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  2007, ) 1(العدد 5: المجلد , مجلة االنبار للعلوم الزراعیة 
  

  دور الجبس الفوسفاتي المضاف إلى تربة متأثرة باألمالح في حاصل ونمو الذرة الصفراء

  

  وقاص محمود عبد اللطیف 

  جامعة االنبار/ كلیة الزراعة 

  

  الخالصة 

فوســـفاتي المضـــاف إلـــى تربـــة متـــأثرة أجریـــت هـــذا الدراســـة فـــي أصـــص بالســـتیكیة لمعرفـــة دور الجـــبس ال

: أضیف الجبس الفوسفاتي إلـى تربـة  متـأثرة بـاألمالح وبالنسـب آالتیـة , باألمالح في نمو وحاصل الذرة الصفراء 

صممت التجربة باستخدام التصمیم العشوائي , % 0.5و %  0.4و %  0.3و %  0.2و %  0.1و %  0

  .الكامل وبثالث مكررات 

ئج حصــول ارتفــاع معنــوي فــي اطــوال النبــات وزیــادة معنویــة فــي الــوزن الجــاف بزیــادة الجــبس أظهــرت النتــا

الفوســـفاتي المضـــاف كمـــا حصـــلت فروقـــات معنویـــة بتركیـــز الفوســـفور الجـــاهز فـــي التربـــة بعـــد الزراعـــة  ولكافـــة 

د فــي النبــات بزیــادة المســتویات عــدا المســتوى الرابــع وزیــادة بكمیــة الفوســفور والكبریتــات وانخفــاض بكمیــة الكلورایــ

  .اضافة الجبس الفوسفاتي 

  

The role of Phosphogypsum applied to soil partly affected with 
salinity on yield and growth of corn (zea mays)

W. M. AL – Joboory
College of Agriculture / University of Al - Anbar

Abstract
This trial was cared out in plastic pots to investigate the role of Phosphogypsum 

applied to soil partly affected with salinity on yield and growth of corn.
The Phosphogypsum was added to soil partly salinity with the following 

percentage: 0%, 0.1%, 0.2%, 0.3%, 0.4%, and 0.5%. The pots were arranged in 
(CRD) with three replicate.

The result revealed that a signification increase plant height and the dry weight 
of corn with increase in applied Phosphogypsum. In addition signification increases in 
the available Phosphor in soil after agriculture for all levels except the fourth level. 
Increase in Phosphor, Sulfate and redaction in Chloride in plant   were found with the 
increase of Phosphogypsum application.

  المقدمة

ذ یمكــن أن یســتخدم فــي مجــال إیعــد الجــبس الفوســفاتي ذو أهمیــة تطبیقیــة مــن الناحیــة الزراعــي       

صـــناعة األســـمدة وتحســـین نوعیتهـــا عـــن طریـــق اســـتخدامه كمصـــدر للكالســـیوم الـــذائب لزیـــادة كفـــاءة الیوریـــا فـــي 

وأثبتـت التجـارب ) .  3,2(ویعد المصدر الرئیس لتمویل المحاصـیل بالكبریـت والكالسـیوم ) . 1(األراضي الكلسیة 
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عاملــة التربــة بــالجبس الفوســفاتي منهــا انخفــاض التوصــیل الكهربــائي بــأن تحســینات عــدة تطــرأ علــى التربــة عنــد م

  ) .4(ونسبة الصودیوم الممتز ومستویات الصودیوم المتبادلة 

إذ تشــغل هــذه المشــكلة أراضــي , أن مشــكلة الملوحــة مــن المشــاكل الرئیســة المعوقــة للزراعــة  فــي العــراق 

مـن األراضـي الزراعیـة % 50متأثرة بالملوحة واكثـر مـن من أراضي العالم % 7شاسعة من العالم إذ أن اكثر من 

لذا اتجه الباحثون إلى اتبـاع وسـائل للحـد .  مما أدى إلى ضعف الزراعة في تلك المناطق أو القضاء علیها ) 5(

من مشكلة الملوحة بغیة النهوض بالزراعة وهنالك عدة حلول لكن قد تكون مكلفة أو تحتاج إلى وقـت وجهـد ومـن 

ائل إضـافة الجــبس الفوسـفاتي الـذي قـد یلعــب دورًا فـي زیـادة نمـو المحاصــیل الزراعیـة  كمـا أن الــتخلص هـذه الوسـ

