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في القطن وأصنافمستویات الجبس الفوسفاتي والري بالمیاه المالحة التداخل بین تأثیر 
باألمالحلتربة المتأثرة الكیمیائیة لخصائصالبعض 

خمیس عالوي جویرموسى فتیخان یاسین 
جامعة االنبار-كلیة الزراعة 

الخالصة
كم شرق مدینة الرمادي/ مركز محافظة 40في ناحیة الصقالویة في تربة مزیجة غرینیةنفذت تجربة حقلیة

اصناف القطن، لدراسة تاثیر اضافة الجبس الفوسفاتي وملوحة میاه الري و 2012الموسم الزراعي خاللاالنبار
األلواح بترتیبأتبع تصمیم القطاعات الكاملة المعشاة. باالمالحمیائیة للتربة المتاثرة وتداخالتها في بعض الصفات الكی

Main plotsاأللواح الرئیسیةWمعامالت الرياحتلت و Split-Split plots Desion with RCBDالمنشقة –المنشقة
3.55ملوحتهالري بماء بزل W3التناوب بین ماء نهر وماء بزل وبالري W2الري بماء نهر طیلة الموسم وW1:وهي
و310صنف كوكر ولت C1:وهماSub plotsاأللواح الثانویة Cوأصناف القطن،طیلة الموسم1-سیمنز.مدیسی
C2ومستویات الجبس الفوسفاتي،صنف الشاتاGP الثانویة االلواح تحتSub-Sub plotsوهي:GP0دون إضافة وب

GP13و1-.هـطنGP26اخذت .2012-3-21فيوالشاتا 310كوكرولتزرعت بذور القطن صنفي .1-.هـطن
جراء التقدیرات ال2012-9-25فيالجنیة الثانیة بعدسم75- 50و50- 25و25- 0عینات تربة ممثلة العماق الدراسة
وقدرت االیونات الذائبة الموجبة. وأظهرت نتائج الدراسة ما یلي:SARو PHوECeالمختبریة، حیث تم قیاس كل من:

قیم االیصالیة الكهربائیة وعند جمیع اعماق الدراسة، وسجلت معنویة فيزیادة1-طن.هـ6مستوى االضافة حقق
انخفاض و .%24.27لعمق الثالث%وعند ا26.93%وعند العمق الثاني25.40عند العمق االول نسبة زیادة مقدارها:

% وعند العمق الثاني 3.66تفاعل التربة عند العمقین االول والثاني وبنسبة انخفاض عند العمق االول مقدارها معنوي في
كما تفوق معنویًا في خفض نسبة امتزاز .%1.99وزیادة معنویة في قیم تفاعل التربة عند العمق الثالث وبنسبة،2.97%

قیم الصودیوم الذائب في انخفاض معنوي فيو .%36.55ي بنسبة والثان48.89الصودیوم عند العمقین االول وبنسبة 
الكالسیوم والمغنیسیوم في قیموزیادة معنویة .%21.65% والثاني بنسبة 37.10التربة عند عمقي الدراسة االول بنسبة 

للمغنیسیوم %22.77و31.35و31.41و% للكالسیوم 34.03و33.66و37.65ولجمیع االعماق وبنسبة ین الذائب
وحققت معاملة الري بمیاه البزل زیادة معنویة في االیصالیة عن معاملة من دون اضافة.لالعماق الثالث على الترتیب 

% عن معاملة الري بمیاه نهر عند العمق االول فقط.28.33% والصودیوم الذائب بنسبة 16.56الكهربائیة بنسبة 

Effects Interaction of Phosphogypsum Levels,Irrigation Water Salinity,
Cotton Cultivars on Some Chemical Characteristics of Soil Affected with

Saline.
Musa Fitekhan Yasein Khames Alawi Juwier

Collage of Agriculture – AL-Anbar University

Abstract
A field experiment was conducted in a silty-loam soil in AL-Saqlawia district, 40

kilometer east the city of Ramadi at the center of AL- Anbar governorate in season 2012, to
study the effects of adding phosphogypsum,Irrigation water salinity, cotton  cultivars and
the interaction among them in some of chemical properties of soil affected with saline. The
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design used is, the split–split plots design with RCBD. Irrigation treatments occupied the
main plots which are, (w1) Irrigation with river water throughout the season; (w2) Irrigation
by alternating between river and drainage water; and (w3) Irrigation with drainage water
with salinity percentage of 3.55 dS.m-1 throughout the season long. cotton cultivars took
sub–plots, and they are, (C1) Coker Welt 310; and (C2) Lashata. Levels of phosphogypsum
was under the secondary plots sub–sub plots which are three levels: (GP0) without adding;
(GP1) adding an average of 3 t.ha-1 ; and (GP2) adding an average of 6 t.ha-1.

Cotton seeds were planted at 21/3/2012, soil samples representing the depths of
the study 0-25,25-50,50-75cm were taken after second reaping at 25/9/2012 to measure;
SAR, PH, ECe and dissolved positive ions(Ca+2,Mg+2,Na+) were estimated.The results showed
that:

Addition of 6 t.ha-1 of phosphogypsum significantly increased electrical conductivity.
The increase at the first depth recorded 25.40%, at the second depth 26.93%, while at the
third depth 24.27%. and significantly decreasing soil PH at the first and second depth only, with a
declining rate of 3.66% at the first depth, and 2.97% at the second depth, while the third
depth recorded an significantly increase in soil PH 1.99%. and significantly decreasing sodium
adsorbtion Ratio at the first depth with a declining rate of 3.66% and 2.97% at the second
depth. and significantly decreasing soluble sodium in soil at the first depth recording a
decline rate of 37.10%, and at second depth 21.65%. and significantly increasing soluble
calcium and magnesium for each depth in soil at rates of 37.65% 33.66% and 34.03% for
Ca+2. 31.41%, 31.35% and 22.77% for Mg+2 at three depths, respectively compared with
control. Irrigation with drainage water significantly increased electrical conductivity by
16.56%. soluble Sodium 28.33% compared with irrigation with river water.

