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 الخالصة
لدراسة تأثير المحتوى الجبسي في التربية في إنتاجية  2002 – 2001أجريت تجربة حقلية في الموسم الشتوي 

اقع مختلفة منه الحنطة صنف أبو غريب تحت نظام الري بالرش المحوري وفي حقل تراوحت نسبة الجبس في مو 
. أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباط عكسية بين المحتوى الجبسي وإنتاجية الحنطة 1–غم . كغم 330 – 160بين 

بين اإلنتاجية العالية  حدا فاصالا  1–. كغم غم 260. وكانت نسبة الجبس 0.889درجة معنوية بمعامل ارتباط على 
. جبسي في التربة أدنى من ذلكوى ال، إذ تحققت أعلى إنتاجية للحنطة في المواقع التي كان فيها المحتوالواطئة

 .محتوى التربة من الجبس هذا الحد % عندما تجاوز50وانخفض اإلنتاج بحدود 
 

The effect of gypsum content in upper horizons of soil on wheat 
productivity under center pivot sprinkler irrigation system 

 

K. AL. Hadithi , A. A. Abed , H. G. H. Khaleifa ,  

Sh. M. Hassin , Y. Hamdi and A. Frayh 

 

Abstract 
A Field experiment was conducted in winter season 2001 – 2002 to study the effect 

of gypsum content in soil on wheat productivity under center pivot sprinkler irrigation 
system, and in different sites of the field with gypsum content ranged between 160 to 330 
gm. Kg-1. 

Results indicated that there was a significant reverse relationship between gypsum 
content in soil and wheat productivity with correlation coefficient 0.889. 

The content of gypsum 260 gm .Kg-1 was critical value between the high and low 
values of productivity. Highly, productivity for wheat was achieved in sites where the 
gypsum content was less than 260gm .Kg –1, and the productivity decreased about 50% 
when the gypsum content was more than that value.  

 

 المقدمة
% من الجبس في آفاق طبقة الجذور الفعالة 2من  أكثرتعرف الترب الجبسية بأنها الترب التي تحتوي على 

( اما من وجهة تصنيف ووراثة التربة فان الترب الجبسية هي التي تحتوي في جسمها على أفق جبسي 2) ( و1)
% أو عندما يكون حاصل 25سم ضمن المتر األول من التربة وتزيد فيه نسبة الجبس عن  15من  أكثر سمكه

 .أكثرأو  150لمائة سنتمتر يساوي  ضرب نسبة الجبس في سمك األفق الجبسي
وتشكل في العراق مساحة  2ألف كم 850تقدر المساحة التي تحتلها األراضي الجبسية في العالم بأكثر من 

إن وجود الجبس بكميات قليلة في الترب يعد ضرورياا للترب وللنبات وذلك يمنع تكوين  (،3) 2كم ألف 88تقارب 
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( وعادة تبدأ مشاكل الترب عندما تتجاوز نسبة الجبس حدود 4القلوية كما انه مصدر إضافي أليونات الكالسيوم )
( إن زيادة 3% فما فوق فيما أشار )10 ( إلى إن الحد الذي تبدأ فيه المشاكل في التربة هو4) فلقد أشار معينة.

( إلى إن وجود الجبس 5، كما أوضح )ي إلى خفض إنتاجية معظم المحاصيل% يؤد30 – 25 نسبة الجبس عن
 .% أدى إلى إعاقة نمو النبات25 – 10في منطقة الجذور لبعض ترب شمال العراق بنسبة 

تعد حداا فاصالا في تحديد صالحية الترب سم  60-30% للعمق 30 – 25( إلى إن نسبة الجبس 6واشار )
 .تدهور خصائص التربة ونمو النبات الجبسية للري وزراعة المحاصيل وان الزيادة في هذه النسبة يسبب

تعاني الترب الجبسية من ضحالة األفق السطحي للتربة مما يجعله غير كاف لنمو وتطور المجاميع الجذرية 
، كما يؤثر الجبس في حصول انهيارات وتخسفاتبانية العالية للجبس التي تسبب لغالبية المحاصيل إضافة إلى الذو 

والكيمياوية والخصوصبية وتؤدي إلى تدهورها ، والترب الجبسية بصورة عامة ذات بناء  الفيزيائيةخصائص التربة 
االرواء تعيق ضعيف غير متماسك وقابلية محدودة لالحتفاظ بالماء مع ظاهرة تكون قشرة سطحية بعد عمليات 

اإلنبات والتهوية وتتصف هذه الترب بسعة تبادلية كاتونية واطئة واختالل في التوازن الغذائي بسبب تشبع محلول 
التربة بأيونات الكالسيوم إضافة إلى قلة المادة العضوية مما يجعل هذه الترب فقيرة بالنتروجين والعناصر الغذائية 

 األخرى .
بس تسبب ترسيب بعض العناصر الغذائية الموجودة اصالا في التربة أو المضافة لها إن النسب العالية من الج

