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  ةصالخال

30نفــذت تجربــة حقلیــة لموســـمین علــى التــوالي وفـــق التصــمیم العشــوائي الكامــل فـــي محطــة بحــوث الوحـــدة 

لدراسة تأثیر أضـافة مـادة الجـبس الفوسـفاتي     Vertic  torrifluventكلسیة ومصنفةكیلومتر جنوب بغداد في تربة 

ء التربة وهي معدل القطر الموزون ومعامل الكسر واالیصـالیة لفیزیائیة للتربة والتي لها عالقة ببنافي بعض الصفات ا

المائیــة المشــبعة أضــافة الــى بعــض مؤشــرات حاصــل الشــعیر وهــي عــدد الحبــوب فــي الســنبلة ووزن الــف حبــة وكمیــة 

  .ر على التواليالبذور في مساحة متر مربع واحد والنسبة المئویة للبروتین في القش والبذو 

أظهرت النتائج وجود فروقات معنویة في كافة مؤشرات التربة المدروسة ونمو الشعیر بأستثناء معامل الكسـر 

مع حصـــول زیـــادة فـــي هـــذه المؤشـــرات عنـــد الموســـم الثـــاني مقارنـــة للموســـم االول والنســـبة المئویـــة للبـــروتین فـــي البـــذور 

  .بالموسم االول

ام مـادة الجـبس الفوسـفاتي كمصـلح للتربـة مـع الحاجـة الـى مزیـد مـن الدراسـات أظهرت النتـائج أمكانیـة اسـتخد

لبــاقي مؤشــرات التربــة والنبــات ومــن خــالل نظــام وادارة تربــة ومیــاه جیــد خاصــة فیمــا یتعلــق بــالتلوث البیئــي واثــر بعــض 

  .العناصر الغیر مرغوبة فیها كالفلور وغیره على النظام البیئي

EFFECT Of PHOSPHOGYPSUM ADDITION ON SOME PHYSICAL 
PROPERTIES OF CALCAREOUS CLAY SOIL AND BARLEY 

GROWTH  Hordeum Vulgare L.

A. A. Al-Dabbegh* , H. F. Al-Azawi** and T. S. Saleem***

* College of Agriculture / Al-Anbar University
** Soil & Water Research Center

*** IBA Agric. Research Center

Abstract
A field experiment was conducted for two seasions respectively according to 

complete randomized design (CRD). At Al-Wehda research station, 30 km south of 
Baghdad in the alluvial calcareous soil classified as Vertic  torrifluvent  to study the 
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effect  of phosphogypsum addition with five levels  ranged between 50-1050 kg/ donum 
in addition to control treatment on some physical parameters of soil which closely related 
to soil structure were mean weight diameter, modulus of repture  and saturated hydraulic 
conductivity in addition to some Barley yield parameters which was number of seeds in 
spike, weight of one hundred seed, amount of seeds in one meter square area, percentage 
of protein in hay and in seed respectively.

Results of this study showed significant difference in all studied soil and crop 
parameters only the modulus of repture at first season and percentage of protein in the 
seeds, but take increased these parameters at second season in comparison with first 
season.

Results of this study advocates preliminary use of phosphogypsum as soil 
amendment However, more studies on other parameters and high causiousness of 
pollution of soil – water –plant system are needed.

  

  المقدمة

ان سوء ادارة التربة والمیاه ومایرافقها من استغالل غییر علمـي وغیـر عقالنـي لـالرض كمصـدر طبیعـي مهـم 

واالستغالل الخاطيء للمكننة الزراعیة تعد من أهم االسباب لرئیسیة والمباشرة لعملیة تـدهور بنـاء التربـة والـذي یـنعكس 

  .بعها تردي االنتاج الزراعي كما ونوعاوالتي یتسلبا على بقیة صفات التربة الفیزیائیة

ورغـم الـدور االیجـابي ,أن اضافة محسنات التربة تعد أحدى الوسـائل العـادة وتحسـین البنـاء المتـدهور للتربـة 

لهذه المحسنات في هذا المجـال االانهـا  مـن الناحیـة االقتصـادیة ذات تكلفـة باهضـة أضـافة ان الـبعض منهـا قـد یكـون 