المقدمة
حدث خلل ،ر الصناعي والتكنولوجي في العالمالتطو نتیجة" لالستغالل الغیر طبیعي للموارد الطبیعیة والذي رافق 
ووفرة همانتج عنه تدهور في خواص(التربة والمیاه)،في التوازن الطبیعي بین وحدات النظام البیئي المكونة للمحیط الحیوي

أمن غذائي في الوقت الذي یتطلب فیه توفیر ،مخلفات كثیرة ومنها المخلفات الصناعیة ورافق ذلك نقص وعجز مائي كبیر
ایجاد حلول للمشاكل التي تعیق توفیر االمن الغذائي من واصبح من الضروري ، )10(لالعداد السكانیة المتزایدة في العالم

حیث ان عملیة االصالح تتطلب جهود كبیرة ووقت وقد ال جدیدة او اصالح المتدهور منها، و خالل التعایش مع الظروف ال
.توفیر االمن الغذائيباع االسالیب العلمیة للتعایش و تیتم تحقیقها لذا فمن االفضل ا

إن العجز المائي الحالي والمستقبلي یستدعي استعمال وسائل غیر تقلیدیه لردم الفجوة بین ما هو متاح من میاه 
،من التدهوربغض النظر عن نوعیتها من ناحیة وتحقیق األمن الغذائي من ناحیة أخرى مع الحفاظ على النظام البیئي

اال .)3(المالحهوالبحیراتبمیاه المبازل واالبارالري متمثلهاستعمال المیاه المالحه ألغراضومن هنا برزت الحاجة الى 
جاهزیة وامتصاص العناصر و ان استعمال هذه المیاه ألغراض الري یؤثر سلبا"في خصائص التربة الفیزیائیة والكیمیائیة 

في التربة ما لم تتبع اداره جیده للتربة وتطبیق العدید من الوسائل والبرامج للتقلیل من األضرار الغذائیة ونشاط األحیاء 
یعتبر الذي)5،15(الفوسفاتياستعمال الجبسولعل من هذه الوسائل.)11،17،18(الناجمة عن استعمال مثل هذه المیاه

وهذه ،)4ملیون طن سنویا"(2.5- 1.5إنتاجه المحلي بحدودألنتاج األسمدة الفوسفاتیة ویبلغاحد أهم النواتج العرضیة 
عائقا"أمام تقدم صناعة االسمده الفوسفاتیة لصعوبة التخلص منها وتكالیف خزنها العالیة الكمیات الهائلة والمتراكمة تقف

الجبس استعمالكل هذه األسباب فتحت الباب أمام الكثیر من الباحثین في التفكیر بإمكانیة . على البیئةومخاطرها
لألغراض الزراعیة إمكانیة استعمالهفي مجاالت عدیدة ومنها الزراعة حیث تشیر كل المعطیات العلمیة الىالفوسفاتي 

ودورها االیجابي في استصالح )،7(النباتالماء أوعدم وجود أضرار جانبیة من جراء استعمالها سواء في تلوث التربة أول
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والكیمیائیة والخصوبیة باعتباره مصدرُا ،)1للتربة(وتحسین الصفات الفیزیائیة،)2،15(لصودیةاوالملحیة الترب الملحیة
ومن أجل ألمساهمة في برنامج تطویر زراعة القطن في ). 7،14لكثیر من العناصر الغذائیة المساهمة في زیادة األنتاجیة(

واالستفادة من المالئمة لزراعتهوتوفر الظروف المناخیةالعراق في المجال البحثي كونه من المحاصیل المتحملة للملوحة 
المیاه المالحه في الزراعة لتخفیف العبء المتزاید على استعمال المیاه العذبة في مجاالت التنمیة المختلفة ولبیان مدى 

الدراسة بهدف:امكانیة االستفادة والمساهمة في التخلص من النواتج العرضیة لصناعة االسمدة الفوسفاتیة جاءت هذه
في بعض هاتأثیر و باالمالحالترب المتأثرة في الري إلغراضوسفاتي في معالجة المیاه المالحةالفالجبسمادة استغالل 

التربة الكیمیائیة.صفات
المواد وطرائق العمل

العائلة              صنفت الى في تربة مزیجه غرینیة متأثرة باألمالح 2012نفذت تجربة حقلیة في الموسم الزراعي
Coarseloamy, Mixed(Calcareous), hyprthermic family of Typictorrifluventsحسب نظام التصنیف

واصناف لدراسة تأثیر التداخل بین مستویات الجبس الفوسفاتي وملوحة میاه الري. 2006لعام USDAاألمریكي الحدیث
بعد الحراثة والتنعیم والتسویة أخذت عینات ممثلة لتربة .في بعض الخصائص الكیمیائیة للتربة المتأثرة باألمالحالقطن

حسبت .1جدولوالكیمیائیة اء بعض التحالیل الفیزیائیة إلجر سم75-50و50-25و25- 0الزراعة لألعماقالدراسة قبل 
محتوى الجبس و ) 11(المذكورة في)22(الى الجبس المعدني وفقا لمعادلةكمیات الجبس الفوسفاتي المضافه حسب الحاجة

صنفین من القطنوزرعطبقة الحراثةومزجت مع 1-هـطن.6و3و0ت بمعدالاضیفتو .الفوسفاتي من الجبس المعدني
Split-Splitالمنشقة–األلواح المنشقةترتیببتصمیم القطاعات الكاملة المعشاةستخدمأو ،والشاتا310ولتكوكر :هما

plots Desion with RCBD متساویةقسم الحقل الى ثالث قطع رئیسیةحیثMain-plotsلتمثل معامالت
مع ترك )C2وC1(صنفي القطنلیمثالن Sub-plotsل قطعة رئیسیة الى قسمین ثانویینكوقسمت)W3وW2وW1(الري