مما يجعلها غير قابلة لالمتصاص من قبل النبات ، وهنالك معالجات كثيرة للترب الجبسية لعل ابرزها اعتماد طريقة 
يعطي نتائج جيدة إذ يقلل من الري بالرش في ري هذه األراضي  إذ إن االرواء بكميات ماء قليلة وفترات متقاربة 

( بان ذوبان الجبس قد انخفض 10( .فقد وجد )9( و )8( و )7ذوبان الجبس وانهيار التربة وتصلبها نتيجة الجفاف )
باستعمال مياه اآلبار بدالا من المياه العذبة كما إن إضافة المادة العضوية لهذه الترب والتسميد مع مياه الري بالرش 

ل المقاومة لوجود الجبس يعد من العمليات التي تزيد من إنتاجية هذه الترب وتشير الدراسات إلى واختيار المحاصي
 ( .11% )40إن الحنطة من المحاصيل المتحملة لنسب الجبس العالية والتي تصل إلى 

ام يهدف هذا البحث إلى دراسةةةةة تأثير المسةةةةتوى الجبسةةةةي في آفاق الترب السةةةةطحية في إنتاجية الحنطة باسةةةةتخد
 .لحرجة التي تؤثر على اإلنتاجيةالري بالرش وتحديد الحدود ا

 
 المواد وطرائق العمل

حقل منظومات شركة المجد الزراعية عند خط  –صقالوية ناحية ال –ية في محافظة االنبار أجريت تجربة حقل
Leptic haplogpsids (1 ). في تربة صنفت على أنها شرقاا  5 43 – 35شماالا وخط طول  5 34 – 38عرض 

كيلو باسكال  33وكانت الرطوبة الوزنية عند شد  3م .ميكاغرام 1.55و 1.38ية لها بين وقد تراوحت الكثافة الظاهر 
سم 15 – 0% وان نسجة التربة للعمق 13.2و 10.2كيلو باسكال بين  1500% وعند شد قدرة 25.6و 22.8بين 

فيما كان  1–ساعة   .سم 15-13اوح معدل الغيض األساس بين سم رملية مزيجية وقد تر 45 – 15مزيجية وللعمق 
 SAR وكانت قيمة 1-م. ديسي سيمنز 9و 7سم بين 15-0التوصل الكهربائي لمستخلص العجينة المشبعة للطبقة 

 =77%. 
. اختيرت منظومتين محورية للري بالرش نوع 1-ديسي سمنز.م 1.84مياه ملوحتها استعملت في ارواء الحقل 

Hasco (30  من مجموع )وتم تقدير نسبة الجبس في مواقع مختلفة من المساحة التي تغطيها  تستة منظوماهكتار
نسبة الجبس سم وقد تراوحت 15-0هاتين المنظومتين واختيرت ستة مواضع متدرجة في نسبة الجبس ضمن الطبقة 

م( وبثالث 20×10) 2م200حد قسمت المواقع المحددة إلى ألواح مساحة اللوح الوا 1–كغم  .غم 330و 160بين 
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والسماد  1-هة .كغمى400( بواقع TSP. حرثت التربة بالمحراث القرصي وأضيف السماد الفوسفاتي نثراا )مكررات
طة صنف ابو غريب اعة الحن، تم زر نعمت التربة بالخرماشة النابضية . ثم1-هة .كغم 100بواقع  K2SO4البوتاسي 

. تم جدولة الري والتسميد وفق توصيات البرنامج الوطني وباستخدام الباذرة 10/11/2001بتاريخ  1-. هة كغم 140
م بوضع المؤقت الزمني للجهاز على م 30اإلنبات عند الزراعة بواقع  إذ أعطيت رية (.12لتطوير تقانات الري )

بوضع المؤقت الزمني على  1-رية .مم 8بواقع  7/5حتى رية الفطام في % بينما تم الري لما تبقى من الموسم 100
 102كان االرواء يتم تبعاا لحالة رطوبة التربة عند سقوط األمطار والتي بلغت خالل الموسم  %.70سرعة قدرها 

بواقع  جراء جدولة االرواء أضيف السماد النتروجيني 1-موسم .مم 624معدل استهالك مائي قدره ملم وقد تحقق 
في  1-هة كغم. 32على دفعات مع مياه الرش باستخدام جهاز التسميد الملحق بالمنظومات وبمعدل  1-هة  كغم. 384

وقدرت إنتاجية الحنطة للمعامالت المختلفة  6/12/2002تمت عمليات الحصاد في  دفعة. 12الدفعة الواحدة وبواقع 
 الري.كما تم حساب كفاءة استعمال الماء بقسمة الحاصل على كمية الماء المستعملة في 

 
 النتائج والمناقشة

تأثير نسبة الجبس في إنتاجية الحنطة وكفاءة استعمال الماء إذ يتضح إن هناك عالقة عكسية  1يوضح الجدول 
الذي اظهر إن هناك عالقة  1جبس كما هو موضح في الشكل رقم بين إنتاجية الحنطة صنف ابو غريب ونسبة ال

