستوى الكمبوست )بدون اضافة(
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( ٌوم من التحضٌن 04تربة( المتحرر تجمٌعٌا بعد )0-( كمٌة ثنائً اوكسٌد الكاربون )ملغم.غم3شكل )
 (0-طن.ه00التجاهات تطور راٌزوسفٌر نبات الفاصولٌا الخضراء بتأثٌر الملوحة ومستوى الكمبوست )

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ٌوم من التحضٌن04تربة( المتحرر تجمٌعٌا بعد )0-( كمٌة ثنائً اوكسٌد الكاربون )ملغم.غم2شكل )
 (0-طن.ه30التجاهات تطور راٌزوسفٌر نبات الفاصولٌا الخضراء بتأثٌر الملوحة ومستوى الكمبوست )

 
 6ٌالحظ من النتائج أن مستوى التملٌح 

قد تفوق معنوٌا على المستوى  0-دٌسٌسمنز.م
بدون تملٌح فً   معامالت الكمبوست جمٌعها ، 

( فً 3000وجده الراوي ) وهذا ٌتفق مع ما
دراسته لتربتٌن األولى طٌنٌة غرٌنٌة والثانٌة 

رملٌة مزٌجة وعند ثالثة مستوٌات ملحٌة هً 
باستعمال مخلفات  0-( دٌسٌسمنز.م00، 6، 3)

الذرة الصفراء واالبقار والمجاري الذي ذكر 
بأن بعض االمالح تعمل على زٌادة نشاط 

لمواد االحٌاء مما ٌسبب فً زٌادة تحلل ا
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العضوٌة وتحرر الغاز وكانت القٌم التً تم 
الحصول علٌها بالدراسة الحالٌة اعلى مما وجده 

( فً التربة الرملٌة المزٌجة وإن 3000الراوي )

ذلك قد ٌرجع الى كون التربة المدروسة 
 بالدراسة الحالٌة هً ترب راٌزوسفٌر .

اما بالنسبة للكمٌات المتحررة من الغاز 
الفقٌة والعمودٌة ولكل مستوى باالتجاهات ا

 ملحً فقد أخذت التسلسل االتً :

 االتجاه العمودي  االتجاه األفقً      االتجاه العمودي      االتجاه األفقً   
 (سم00-5(سم          )00-5(سم             )5-0(سم            )0-5)

 

المستوٌات الملحٌة ومستوٌات الكمبوست  فً
المضافة جمٌعها  وبصورة عامة كان أعلى قٌم 

( ٌوم من التحضٌن 3الغاز المتحررة بعد )
ٌوم تحضٌن فً  04وانخفضت تدرٌجٌا عند 

( دٌسٌسمنز 6تملٌح و  بدونمستوٌات الملوحة )
، فٌما كان االنخفاض حادا عند مستوي  0-.م

مع زٌادة  0-( دٌسٌسمنز.م00و 8الملوحة )
فترات التحضٌن ، وهذا ٌتفق مع ما وجده 

Shah  (2011)و Shah  واللذان بٌنا ان السبب
فً انخفاض كمٌة ثنائً اوكسٌد الكاربون 
المتحرر باألٌام االولى من التحضٌن ٌمكن ان 

السهل االنحالل  ٌعود الى استنفاذ الكاربون
باالٌام االولى من التحضٌن ، وقد كان لزٌادة 
مستوٌات الكمبوست المضاف تأثٌر معنوي فً 
زٌادة كمٌة غاز ثنائً اوكسٌد الكاربون 
المتحررة فً  االتجاهات االفقٌة والعمودٌة 
جمٌعها  للراٌزوسفٌر مما ٌشٌر إلى دور 
ن الكمبوست فً التقلٌل من اثر التملٌح ، كما كا

أعلى انخفاض للغاز المتحرر عند االتجاه 
( سم فً جمٌع مستوٌات 00-5العمودي )

التملٌح والكمبوست المضاف وهذا ٌعود الى 
اعادة توزٌع االمالح وتجمعها فً هذا االتجاه 
نتٌجة لعملٌات الري من جهة ، ولكون هذا 
االتجاه هو األبعد عن سطح التربة من جهة 

 اخرى 

 :زوسفٌر نبات الطماطةلغاز فً راٌتحرر ا -
( 6و 5، 4أظهرت النتائج الواردة فً االشكال )