وقسم كل قسم ثانوي الى ،الرئیسیة لتالفي التداخل بین المعامالتم بین القطع 2م بین االقسام الثانویة و1.25مسافة
ثالث مروز ) وداخل كل لوح GP2وGP1وGP0(ات الجبس الفوسفاتيستویتمثل مSub-Subplotsثالث الواح 

لمدة م وكرر كل لوح ثالث مرات لتمثل مكررات التجربة الثالث. نقعت بذور القطن بالماء 0.75المسافة بین مرز واخر 
ر لكل بذو 5-3ت البذور بعد یومین في جور بمعدلساعة ورویت االلواح حسب نوعیة میاه الري بریة التعییر وزرع24

احد بعد ثالثة الى نبات و ). خفت النباتات8م(0.25المسافة بین جورة واخرىو 2012-3-21فيسم 3جورة وبعمق
بدفعتین األولى بعد 1-.هـNكغم 200كمصدر للنیتروجین بمقدارN%46أضیف سماد الیوریا).12(أسابیع من البزوغ

كمصدر للبوتاسیوم K2O%48، وأضیف سماد كبریتات البوتاسیومالتفرید والثانیة بعد مرور شهر من الدفعة األولى
التزهیر، اما السماد وبدفعتین أیضا"األولى عند بدایة ظهور البراعم الزهریة والثانیة مع بدء 1-.هـKكغم 180بمقدار

بدفعة واحدة مزجا"مع 1-.هـPكغم 130بمقدارP2O5%21ة سوبر فوسفات الكالسیوم الثالثيالفوسفاتي فاضیف على هیئ
المیاه المضافة الریات ومواعیدها وكمیات (عددجدولة الرياتبع نظام الري السطحي للمروز بعد ).16قبل التمریز(التربة 

من الجنیة الثانیة للمحصول اخذت عینات ممثلة انتهاء وبعد .)9وفقًا لمعادلة(البیانات المناخیةعلى اعتمادافي كل ریة)
,ECeقیاسالعماق الدراسة الثالث لكل وحدة تجریبیة  PH, SARایونات وتقدیرNa+ ,Ca+2,Mg+2في التربة.الذائبة

قبل الزراعة.لتربة الدراسةوالكیمیائیة الفیزیائیة خصائصبعض ال1جدول 

وحدة القیاسسم75- 50العمقسم50- 25العمقسم25-0العمقخاصیةال
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3میكاغرام.م--1.38الكثافة الظاھریة

مفصوالت التربة

تربة1- غم.كغم244264277رمل

تربة1- غم.كغم117142167طین

تربة1- غم.كغم639589561غرین

مزیجة غرینیةمزیجة غرینیةمزیجة غرینیةالنسجة

1-دیسیسیمنز.م12.8513.5017.78المشبعةاألیصالیة الكھربائیة للعجینة

-8.028.148.21درجة تفاعل التربة للعجینة المشبعة

تربة1-غم .كغم563880الجبس

تربة1-غم .كغم225250250الكلس

1-سنتیمول.كغم--24.23لالیونات الموجبةالسعة التبادلیة 

-11.8811.4211.81الصودیوممتزازنسبة ا

األیونا ت 
الموجبة الذائبة

Na+66.4359.0364.131-ملیمول.لتر

Ca+213.0012.5011.501-ملیمول.لتر

Mg+218.2514.2518.001-ملیمول.لتر

.في التجربةھلمیاه الري المستعملة ئیبعض التحالیل الكیمیا3جدول

وحدة القیاسالقیمةالخاصیة

1-دیسیسیمنز.م5:12.32األیصالیة الكھربائیة    

5:16.00درجة تفاعل التربة     

1- غم . كغم780الجبس

األیونا ت 
الموجبة الذائبة
5:1

Na+0.401-ملیمول.لتر

Ca+215.401-ملیمول.لتر

Mg+27.401-ملیمول.لتر

وحدة القیاسمیاه البزلمیاه النھرخاصیةال

.المستعمل في التجربةة للجبس الفوسفاتيئیبعض التحالیل الكیمیا2جدول
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النتائج والمناقشة
.للتربةالكیمیائیةخصائصبعض الفيصناف الواالجبس الفوسفاتي وملوحة میاه الريالتداخل بین تاثیر -1
.االیصالیة الكھربائیة-1-1

معنویًا في زیادة قیم أن اضافة الجبس الفوسفاتي أثر)4(جدول0.05عند مستوىبینت نتائج التحلیل االحصائي
أعلى قیمة بلغت 1-طن.هـ6اعطى مستوى االضافةاالول عند العمقف،لجمیع اعماق الدراسةاالیصالیة الكهربائیة

مستوى االضافةاعطىبینما ،1-سیمنز.مدیسی7.93بلغتوأقل قیمة عند مستوى بدون اضافة1- سیمنز.مدیسی10.63
1-طن.هـ3و6للمستویین %17.65و25.40رهااقدمنسبة زیادة مسجلةً ، 1-سیمنز.مدیسی9.63قیمة بلغت1-طن.هـ3

بزیادة الجبس الفوسفاتي ذوبان زیادةوتعزى الزیاده في االیصالیة الكهربائیة الى.المقارنةمعاملة عن على الترتیب 
هذه ایوناتوتحررالموجودة في التربة من االمالح تاثیره الحامضي في زیادة ذوبانیة الكثیركذلك و مستویات االضافة،

زیادة معنویة في قیم االیصالیة بزیادة مستویات اضافة الثاني العمقعندایضاً وحصلتمحلول التربة.الىاالمالح
وأقل قیمة عند مستوى 1-سیمنز.مدیسی10.77على قیمة بلغتأ1-طن.هـ6لجبس الفوسفاتي واعطى مستوى االضافة ا

، 1-سیمنز.میسید9.97قیمة مقدارها1-طن.هـ3االضافة عطى مستوى أبینما، 1-سیمنز.مدیسی7.87بدون اضافة بلغت
، المقارنةمعاملة عن على الترتیب 1-طن.هـ3و6لمستویي االضافة %21.06و26.93نسبة زیادة مقدارهاةً سجلم