أشـارت بعـض الدراسـات المنجـزة فـي القطـر الـى الـدور االیجـابي الغیـر مباشـر لمـادة .لنظام البیئـي ذو اثار سلبة على ا

, 1.(اتي كأحد المحسنات في تحسین خصـوبة التربـة وبعـض مؤشـرات نمـو بعـض المحاصـیل المدروسـةالجبس الفوسف

2,3,4,5,6(  

یــة والتــي لهــا عالقــة ببنــاء التربــة فــأن أمــا فیمــا یخــص تــأثیر هــذه المــادة المباشــر فــي بعــض الصــفات الفیزیئ

الدراسات في هذا الصدد فهي قلیلة ورغم قلتها یالحظ عدم التوافق في النتائج المستحصلة ففي الوقـت الـذي تشـیر فیـه 

معـــدل القطـــر المـــوزون ,الـــى الـــدور االیجـــابي للجـــبس الفوســـفاتي فـــي زیـــاددة غـــیض المـــاء ) 9(و)8(و)7(دراســـات 

عــدم تــأثیر هــذه المــادة إلــى ) 11(و)10(أشــارت دراســات أخــرى ومنهــا .یصــالیة المائیــة المشــبعة معامــل الكســر واال,

  .على المؤشرات الفیزیائیة المدروسة للتربة

لصـناعة االسـمدة الفوسـفاتیة والتـي هي أحدى النـواتج العرضـیة لهذه االسباب ولكون مادة الجبس الفوسفاتي 

تم أجراء هذا البحـث للوقـوف علـى مـدى صـالحیة مـادة الجـبس الفوسـفاتي .االطنان تتراكم بكمیات هائلة تقدر بمالیین

  . كمصلح عند أضافته لتربة كلسیة طینیة

  المواد وطرائق العمل

Vertic Torrifluventفــي تربـةكیلـومتر جنــوب بغـداد30نفـذت تجربــة حقلیـة فــي محطـة بحــوث الوحــدة 

تعشیة  بأضافة خمس مستویات من الجبس الفوسـفاتي المـأخوذ مـن المصـدر بأستخدام الصمیم التام ال.رسوبیة كلسیة

دونـم أضـافة الـى معاملـة المقارنــة /كغـم 1050, 50,300,800وهـي )أبـو غریـب –مخـازن كلیـة الزراعـة ()10( 



15

أضــیف الجــبس) متــر مربــع لكــل لــوح200بمســاحة (لوحــا 18وبــثالث مكــررات لكــل معاملــة حیــث بلــغ عــدد االلــواح ,

نثـرا علـى سـطح التربـة ومزجـه جیـدا قبـل عملیـة زراعـة بـذور ) 1( الفوسفاتي المبین تركیبه الكیمیائي فـي الجـدول رقـم 

  .الشعیر

  

  س الفوسفاتي المستخدم في التجربةالتحلیل الكیمیائي للجب) 1(جدول 
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ســم مــن الحقــل قبــل الزراعــة لكــل موســم وقــدرت فیهــا بعــض الصــفات 30-0أخــذت نمــاذج تربــة للعمــق    

  .المیریكي الحدیثوصنفت حسب التصنیف ا) 2( الفیزیائیة والكیمیائیة جدول 

  

  راسةبعض الخواص الفیزیائیة والكیمیائیة لتربة الحقل قبل أجراء التجربة ولموسمي الد) 2(جدول

  النسجة
  مفصوالت التربة

تربة1- كغم.غم 

عند الشدود(%) المحتوى الرطوبي الوزني
  العمق

)سم(
        

  واصالخ
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0.4االول 285 20 0.06 0.7 21 0.08 1.3 1.4  1.35 0.65 0.55 6.8 7.60 10-30

0.7 304 30 0.05 0.5 26 0.04 1.0 1.1 1.05 0.90 0.91 4.9 7.58 0-10 الموسم 

0.7الثاني 289 29 0.07 0.6 24 0.05 1.3 1.3 1.10 0.85 0.90 5.9 7.59 10-30
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وهي معدل .تضمنت الدراسة تقدیر المؤشرات الفیزیائیةالتالیة للتربة في نهایة التجربة وللموسمین على التوالي