تباٌن كمٌات غاز ثنائً اوكسٌد الكاربون 
المتحررة باختالف مستوٌات التملٌح للتربة 
وكذلك مستوٌات الكمبوست المضافة ، إذ 
ازدادت كمٌات غاز ثنائً اوكسٌد الكاربون 
المتحررة مع زٌادة مستوٌات الكمبوست 

افة وفً جمٌع المستوٌات الملحٌة. فٌما المض
تباٌنت بٌن االتجاهات االفقٌة والعمودٌة 
للراٌزوسفٌر وكانت اعلى قٌم الغاز المتحررة 

اذ بلغت  0-دٌسٌسمنز.م 6عند مستوى التملٌح 
تربة  0-( ملغم.غم38.03،  37.54،  37.30)

( سم ولمستوٌات 00-5عند االتجاه األفقً )
( 30،  00ة ، الكمبوست )بدون اضاف

ٌوم تحضٌن وانخفضت هذه  3عند  0-طن.هكتار
 0-( ملغم.غم35.50، 34.66، 34.44القٌم الى )

تربة عند نفس االتجاه األفقً ومستوٌات 
ٌوما من  04الكمبوست فً أعاله وبعد 

التحضٌن ، ولم تكن هناك فروق معنوٌة بٌن 
مستوٌات الكمبوست )بدون اضافة و 

 . 0-(طن.هكتار00
لغاز المتحرر فكانت عند مستوى اقل قٌم لاما 

،  9.80اذ بلغت ) 0-( دٌسٌسمنز.م00التملٌح )
تربة عند االتجاه  0-( ملغم.غم00.56،  00.04

        ( ولمستوٌات الكمبوست 00-5العمودي )
 3عند ، 0-( طن.هكتار30،  00) بدون اضافة ، 

ٌوم تحضٌن ولم ٌكن هناك فرق معنوي بٌن 
مع  0-( طن.هكتار30و00ست )مستوًٌ الكمبو

،  0-دٌسٌسمنز.م 00زٌادة المستوى الملحً الى 
،  8.20،  5.30وانخفضت هذه القٌم الى )

تربة عند نفس االتجاه  0-( ملغم.غم9.30

العمودي ومستوٌات الكمبوست فً أعاله وبعد 
ٌوما من التحضٌن وبفروق معنوٌة. من هذا  04

قلٌل تنفس ٌتبٌن ان زٌادة الملوحة تؤدي الى ت
التربة وكتلة التربة الحٌوٌة نتٌجة للجهد 
االزموزي الذي تسببه التراكٌز العالٌة من 
االمالح فً محلول التربة وبالتالً تحدد من نمو 

و  Pathakاألحٌاء وفعالٌتها فً الترب المالحة )
1998 ,Rao  1999و , Oren . ) 
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( ٌوم من التحضٌن 04تربة( المتحرر تجمٌعٌا بعد )0-( كمٌة ثنائً اوكسٌد الكاربون )ملغم.غم4شكل )
 التجاهات تطور راٌزوسفٌر نبات الطماطة بتأثٌر الملوحة ومستوى الكمبوست )بدون اضافة(

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ٌوم من التحضٌن 04تربة( المتحرر تجمٌعٌا بعد )0-( كمٌة ثنائً اوكسٌد الكاربون )ملغم.غم5شكل )
 (0-ـطن.ه 00التجاهات تطور راٌزوسفٌر نبات الطماطة بتأثٌر الملوحة ومستوى الكمبوست )
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( ٌوم من التحضٌن 04تربة( المتحرر تجمٌعٌا بعد )0-( كمٌة ثنائً اوكسٌد الكاربون )ملغم.غم6شكل )
 (0-طن.ه 30راٌزوسفٌر نبات الطماطة بتأثٌر الملوحة ومستوى الكمبوست )التجاهات تطور 

 
 6ٌتبٌن من النتائج ان مستوى التملٌح 

قد تفوق معنوٌا على المستوى  0-دٌسٌسمنز.م
بدون تملٌح وهذا ٌتفق مع ما وجده الراوي 

( ، والذي ذكر ان زٌادة التركٌز الملحً 3000)
قد ٌعمل على زٌادة نشاط  0-دٌسٌسمنز.م 6

االحٌاء مما ٌسبب فً زٌادة تحلل المواد 
 العضوٌة وتحرر الغاز .