كانالثالث العمقعندو مع میاه الري.ق االول الى العمق الثاني ویعزى سبب ذلك الى غسل االمالح المتأینة من العم
اعلى قیمة سجلت و ،بزیادة مستویات الجبس الفوسفاتي المضافالكهربائیة في قیم االیصالیة ةمعنویزیادة ایضًا التأثیر

لمستوى من دون 1-سیمنز.مدیسی9.30بلغتواقل قیمة1-سیمنز.مدیسی12.28وبلغت 1-طن.هـ6عند مستوى االضافة 
مقدارهانسبة زیادة محققةً ، 1-سیمنز.مدیسی11.57قیمة بلغت1-طن.هـ3مستوى االضافةاعطى اضافة في حین 

ویالحظ زیادة قیم االیصالیة مع العمق .المقارنةمعاملة عن على الترتیب 1-طن.هـ3و6للمستویین%19.62و24.27
وهذه النتائج .العمقبة من الطبقة السطحیة للتربة نحوعملیات الغسل وحركة االیونات الذائاستمرار وقد یعزى السبب الى 

) حیث اكدوا حصول زیادة معنویة في قیم االیصالیة 7،14،15(توافق مع ما حصل علیه العدید من الباحثین من بینهمت
االولعند العمق ملوحة میاه الري في االیصالیة الكهربائیةتأثیراما .الكهربائیة بزیادة مستویات اضافة الجبس الفوسفاتي

ةلمعامل1-سیمنز.مدیسی11.23ةقیماعلىوبلغتیصالیة بزیادة ملوحة میاه الري في قیم األمعنویة فقد حصلت زیادة 
لة الري بالتناوب قیمة بینما اعطت معام1-سیمنز.مدیسی9.37قل قیمة لمعاملة الري بمیاه نهر بلغت وابزل الري بمیاه ال

% لمعاملتي الري بمیاه البزل والري بالتناوب 8.76و16.56وسجلت نسبة زیادة مقدارها ،1-سیمنز.مدیسی10.27بلغت
التي الذائبة هذه الزیادة نتیجة طبیعیة لما تحویه المیاه المالحة من االیونات على الترتیب عن معاملة الري بمیاه النهر، و 

تركیز االمالح واالیصالیة اللذین اشاروا الى وجود عالقة خط مستقیم بین )17،19(الكهربائیةاالیصالیةمن قیمزیدت
تاثیر معنوي في قیم االیصالیة على الرغم من زیادتها الثالث و الثاني لم یكن لملوحة میاه الري عند العمقینو .الكهربائیة

1-سیمنز.مدیسی1.163.55األیصالیة الكھربائیة    

7.707.77درجة تفاعل التربة   
األیونا ت 

الموجبة الذائبة
Na+7.0010.111- ملیمول.لتر

Ca+22.609.101- ملیمول.لتر

Mg+22.4010.001- ملیمول.لتر
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فعلى الرغم من زیادة قیم االیصالیة بزیادة جمیع عوامل الدراسةبین والتداخالتاما االصنافبزیادة ملوحة میاه الري.
.حد المعنویةالى لكنها لم تصل لجمیع اعماق الدراسة ت االضافة وزیادة ملوحة میاه الري مستویا

لالعماق الثالثة.*ECeة میاه الري واصناف القطن في صفة ملوحالتداخل بین الجبس الفوسفاتي وتاثیر4جدول

اصناف القطن            
C

معامالت الري   
W

GPCxWمستویات الجبس الفوسفاتي      
GPOGP1GP2

C1

W1

7.939.6310.639.40
7.879.9710.779.53
9.3011.5712.2811.05

W2

8.9410.2711.6310.28
9.1710.4311.9610.52
9.8711.9713.2111.68

W3

9.7011.3712.6711.24
10.7011.9712.9011.86
11.3413.4413.8312.87

C2

W1

8.239.3310.479.35
7.789.6310.549.32
8.7611.4512.3410.85

W2

8.8810.6011.3310.27
8.9710.8012.0510.61

10.3412.0313.0811.82

W3

9.9011.0812.6411.21
10.4911.6312.8811.67
11.9913.6414.6813.44

C

CxGP

C1

8.8610.4211.6410.31
9.2410.7911.8810.64

10.1712.3213.1111.87

C2

9.0010.3411.4810.27
9.0810.6911.8210.53

10.3612.3713.3712.03
W

WxGP

W1

8.089.4810.559.37
7.839.8010.659.43
9.0311.5112.3110.95

W2

8.9110.4311.4810.27
9.0710.6212.0110.56

10.1012.0013.1511.75

W 3

9.8011.2212.6511.23
10.6011.8012.8911.76
11.6613.5414.2613.15

GP
8.9310.3811.56
9.1610.7411.85
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10.2712.3513.24
L.S.D.WGp *CCxGpCxWGPxWCxGPxW

0.05
1.720.72n.sn.sn.sn.sn.s
n.s1.09n.sn.sn.sn.sn.s
n.s0.61n.sn.sn.sn.sn.s
 سم75-50سم               العمق25050سم                 العمق 25-0العمق

.تفاعل التربة-1-2
حصول ویالحظ ، 0.05عند مستوىقیم تفاعل التربة ان اضافة الجبس الفوسفاتي اثر معنویًا في 5جدولیبین

اعطى مستوى االول عند العمق، فبزیادة مستوى االضافةفي العمقین االول والثاني تفاعل التربة معنوي فيضاخفان
اعطى مستوى االضافةفي حین 8.19بلغت المقارنةواعلى قیمة لمعاملة 7.89اقل قیمة بلغت1-طن.هـ6االضافة