ةمــن الكمیــات الكبیــرة مــن الجــبس الفوســفاتي ذو أهمیــة كبیــرة لــذا فــان الهــدف مــن الدراســة هــو معرفــة تــأثیر إضــاف

  .الصفراء الجبس الفوسفاتي إلى تربة متأثرة باألمالح وعالقته بحاصل ونمو الذرة 

  

  المواد وطرائق العمل

اجریت الدراسة في تربة مزیجة طینیة من كلیة الزراعة جامعة االنبار اضیف الجبس الفوسفاتي في تجربة 

للحصــول علــى ســتة % 0.5و %  0.4و %  0.3و %  0.2و %  0.1و %  0: اصــص وبالنســب االتیــة 

  .PG6وPG5وPG4وPG3وPG2وPG1:  معامالت تجریبیة متمثلة باالتي

ثقبــت االصــص مــن ) ســم 20ســم وارتفــاع 25بقطــر ( كغــم 6عبئــت التربــة فــي اصــص بالســتیكیة ســعة 

  .االسفل ووضعت طبقة من الحصى الناعم اسفل كل اصیص لتسهیل خروج الماء الزائد 

اصـیص كغم تربـة فـي كـل 6ملم ثم وضعت 2جففت التربة هوائیَا ثم طحنت ونخلت بمنخل أبعاد فتحاته 

اضیف النتروجین والفوسفور والبوتاسیوم من الیوریـا وفوسـفات االمونیـوم الثنائیـة وكبریتـات البوتاسـیوم بمـا یعـادل . 

هكتـــار كتوصـــیة ســـمادیة لكـــل المعـــامالت / K2Oكغـــم 60هكتـــار و / Pكغـــم 68.8هكتـــار و / Nكغـــم 240

  .كامل وبثالث مكررات استخدم التصمیم العشوائي ال, ) وزارة الزراعة ( التجریبیة 

كمـا قـدرت الخصـائص الكیمیائیـة 1قـدرت بعـض الخصـائص الفیزیائیـة والكیمیائیـة  للتربـة كمـا فـي جـدول 

زرعـت نباتـات الـذرة الصـفراء صـنف محلـي ) . 6(حسـب الطرائـق الـواردة فـي 2للجبس الفوسفاتي كما فـي جـدول 

بعـــد اإلنبـــات . ءمت الطریقـــة الوزنیــة فـــي أال روابـــذور لكــل أصـــیص واســـتخد5وبواقـــع   2004/ 7/ 29بتــأریخ 

  .یوم من اإلنبات یعد قیاس أطوالها والوزن الجاف 45خففت النباتات إلى نباتین ثم حصدت النباتات بعد 

غــم مــن 0.5واخــذ , ســاعة لحــین ثبــوت الــوزن 48م لمــدة 65جففــت العینــات النباتیــة علــى درجــة حــرارة 

م هظمــت هظمــَا رطبــَا لتقــدیر محتــوى كــل مــن الفوســفور والكبریتــات والكلورایــد فــي العینــات النباتیــة بعــد طحنهــا ثــ

بعــد انتهــاء الحصــاد قــدر كــل مــن الفوســفور الجــاهز فــي التربــة والملوحــة ) . 7(النبــات حســب الطرائــق الــواردة فــي 

  ) .6(وحسب الطرائق الواردة في 

  

  

  

  

  

  

  

  قبل الزراعةبعض الصفات الفیزیائیة والكیمیائیة للتربة 1جدول 
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  الوحدة  القیمة  الصفة

  م/ دسیسمنز  7.2  التوصیل الكهربائي لمستخلص عجینة التربة المشبعة

    7.6  درجة التفاعل

  كغم/ غم  212.4  الكلس

  كغم/ غم  9  المادة العضویة

  كغم تربة/ سنتي مول   19.9  السعة التبادلیة الكاتیونیة

  كغم تربة/ ملغم   90  النتروجین الكلي

  كغم تربة/ ملغم   218  یت الجاهزالكبر 

  كغم تربة/ ملغم   273  البوتاسیوم الجاهز

  كغم تربة/ ملغم   17.6  الفوسفور الجاهز

  التوزیع النسبي لحجوم دقائق التربة

  كغم/ غم  353  الطین

  كغم/ غم  423  الغرین

  كغم/ غم  224  الرمل

    مزیجة طینیة  صنف نسجة التربة

  