معامل الكسـر ,)13(وتم حسابها حسب ماجاء في)12(ي أختبر بطریقة النخل الرطب المؤشرة فيالقطر الموزون والذ

  ).15(واالیصالیة المائیة المشبعة أذ تم قیاسها بطریقة العمود الثابت والمذكورة في ) 14(والمذكورة في

ســـــاب أســـــتخدم نبـــــات الشـــــعیر كـــــدلیل نبـــــاتي حیـــــث قـــــدرت بعـــــض مؤشـــــرات الحاصـــــل والمتضـــــمنة ح       

وزن ألف حبة وكمیة البذور في المتر المربع الواحد والنسبة المؤیة للبروتین في القـش ,عددالحبوب في السنبلة الواحدة 

  .والبذور

. )Steel and Torrie)16وكمــا جــاء فــي (ANOVA)حللــت النتــائج إحصــائیا بطریقــة تحلیــل التبــاین

  (.L.S.D)معنويالفروقات بین المعامالت أعتمادا على قیمة أقل فرق 

  

  النتائج والمناقشة

  :المؤشرات الفیزیائیة-ّا◌ّ 

  :معدل القطر الموزون

نتیجـــة % 5و%1وجـــود فروقـــات معنویـــة علـــى مســـتوى االحتمالیـــة ) 1(تشـــیر النتـــائج المعرؤضـــة فـــي الشـــكل

1050وى أضافة الجبس الفوسفاتي وان أعلى قیمة سجلت كانـت فـي المعاملـة المضـاف الیهـا الجـبس الفوسـفاتي بمسـت

  .دونم/كغم

وفي حالة تكرار المعاملة للموسـم الثـاني أظهـرت النتـائج أیضـا معنویـة التـاثیر الضـافة هـذا المحسـن فـي هـذا 

مـع وجـود زیـادة قلیلـة فـي قـیم هـذا المؤشـر عنـد الموسـم , المؤشروان أعلى قیمة سجلت أیضا عنـد نفـس المعاملـة أعـاله

  .الثاني مقارنة بالموسم االول

ة المعنویة في معدل القطر الموزون نتیجة إضافة الجبس الفوسفاتي تعـزى اساسـا الـى تـوفر عنصـر أن الزیاد

الكالسیوم الذي یحل محل عنصر الصودیوم على اسطح التبـادل فـي التربـة علمـا بـأن االخیـر عنصـر فعـال فـي عملیـة 

ویمكــن مالحظــة ).18(و)17(د علیــهوهــذا مــا أكــ.التشــتت بینمــا االول یعــد عنصــرا  مهمــا فــي تحســین ثباتیــة التجمعــات 

بعـد إضـافة الجـبس الفوسـفاتي وخفـض نسـبة عنصـر ) 2( الزیادة في عنصر الكالسیوم رغم كونها طفیفة مـن الجـدول 

  ).17(و) 4(ان الزیادة في هذا المؤشر التي استحصلت في هذه الدراسة تتوافق مع .لذلكیجةتالصودیوم كن

  :معامل الكسر

الـى عـدم وجـود تـأثیر معنـوي الضـافة الجـبس الفوسـفاتي لهـذا المؤشـر )2(تشیر النتائج المعروضة فـي الشـكل

وان أعلــى قیمــة قــد ســجلت فــي .بالنســبة للموســم االول ولكــن أصــبحت الزیــادة واضــحة ومعنویــة بالنســبة للموســم الثــاني

م حصول زیـادة معنویـة فـي الموسـم االول تتفـق أن عد.دونمقیاسا لبقیة المعامالت/كغم1050و 899المعاملتین وهما 

اال ان الزیادة كانت واضحة ومعنویة بالنسبة للموسم الثاني ومن الجدیر بالذكر بان الزیادة في قـیم هـذا ) 9(مع دراسة 

  .المؤشر لیس دائما في صالح النبات خاصة في القیم العالیة  حیث یكون التأثیر سلبا

  :االیصالیة المائیة



17

فـي قـیم هـذا المؤشـر مقاسـا % 5و% 1الـى وجـود فروقـات معنویـة بمسـتوى االحتمالیـة )3(الشكل یالحظ في