3و6% لمعاملتي االضافة 3.05و3.66نسبة االنخفاض في قیم تفاعل التربة بلغتو .7.94قیمة بلغت1-طن.هـ3
الحامضي للجبس . ویعزى االنخفاض في قیم تفاعل التربة الى التأثیرالمقارنةعلى الترتیب مقارنة بمعاملة 1-طن.هـ

من المركبات الحاویة على هذه االیونات االیونات الناتجة عن اذابة الكثیرودوره في زیادة تركیز)2جدولالفوسفاتي(
ذكره العدید من الباحثین وهذه النتائج تتفق مع ماوزیادة القوة االیونیة التي من شأنها خفض تفاعل التربة الكلسیة، 

.الجبس الفوسفاتيحیث حصلوا على انخفاض معنوي في قیم تفاعل التربة بزیادة مستویات اضافة)7،14،15منهم(
8.09بلغتالمقارنةقیمة لمعاملة واعلى7.85اقل قیمة بلغت1-طن.هـ6اعطى مستوى االضافة الثاني العمقعند و 

% 1.61و2.97مقدارهاانخفاضنسبة محققًة و 7.96قیمة بلغت1-طن.هـ3اعطى مستوى االضافةفي حین 
وقد یرجع سبب ذلك الى استمرار تاثیر الجبس ، المقارنةعلى الترتیب مقارنة بمعاملة 1-طن.هـ3و6لمعاملتي االضافة 

الفوسفاتي المضاف في خفض قیم تفاعل التربة لهذا العمق، او لحركة االیونات الذائبة ذات التاثیر الحامضي مع میاه 
تفاعل قیم فيةمعنویزیادة حصولفقد اوضحت النتائج الثالث عند العمقاماالغسل من العمق االول نحو هذا العمق.

معاملة باقل قیمة لمقارنة 1-طن.هـ6مستوى االضافة ل8.05اعلى قیمة بلغتتوسجلباضافة الجبس الفوسفاتي التربة
1.99نسبة زیادة مقدارهاتحققتف.7.97قیمة بلغت1-طن.هـ3االضافةواعطى مستوى 7.89التي بلغتالمقارنة

االیونات القاعدیة وقد یرجع سبب ذلك الى زیادة تركیز، المقارنةلمستویي االضافة على الترتیب عن معاملة %1.00و
حیث اشارا الى كفاءة الجبس )13،15(وهذا ما اكدهوالتي غیرت نوعیة االمالحهذا العمقالىالمغسولة من االعلى 

.الفوسفاتي في ازاحة اكبر كمیة من ایونات الصودیوم نحو االسفل
في قیم تفاعل التربة بسیط وغیر معنوي انخفاض االول والثانيینعند العمقملوحة میاه الري فقد لوحظ اما تأثیر

الري ة لمعامل7.92اقل قیمة و لمعاملة الري بمیاه نهر 8.08عند العمق االولةقیماعلى بزیادة ملوحة میاه الري وبلغت
اقل قیمة و لمعاملة الري بمیاه نهر 8.05ةقیماعلى الثاني العمقعند وبلغت.لمعاملة الري بالتناوب8.02وبزلهایبم

وقد یرجع سبب ذلك الى تغیر نوعیة . لمعاملة الري بالتناوب7.96وبلغت القیمة بزلهایالري بمة لمعامل7.89بلغت
سفل وهذه باتجاه اال)9(جدول) والمغنیسیوم7(جدولاالمالح المتكونة نتیجة لحركة وغسل االیونات القاعدیة كالصودیوم

العمقد اما عن.حیث حصل على انخفاض معنوي في قیم تفاعل التربة بزیادة ملوحة میاه الري)6(تتفق مع ما اشار الیه
زیادة غیر معنویة في قیم تفاعل التربة وذلك لتراكم االیونات القاعدیة المغسولة من تفان زیادة ملوحة ماء الري سببالثالث 

سجلت معاملة الري و )،13،15(الطبقة السطحیة باتجاه االسفل مما ادى الى تغیر نوعیة االمالح المتكونة عند هذا العمق
.7.98معاملة الري بالتناوبقیمة بینما بلغت نهرمقارنة باقل قیمة لمعاملة الري بمیاه8.02بمیاه البزل اعلى قیمة بلغت

ولم یكن الصناف القطن وجمیع تداخالت عوامل الدراسة تاثیر معنوي في قیم تفاعل التربة عند جمیع اعماق الدراسة رغم 
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زیادة غیر ، بینما حصلتانها سجلت انخفاض بزیادة مستویات االضافة وزیادة ملوحة میاه الري عند العمقین االول والثاني
بزیادة مستویات االضافة وزیادة ملوحة میاه الري.معنویة في قیم هذه الصفة عند العمق الثالث

لالعماق الثالثة.*PHمیاه الري واصناف القطن في صفةملوحةتاثیرالتداخل بین الجبس الفوسفاتي و5جدول

اصناف القطن          
C

معامالت الري   
W

GPمستویات الجبس الفوسفاتي      
CxW

GPOGP1GP2

C1

W1

8.338.027.988.11
8.098.037.948.02
7.807.938.007.91

W2

8.168.027.968.04
7.957.907.887.91
7.907.968.087.98

W3

8.087.997.948.00
7.907.877.797.86
7.957.988.098.01

C2

W1

8.317.927.928.05
8.318.037.888.07
7.857.937.967.91

W2

8.237.917.858.00
8.228.007.808.01
7.887.988.067.97

W3

8.027.767.717.83
8.097.937.787.93
7.958.058.128.04

C

CxGP

C1

8.198.017.968.05
7.987.937.877.93
7.887.968.067.97

C2

8.197.867.837.96
8.217.997.828.00
7.897.998.057.98

W

WxGP

W1

8.327.977.958.08
8.208.037.918.05
7.827.937.987.91

W2

8.197.977.908.02
8.087.957.847.96
7.897.978.077.98

W3

8.058.877.827.92
7.997.907.797.89
7.958.028.118.02
8.197.947.89
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GP8.097.967.85
7.897.978.05