  یائیة للجبس الفوسفاتيبعض الصفات الكیم2جدول 

  الوحدة  القیمة  الصفة

  م/ دسیسمنز   2.26  التوصیل الكهربائي

    5.77  5: 1درجة التفاعل 

  كغم/ غم   145  معادن الكاربونات

  كغم/ غم   800  الجبس

5: 1االیونـــــــات الذائبـــــــة فـــــــي مســـــــتخلص 

  لتر/ ملیمول 

CL4.10  

  

SO460.21  
HCO38.35  

  كغم/ لعناصر غم المحتوى الكلي من ا

Na1.07  
K0.12  
Ca197.1  
Mg32.19  
P  4.22  

  

النتائج والمناقشة

, تأثیر اضافة الجبس الفوسفاتي في تركیز الفوسفور الجاهز في التربـة بعـد الزراعـة 1تبین نتائج الشكل 

اذ زاد معدل تركیز الفوسفور الجـاهز فـي التربـة معنویـَا بزیـادة اضـافة الجـبس الفوسـفاتي ولكافـة المعـامالت مقارنـة 

حیـث كانــت الزیـادة فیهـا غیــر معنویـة اذ بلـغ اعلــى ) المســتوى الرابـع ( بمعاملـة المقارنـة بأســتثناء المعاملـة الرابعـة 

ان تأثیر . كغم تربة / Pملغم 18.2واقل معدل لتركیز الفوسفور كغم تربة/ Pملغم 32معدل لتركیز الفوسفور 

الجبس الفوسفاتي في زیادة جاهزیة الفوسفور في التربة یعزى الى دور الجبس الفوسـفاتي فـي خفـض درجـة تفاعـل 
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لمضـاف التربـة مؤدیـَا بـذلك الـى زیـادة جاهزیـة الفوسـفور فـي التربـة باالضـافة الـى احتـواء مـادة الجـبس الفوسـفاتي ا

  ) .8(على كمیة جیدة من الفوسفور التي تزداد بزیادة مستویات اضافته الى التربة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اذ زادت , تـــاثیر اضـــافة الجـــبس الفوســـفاتي فـــي صـــفة ملوحـــة التربـــة بعـــد الزراعـــة    3تبـــین نتـــائج جـــدول 

مقارنـة ولكـن لـم تكـن الزیـادة معنویـة اذ ملوحة التربـة بزیـادة الجـبس الفوسـفاتي ولكافـة المعـامالت مقارنـة بمعاملـة ال

7.8م عنـد اعلـى اضـافة للجـبس الفوسـفاتي واقـل معـدل للملوحـة / دسیسـمنز 8.4بلغ اعلى معدل للملوحة التربـة 

  .م عند معاملة المقارنه / یسمنز دس

  

  تأثیر اضافة الجبس الفوسفاتي في صفة ملوحة التربة بعد الزراعة3جدول 

  القیمة  المعاملة

PG17.8  

PG28  

PG3  8.1  

PG4  8.2  

PG5  8.3  

PG6  8.4  

  

ان , تــاثیر اضــافة الجــبس الفوســفاتي فــي بعــض صــفات النمــو لنبــات الــذرة الصــفراء   2تبــین نتــائج شــكل 

اذ زاد . لزیادة اضافة الجبس الفوسفاتي تاثیرا واضحا في زیادة مؤشرات النمو  تحت الدراسة لنبات الذرة الصـفراء 

لنبــات معنویــا بزیــادة اضــافة الجــبس الفوســفاتي ولكافــة المعــامالت مقارنــة بمعاملــة المقارنــه حیــث بلــغ معــدل طــول ا

امـا بالنسـبة للـوزن الجـاف فقـد زاد معـدل الـوزن الجـاف . سـم 20سم واقـل معـدل 39.1اعلى معدل لطول النبات 

اذا بلـغ اعلــى معــدل للــوزن , ة المقارنــة معنویـا بزیــادة اضــافة الجـبس الفوســفاتي ولكافــة المعــامالت مقارنـه بالمعاملــ
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ان هــذا النتیجــة تؤكــد ان للجــبس الفوســفاتي ,  اصــیص / غــم 8.63اصــیص واقــل معــدل / غــم 21.46الجــاف 

  ) .9( الحاصل وارتفاع  النبات تأثیرا في مكونات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