ان الكمٌات المتحررة من غاز ثنائً اوكسٌد 
باالتجاهات االفقٌة والعمودٌة ولكل  الكاربون

 مستوى ملحً اخذت التسلسل االتً :
 

 االتجاه العمودي  االتجاه العمودي       االتجاه االفقً      االتجاه االفقً   
 (سم00-5(سم          )5-0(سم             )5-0(سم            )5-00)

 

عند جمٌع المستوٌات الملحٌة ومستوٌات 
الكمبوست المضافة وبصورة عامة كانت اعلى 

ٌوم من التحضٌن ما  4لغاز المتحرر بعد القٌم 
( سم من 00-5و  5-0عدا االتجاهٌن األفقٌٌن )

وتداخلها  0-معاملة ) بدون تملٌح( دٌسٌسمنز.م
بدون اضافة التً تفوق  مع مستوى الكمبوست

ٌوم تحضٌن على باقً المعامالت والذي  3فٌها 
بقً متفوقا فً معامالت التداخل مع الكمبوست 

و ٌعود ذلك  الى   0-( طن.هكتار30و  00)
 Shahاستمرار تجهٌز الكاربون سهل االنحالل 

والذي استنفذ بعد  االربعة  Shah (2011)و 
، أما فً  من التحضٌن  ىلواالٌام  األ

( 8، 6المستوٌات الملحٌة ) بدون تملٌح ، 
ومع معامالت الكمبوست  0-دٌسٌسمنز.م
، فكان أعلى  0-( طن.هكتار30و 00المضاف )

ٌوم من التحضٌن  4قٌم من الغاز المتحرر بعد 

( سم من 00-5و  5-0ما عدا االتجاه االفقً )
المعاملة بدون تملٌح التً تفوق فٌها التحضٌن 

( دٌسٌسمنز 00م اما المستوى الملحً )ٌو 3بعد 
ٌوم فً معامالت  4فقد تفوق التحضٌن بعد  0-.م

وان ذلك قد  0-(طن.هكتار30و 00الكمبوست )
ٌعود الى موت النبات من جهة وانخفاض 
النشاط الحٌوي ومن جهة اخرى تتفق مع ما 

% من ثنائً 50ان ب( 3000ذكره الراوي )
وم ٌ 04اوكسٌد الكاربون تحررت بعد 

بالنسجتٌن الطٌنٌة الغرٌنٌة والرملٌة المزٌجة 
ولكن ،  0-دٌسٌسمنز.م 3 الملحً عند المستوى

 04تطلب تحرٌر الكمٌة نفسها مدة تراوحت بٌن 
( 00و 6ٌوم عند مستوى الملوحة ) 30و 

، وقد كان لزٌادة مستوٌات  0-دٌسٌسمنز.م
الكمبوست المضاف تأثٌرا واضحا فً زٌادة 

حررة فً جمٌع االتجاهات كمٌة الغاز المت
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االفقٌة والعمودٌة للراٌزوسفٌر مما ٌشٌر الى 
اثره بالتقلٌل من تأثٌر الملوحة وكان اعلى 

( سم 00-5انخفاض للغاز عند االتجاه العمودي )
فً جمٌع المستوٌات الملحٌة ومستوٌات 

 الكمبوست المضاف .
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Abstract 

The aim of this research is to study  CO2 released in vertical and 

horizontal developing directions of rhizosphere (0-5 and 5-10) cm . The plots 

experiment is performed in college of Agriculture / Al-Qadissiya University for 

the spring season 2013 ,the loamy sand soil has been used and cultivated 

Tomato (Lycopersicon Esculentum mill) and Bean (Phaseolus Vulgaris L.) 

plants under salinity levels (without salted (the natural salinity) , 6 , 8 and 10) 

ds.m
-1 

and compost levels (0,10 ,20)T.h
-1

 , and their interactions randomized 

complete design (RCD) is used with three replicates as compared with L.S.D 

test 5% level . 

The  soil has been incubated under the same treatments and the interactions in 

vertical and horizontal developing directions of rhizosphere for both plants 

under incubated periods (2 , 4 ,7 and 14) day  for calculated the CO2 released . 

The results are summarized as follows : 

1- The highest quantities of CO2 released are in salinity level 6ds.m
-1

 and 

decreases with the increasing of salinity levels and the lowest in the 

10ds.m
-1

 level for both plants . 

2- The adding compost levels leads to an increase of CO2 released , the CO2 

released quantities are varied in vertical and horizontal rhizosphere 

developing and the CO2 released quantities in horizontal rhizosphere 

developing are highest than the vertical direction for both plants .  

 

Key Words : CO2 , Compost , Salinity , Tomato , Bean . 
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