أن الزیـادة المعنویـة التـي .ساعة للموسمین على التوالي وزیادة طفیفـة جـدا للموسـم الثـاني عنـه فـي الموسـم االول/بالسم 

و )8(هـي االخـرى متوقعـة وتتفـق مـع نتـائج اظهرتها هذه الدراسة في قیم هذا المؤشـر نتیجـة إضـافة الجـبس الفوسـفاتي

  .ویعزى ذلك اساسا الى تحسن حركة الماء في التربة كنتیجة لتحسن ثباتیة المجامیع) 9(

  :المؤشرات النباتیة-ب

الـى زیـادة معنویـة فـي عـدد الحبـوب فـي السـنبلة الواحـدة   5,6,7, 4تشـیر النتـائج المعروضـة فـي االشـكال 

واخیــرا كمیـة بــذور الشــعیر فـي مترمربــع واحـد نتیجــة أضــافة ,وزن ألــف حبـة ,شــعیر لاتین فــي قـش النسـبة المئویــة للبـرو ,

قـیم المؤشـرات .الجبس الفوسفاتي بأستثناء النسبة المؤیة للبروتین في البذور حیث لم تظهر النتـائج ایـة فروقـات معنویـة

أن الزیــادة المالحظــة فــي قــیم مؤشــرات .وســمینالنباتیــة تمثــل معــدل موســمین متتــالین لعــدم وجــود فروقــات كبیــرة بــین الم

تحسـن الحاصل التي بینتها هذه الدراسة تعزى في الغالب الى التـاثیر الغیـر مباشـر لمـادة الجـبس الفوسـفاتي مـن خـالل 

مــن خــالل دخــول )3(و)1(صــفات التربــة الفیزیائیــة باالضــافة الــى تحــین الخــواص الخصــوبیة للتربــة وكمــا أشــار الیهــا 

امـا مـن ناحیـة عـدم ظهـور فروقـات معنویـة فـي .ذائیة التي یوفرها الجبس في الفعالیات الفسیولوجیة للنبـاتالعناصر الغ

النسبة المئویة للبروتین في البذور فأنها نتیجة غیر متوقعة رغم الزیادة الطفیفة وعلى اغلب الظن انهـا نتیجـة خلـل فـي 

الفســـفور اوكالهمـــا معـــا وتأثیرهـــا علـــى العملیـــات الفســـلجیةالتـــوازن الغـــذائي وخاصـــة الزیـــادة الحاصـــلة فـــي الكبریـــت او

  .المعقدة لتكوین البروتین في البذرة

الزیــادة فــي قــیم المؤشــرات التــي تضــمنتها هــذه الدراســة للموســم الثــاني والتــي كانــت علــى العمــوم أعلــى منهــا 

الى وقت كافي من ناحیة االذابة للموسم االول هي نتائج متوقعة ویعزى الى عامل الزمن حیث حبیبات الجبس تحتاج 

  .واالنتقال والتاثیر

  -:خلص من نتائج هذه الدراسة مایليتیس

ان مؤشر معدل القطر الموزون یعد أفضل مؤشر فیزیائي للتربة والذي یمكن االعتماد علیه في تقدیر صـالحیة هـذا -أ

      .المصلح

جــع اساســا للتــأثیر الكیمیــائي مــن خــالل تــوفیر عنصــر یر ان التــأثیر االیجــابي للجــبس الفوســفاتي فــي صــفات التربــة -ب

الكالسیوم الذي یحل محل الصودیوم ویقوم بدور المحسن لثباتیة تجمعات التربة والتي تحسن حركة الماء والهواء 

أضافة الى تحسن الخواص الخصـوبیة للتربـة والـذي یـنعكس بصـورة غیـر مباشـرة فـي تحسـن مؤشـرات .في التربة 

  .نمو المحصول

  .ضرورة اجراء المزید من الدراسات عن مادة الجبس الفوسفاتي قبل التوصیة بأستخدامه كمصلح للتربة-ج
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