سم 75- 50سم            العمق 50- 25سم            العمق 25- 0العمق *

نسبة امتزاز الصودیوم.1-3
ان اضافة الجبس الفوسفاتي اثر معنویًا في خفض )6(جدول0.05عند مستوىنتائج التحلیل االحصائياظهرت

فعند العمق. االنخفاض بزیادة مستویات الجبس الفوسفاتي المضافوزاد ،االول والثانيعمقي الدراسةقیم هذه الصفة عند 
محققًة و 4.07بلغتو المقارنةمقارنًة باعلى قیمة لمعاملة 2.08اقل قیمة بلغت 1-طن.هـ6اعطى مستوى االضافةاالول 

محققًا و 2.99قیمة بلغت1-طن.هـ3مستوى االضافةبینما اعطى ،المقارنة%عن معاملة 48.89نسبة انخفاض بلغت 
اقل قیمة 1-طن.هـ6االضافةسجل مستوى الثاني وعند العمق.المقارنة%عن معاملة 27.53نسبة انخفاض مقدارها

عن %36.55بلغتمحققًة نسبة انخفاض4.35بلغتالتيمقارنًة باعلى قیمة لمعاملة من دون اضافة2.76بلغت
%23.91نسبة انخفاض مقدارهامحققًا و 3.31قیمة بلغت1-طن.هـ3بینما اعطى مستوى االضافة،المقارنةمعاملة 

سبب ذلك الى دور الجبس الفوسفاتي في زیادة االیونات الموجبة ویعزى.عن معاملة من دون اضافة جبس فوسفاتي
االیونات وذوبانیته في التربة سواءًا بسبب محتوى الجبس الفوسفاتي من هذه )9و8جداول(الكالسیوم والمغنیسیومكالذائبة 

لتأثیره الحامضي في زیادة ذوبان هذه االیونات من مركباتها في التربة واحاللها محل ایونات الصودیوم التي ربماالعالیة او
زادت فعالیة غسلها وحركتها بزیادة مستویات الجبس الفوسفاتي المضاف نحو العمق مع میاه الري وهذه النتائج تتفق مع ما 

حیث حصلوا على انخفاض في قیم نسبة امتزاز الصودیوم وعزوا ذلك الى )7،20،21العدید من الباحثین منهم(اشار الیه 
ان نسب االنخفاض في قیم هذه الصفة كانت ایضًا . ویالحظ احالل الكالسیوم محل الصودیوم باضافة الجبس الفوسفاتي

اما عند ).14(الفوسفاتي كانت اكثر عند العمق االولعلیه في العمق االول وهذا یعني ان فاعلیة الجبساقل مما هو
المضاف حیث في قیم هذه الصفة بزیادة مستویات الجبس الفوسفاتيوغیر معنوي انخفاض بسیط فیالحظ الثالث العمق

لمعاملة من دون اضافة جبس فوسفاتي، ویعزى 4.69واعلى قیمة بلغت1-طن.هـ6اضافةستوىلم4.24بلغت اقل قیمة
ذلك الى زیادة ایونات الصودیوم المتحركة من الطبقات العلیا الى الطبقة السفلى.

بزیادة ملوحة على الرغم من زیادتها فة ولجمیع االعماقمعنویًا في قیم هذه الصتاثیراً میاه الريولم یكن لملوحة
هایمعاملة الري بملمقارنة باقل قیمة3.45بزل اعلى قیمه بلغت هایاعطت معاملة الري بمفعند العمق االولمیاه الري، 

عندو بزیادة ملوحة میاه الري.)7جدول(زیادة ایونات الصودیوم الذائبهوهذه الزیادة وسبب .2.60بلغت التينهر
وعند العمق نهر.هایبمالري لمعاملة 3.07واقل قیمة بلغتبزلهایالري بمةلمعامل3.90اعلى قیمة بلغت الثاني العمق
الري بمیاه نهر. لمعاملة4.00لمعاملة الري بمیاه بزل واقل قیمة بلغت 5.05بلغت اعلى قیمةالثالث

عند جمیع نسبة امتزاز الصودیومولم یكن الصناف القطن وجمیع تداخالت عوامل الدراسة تاثیر معنوي في قیم 
میاه الري واالصناف فقد ما عدا التداخل بین ملوحةبزیادة مستویات االضافة اعماق الدراسة رغم انها سجلت انخفاض

سجلت زیادة غیر معنویة في قیم هذه الصفة بزیادة ملوحة میاه الري.

L.S.D.WGpCCxGpCxWGPxWCxGPxW

0.05
n.s0.11n.sn.sn.sn.sn.s
n.s0.12n.sn.sn.sn.sn.s
n.s0.09n.sn.sn.sn.sn.s
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لالعماق الثالثة.*SARة میاه الري واصناف القطن في صفة ملوحتاثیرالتداخل بین الجبس الفوسفاتي و. 6جدول

اصناف القطن          
C

معامالت الري   
W

GPمستویات الجبس الفوسفاتي      
CxW

GPOGP1GP2

C1

W1

3.412.641.782.61
3.962.802.353.04
4.253.723.643.87

W2

4.083.002.013.10
4.533.172.653.45
4.464.073.894.14

W3

4.783.062.353.40
4.633.783.253.89
5.054.664.514.74

C2

W1

3.412.451.892.58
4.012.952.373.11
4.284.133.964.13

W2

4.053.241.953.08
4.253.342.703.43
4.614.194.134.31

W3

4.663.342.503.50
4.703.803.253.92
5.475.335.315.37

C

CxGP

C1

4.092.972.053.04
4.373.252.753.46
4.594.154.014.25

C2

4.043.012.123.05
4.323.362.773.48
4.794.554.474.60

W

WxGP

W1

3.412.551.842.60
3.982.882.363.07
4.273.923.804.00

W2

4.063.221.983.09
4.393.262.673.44
4.544.134.014.22

W3

4.723.202.433.45
4.673.793.253.90
5.264.994.985.05

GP

4.072.992.08
4.353.312.76
4.694.354.24

L.S.DWGp *CCxGpCxWGPxWCxGPxW
n.s0.73n.sn.sn.sn.sn.s



2013ISSN: 1992-7479)، 2العدد (11مجلة االنبار للعلوم الزراعیة، المجلد: 