إذ تشـیر النتـائج إلـى , بـات تأثیر إضافة الجبس الفوسفاتي في تركیز العناصـر فـي الن  3تبین نتائج شكل 

إذ , فروقات معنویة في كمیة الفوسفور والكبریتات والكلوراید في النبات بزیادة إضافة الجبس الفوسفاتي في التربـة 

لــوحظ زیــادة كمیــة الفوســفور والكبریتــات معنویــا وانخفــاض كمیــة الكلورایــد معنویــا بزیــادة إضــافة الجــبس الفوســفاتي 

كغـم / CLغـم   1.07كغـم و الكلورایـد / So4غـم 2.68كغم والكبریتـات / Pغم 4.13وبلغت كمیة الفوسفور 

عند أعلى معاملة أضیف فیها الجبس الفوسفاتي وهذه المعاملة تفوقت معنویا على جمیع المعامالت عدا المعاملة 

لنبــات تــنخفض كمیــة مــن هــذا یتبــین انــه بزیــادة كمیــة الفوســفور والكبریتــات فــي ا) المســتوى الخــامس ( الخامســة 

أن السبب في زیادة كمیة الفوسفور في النبات بزیادة إضافة الجبس الفوسفاتي یعود . الكلوراید ولجمیع المعامالت 

إلى أن الجبس الفوسفاتي یزید من الفوسفور الجاهز بالتربة والذي له تأثیر معنوي فـي معـدل امتصـاص الفوسـفور 

في النبات بزیادة إضـافة الجـبس الفوسـفاتي یعـود إلـى أن الجـبس الفوسـفاتي و السبب في زیادة الكبریتات) . 9( 

أمـــا بالنســـبة للكلورایـــد فتـــنخفض كمیتـــه مـــع زیـــادة ) 3, 2( یعـــد المصـــدر الـــرئیس لتمویـــل المحاصـــیل بالكبریـــت 

لكلورایـد ممـا الجبس الفوسفاتي یعود ذلك إلى تنافس أیون الكبریتات الناتج من إضافة الجبس الفوسفاتي مع أیون ا

  .یؤدي إلى تقلیل امتصاص األخیر 
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  تأثیر اضافة الجبس الفوسفاتي في تركیز العناصر في النبات3شكل 

  

المصادر
1- Keren, R., and I. Shainbery. 1981 .Effect of dissolution rate on the efficiency of 

industrial and mined gypsem in improving infiltration of Asodic Soil Sci.
Soc. Am. J, 42: 103 – 107.

2- Alcordo, I. S, and J. E.  Rechrigl.1992. Use of solubility as a method to characters 
phosphogypsum and its constituents, commune cations in soil science and 
plant analysis 23: 2592 – 2611.

3- Alva, A. K. 1993. Sorption of calcium and sulfate by sandy soils from flue – gas 
desulphurization gypsum and phosphogypsum, Communications in Soil 
Science and Plant Analysis, 24: 2701 – 2713.

4- Liang, J.; R. E, Karm anos, and M. E. Moir. 1995. The influence of brine
contamination and phosphogypsum amendments on soil chemical properties 
and plant response, Communication in Soil Science and Plant Analysis, 26: 
1033 – 1057.

5- Flowers. T. J.; A. Garcia; M. Koyama, and A. R. Yea. 1997. Breeding for salt 
tolerance in crop plant – the role of molecular biology. Act a physiogia 
plantarum 19, 427 – 433.

6- Page. A. L. (ed).;  R. H. Miller and D. R. Keeney. 1982. Method of soil analysis 
parts chemical and microbiological properties. Agro series no: 9. AM. Soc.
Agron. S. S. AM. Inc. Madison. U. S. A.

7- Champan H. D, and P. F. Praker. 1961. Method of analysis of soil, plants and 
water. Univ. to Calif. Div of Agric. Sci.

8- AL–Hadethi, A. A and J. K. AL–Vqaily. 1999. Effect of phosphogypsum on plant 
growth and some chemical properties of the soil. Iraq J. Agric. J. CI. 30 (1): 
239-246.

9- Al-Qudat, M.; A. Arslan, and S. Kanakri. 1994. Physical and chemical properties, 
plant growth, and radionuclide, accumulation effect from mixing 
phosphgypsum with some soils. Communication Soil. Sci. Plant Analysis. 29 
(15 and 16): 2515 – 2528.