جية الحنطة( بمعامل ارتباط سالب ارتباط عالية المعنوية بين المتغير المستقل )نسبة الجبس( والمتغير التابع )إنتا
إال إن زيادة  1–كغم  غم. 160إذ استحصلت أعلى إنتاجية للحنطة عندما كانت نسبة الجبس في التربة  0.889قدره 

أدى إلى انخفاض  جبس( 1-كغم  غم. 330 – 320) األخريينالجبس أعلى من ذلك كما هو الحال في المعاملتين 
% 46.2و 50.4على التوالي أي بنسبة انخفاض قدرها  1-هة  كغم. 3720و 3428لغت كبير جداا في اإلنتاجية إذ ب

إن كفاءة استعمال الماء قد  1جبس( كما أشارت نتائج جدول  1-كغم غم.160على التوالي مقارنة بالمعاملة األولى )
للمعاملة األولى إلى  3– كغم. م 1.1كانت ايضاا على عالقة عكسية مع نسبة الجبس إذ انخفضت الكفاءة من 

 غم. 300) %30اللتين تجاوزت فيهما نسبة الجبس  األخريينللمعاملتين  3–م  كغم. 0.596و 3– كغم. م 0.549
( في أفق التربة السطحي وهذا يؤشر إن إنتاجية وحدة المساحة من الحبوب قد بدرجة كبيرة عند وصول 1–كغم 

 عالية.الجبس في التربة إلى نسبة 
تائج الواردة في أعاله أشرت إمكانية استغالل الترب الجبسية لألغراض الزراعية بدرجة جيدة خاصة لبعض إن الن

محاصيل الحبوب منها الحنطة إذ تؤكد نتائج البرنامج الوطني لتطوير زراعة الحبوب تحت أنظمة الري بالرش إلى 
كانت  2002 – 2001ظة االنبار للموسم إن معدل إنتاجية الحنطة المزروعة تحت أنظمة الري بالرش في محاف

)المؤتمر الزراعي السنوي الثاني  1-هة  كغم. 2116فيما كانت تحت أنظمة الري السطحي  .1-كغم. هة  3344
لمديرية زراعة االنبار( مع العلم إن الحنطة المزروعة بالري السيحي غالبيتها في ترب جيدة واقعة على ضفاف نهر 

 جبسية.ية الحنطة المزروعة تحت نظام الري بالرش تمثل ترباا صحراوية الفرات فيما كانت غالب
إن اسةةةتغالل الترب الجبسةةةية لزراعة محاصةةةيل حبوبية شةةةتوية مثل الحنطة باسةةةتخدام أنظمة الري بالرش يعطي 

إن  عالية.% بشرط تطبيق نظام إدارة جيد والتسميد بمستويات 30 – 25نتائج جيدة عندما ال تتجاوز نسبة الجبس 
% يؤشةةةر إمكانية إدخال أراضةةةي زراعية جديدة في 26اسةةةتغالل األراضةةةي الجبسةةةية التي تقل فيها نسةةةبة الجبس عن 

لقد جاءت نتائج هذه  القطر.% من مساحة 20من  أكثراالستثمار خاصة وان األراضي الجبسية في العراق تشكل 
% على 25و% 30 – 25زيادة نسةةةةبة الجبس عن ( اللذان أشةةةةارا إلى 5( و )3الدراسةةةةة متفقة مع ما توصةةةةل إليها )

( من إن 6وتتفق ايضاا مع ما أشار اليه ) النبات،التوالي يؤديان إلى خفض إنتاجية معظم المحاصيل وضعف نمو 
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كما إن هذه النتائج وما أشةةةار  للزراعة.% تعد حداا فاصةةةالا لتحديد صةةةالحية الترب الجبسةةةية 30 – 25 نسةةةبة الجبس
قاا تلغي مفهوماا سائداا من إن الترب الجبسية ذات مشاكل وإنتاجية رديئة بصورة مطلقة وتؤكد على إليه الباحثون ساب

إن اإلدارة الصحيحة لهذه الترب تحسن من إنتاجها خاصة باعتماد الري بالرش مع التسميد بمستويات عالية وزراعة 
 مناسبة.محاصيل حبوبية 

 
 

 الحنطة وكفاءة استعمال الماءتأثير نسبة الجبس في إنتاجية  1جدول 
 نسبة الجبس

 1-كغم  غم.

 إنتاجية الحنطة 
 1- كغم. هكتار

 كمية ماء الري المستخدمة
 1-هكتار  .3م

 كفاءة استعمال الماء 
 3-م كغم.

160 6912 6240 1.107 

180 5720 6240 0.916 

220 5680 6240 0.910 

260 5520 6240 0.884 

320 3428 6240 0.549 

330 3720 6240 0.596 

LSD 0.05 39102   
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