160

سم 75-50العمق سم         50-25العمق سم      25- 0العمق *          

االیونات بعض وتوزیع حركةفيالجبس الفوسفاتي وملوحة میاه الري واصناف القطن تاثیر التداخل بین مستویات -2
.الموجبة الذائبة

الصودیوم الذائب.- 2-1
ان اضافة الجبس الفوسفاتي اثر معنویًا في خفض قیم )7(جدول0.05عند مستوى بینت نتائج التحلیل االحصائي

الجبس في الطبقة التي یخلط معها اكبر ما یمكنلجبس الفوسفاتياتاثیرحیث یكوناالول والثانيینهذه الصفة عند العمق
اعطى االول . فعند العمقوزاد االنخفاض بزیادة مستویات الجبس الفوسفاتي المضاف)14(وهذا ما اشار الیهالفوسفاتي 

1-ملیمول.لتر22.73بلغتالمقارنةواعلى قیمة لمعاملة 1-ملیمول.لتر14.30بلغتاقل قیمة1-طن.هـ6مستوى االضافة 

%16.37و37.10نسبة االنخفاض بلغتو ،1- ملیمول.لتر19.01قیمة بلغت1-طن.هـ3اعطى مستوى االضافةبینما 
. ویعزى االنخفاض في قیم الصودیوم الذائب الى المقارنةعلى الترتیب مقارنة بمعاملة 1-طن.هـ3و6لمعاملتي االضافة

واحاللها محل الصودیوم وازاحته وغسله مع میاه الري نحو العمق وازدادت )8(جدولالكالسیومكزیادة االیونات الموجبة 
حیث اكدوا على )13،20،21(مع ما اشار الیهذه النتائج تتفق هذه العملیة بزیادة مستویات الجبس الفوسفاتي وهفعالیة

حیث وصلت نسبة كفاءة الجبس الفوسفاتي في ازاحة اكبر كمیة ممكنة من ایونات الصودیوم واستبداله بایونات الكالسیوم 
واعلى 1-ملیمول.لتر18.85اقل قیمة بلغت 1-طن.هـ6اعطى مستوى االضافةوعند العمق الثاني .%30االستبدال الى

21.03قیمة بلغت1-طن.هـ3اعطى مستوى االضافةبینما ، 1-ملیمول.لتر24.06بلغتو المقارنةقیمة لمعاملة 
معاملة عنعلى الترتیب 1-طن.هـ3و6% لمعاملتي االضافة 12.59و21.65نسبة االنخفاض بلغتو ،1-ملیمول.لتر

زیادة غیر معنویة في قیم هذه الصفة بزیادة مستویات االضافة سجلتحیث الثالث . بینما حصل العكس عند العمقالمقارنة
1-ملیمول.لتر27.65واقل قیمة بلغتجبس فوسفاتي1-طن.هـ6ستوى اضافة لم1-ملیمول.لتر29.42وبلغت اعلى قیمة 

تعزى هذه الزیادة عند هذا و .1-طن.هـ3مستوى االضافةل1-ملیمول.لتر28.79بینما سجلت قیمة بلغت المقارنة،ةلمعامل
وكذلك میاه الري،العمق الى حصول تراكم الیونات الصودیوم الذائبة المغسولة من االعماق العلویة الى هذا العمق مع 

امتزاز او تبادل ایونات الكالسیوم والمغنیسیوم محل الصودیوم في االعماق العلویة او ترسبهما بشكل امالح مترسبة مثل 
سیوم  والمغنیسیوم.كبریتات الكال
وكان ، ومع العمقبزیادة ملوحة میاه الريولجمیع اعماق الدراسة ملوحة میاه الري في زیادة قیم هذه الصفة واثرت

البزل اعلى قیمة بلغت هایحیث سجلت معاملة الري بماالولهذا التاثیر معنویًا في زیادة قیم هذه الصفة فقط عند العمق
محققًة نسبة زیادة مقدارهاو 1-ملیمول.لتر15.53بلغتالتي نهرهایاقل قیمة لمعاملة الري بممقارنة ب1-ترملیمول.ل21.67
نسبة زیادة مقدارها بو 1-ملیمول.لتر18.83واعطت معاملة الري بالتناوب قیمة بلغتعن معاملة الري بمیاه نهر، 28.33%
الزیادة الى المحتوى العالي لمیاه البزل من ایونات الصودیوم الذائبوتعزى هذه .النهرهای%عن معاملة الري بم17.52
ایونات الكالسیوم والمغنیسیوم محل ایونات الصودیوم على معقدات التبادل كذلك لعملیات التبادل االیوني واحالل ) و 3(جدول

نسبة امتزاز الصودیوم بزیادة من حصول زیادة معنویة في)17(، وهذا یتفق مع ما اشار الیهفتنطلق الى محلول التربة
ولم یكن الصناف القطن ولم تكن الزیادة معنویة في قیم هذه الصفة عند عمقي الدراسة الثاني والثالث..ملوحة میاه الري

عند جمیع اعماق الدراسة رغم انها سجلت انخفاض بزیادة هذه الصفةوجمیع تداخالت عوامل الدراسة تاثیر معنوي في قیم 
میاه الري واالصناف فقد سجلت زیادة غیر معنویة في قیم هذه الصفة بزیادة ما عدا التداخل بین ملوحةاالضافة مستویات 

ملوحة میاه الري.
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.*لالعماق الثالثة1-ملیمول.لتر+Naة میاه الري واصناف القطن فيملوحتاثیرالتداخل بین الجبس الفوسفاتي و. 7جدول

اصناف القطن          
C

معامالت الري   
W

GPمستویات الجبس الفوسفاتي      
CxW GPOGP1GP2

C1

W1

18.6716.4311.9315.68
20.7017.2315.2017.71
23.8324.3024.6724.27

W2

22.8719.9013.9718.91
23.8320.2018.2320.76
25.7326.8326.8526.47

W3

26.6720.0016.5721.08
27.7724.5022.5724.94
30.8332.4032.5031.91

C2

W1

18.4315.3712.3715.39
20.5317.7015.4717.90
23.5325.7726.0725.12

W2

22.7020.4713.1018.76
23.6021.3718.8021.26
26.9327.5328.5327.67

W3

27.0321.9017.8722.27
27.9025.2022.8325.31
35.0335.9037.9036.28

C

CxGP

C1

22.7318.7814.1618.56
24.1020.6418.6721.14
26.8027.8428.0027.55

C2

22.7219.2414.4418.80
24.0121.4219.0321.49
28.5029.7330.8329.69

W

WxGP

W1

18.5515.9012.1515.53
20.6217.4715.3317.81
23.6825.0325.3724.69

W2

22.7820.1813.5318.83
23.7220.7818.5221.01
26.3327.1827.6827.07

W3

26.8520.9517.2221.67
27.8324.8522.7025.13
32.9334.1535.2034.09

GP
22.7319.0114.30
24.0621.0318.85
27.6528.7929.42

L.S.DWGp *CCxGpCxWGPxWCxGPxW
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سم 75- 50سم            العمق 50- 25سم           العمق 25- 0العمق *

الكالسیوم الذائب.-2

أن اضافة الجبس الفوسفاتي أثر معنویًا في زیادة )8(جدول0.05بینت نتائج التحلیل االحصائي عند مستوى
6اعطى مستوى االضافة االول فعند العمق.ولجمیع اعماق الدراسةاالضافةبزیادة مستویات قیم الكالسیوم الذائب

1-ملیمول.لتر17.62دون اضافة اقل قیمة بلغت بواعطى مستوى 1- ملیمول.لتر28.26بلغتأعلى قیمة1-طن.هـ

37.65تحققت نسبة زیادة مقدارهاف،1-ملیمول.لتر23.87قیمة بلغت1- طن.هـ3مستوى االضافة اعطىبینما 
الكالسیوم الذائب الى محتوى ، وتعزى الزیاده في المقارنةمعاملة عن على الترتیب 1-طن.هـ3و6للمستویین%26.18و

الجبس الفوسفاتي الحامضي في زیادة ذوبان الكثیر من المركبات الحاویة ) وتاثیر2الجبس الفوسفاتي العالي منه (جدول
،14(الذائبةالكالسیوممهمًا الیوناتذلك یعتبر الجبس الفوسفاتي مصدراً لعلى الكالسیوم وتحررها الى محلول التربة و 

مقارنة باقل 1-ملیمول.لتر25.37أعلى قیمة بلغت1-طن.هـ6اعطى مستوى االضافة عند العمق الثاني و ).15،20
22.98قیمة بلغت1-طن.هـ3مستوى االضافةاعطىبینما 1-ملیمول.لتر16.83بلغتحیثلمعاملة المقارنةقیمة

معاملة عن على الترتیب 1- طن.هـ3و6للمستویین%26.76و33.66رها اقدمنسبة زیادة ةً سجلم،1-ملیمول.لتر
مقارنة 1-ملیمول.لتر24.68أعلى قیمة بلغت 1-طن.هـ6اعطى مستوى االضافة اما عند العمق الثالث فقد .المقارنة

عند مستوى 1- ملیمول.لتر22.56بینما بلغت القیمة 1-ملیمول.لتر16.28بلغتحیثلمعاملة المقارنةباقل قیمة
عن على الترتیب 1-طن.هـ3و6للمستویین%27.84و34.03رهااقدمنسبة زیادة محققةً ،1-طن.هـ3االضافة
.المقارنةمعاملة 

لكن الزیادة غیر معنویة و بزیادة ملوحة میاه الري الكالسیوم الذائبمیاه الري فقد زادت قیم ملوحةاما تاثیر
وهذه نتیجة طبیعیة لما تحویه المیاه المالحة من ایونات ذائبة ومنها الكالسیوم باالضافة الى التاثیر االلیكترولیتي العالي 

. فعند من المركبات في التربة وتحررها الى محلول التربةاذابة الكثیریوني او عملیات التبادل االللمیاه المالحة في 
21.74واقل قیمة بلغتبزلهایالري بمةلمعامل1-ملیمول.لتر24.79لكالسیوم الذائبلةقیماعلى بلغت االول العمق

وسجلت عند .1-ملیمول.لتر23.22ة الري بالتناوب قیمة بلغت لمعاملة الري بمیاه نهر واعطت معامل1-ملیمول.لتر
ةلمعامل1-ملیمول.لتر19.66واقل قیمة بلغت بزلهایالري بمةلمعامل1-ملیمول.لتر23.51اعلى قیمة الثاني العمق

فقد سجلت الثالث اماعند العمق.1-ملیمول.لتر22.00نهر، في حین اعطت معاملة الري بالتناوب قیمة هایالري بم
نهر، في هایالري بمةلمعامل1-ملیمول.لتر20.13بمیاه بزل واقل قیمة الري ةلمعامل1-ملیمول.لتر22.18اعلى قیمة 
.1-ملیمول.لتر21.21معاملة الري بالتناوب قیمة بلغتحین اعطت

عند جمیع اعماق هذه الصفةولم یكن الصناف القطن وجمیع تداخالت عوامل الدراسة تاثیر معنوي في قیم 
.لكنها لم تصل حد المعنویةالريمیاه وزیادة ملوحةبزیادة مستویات االضافة زیادة ملحوظةالدراسة رغم انها سجلت 
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.*لالعماق الثالثة1-ملیمول.لترCa+2میاه الري واصناف القطن فيملوحةتاثیرالتداخل بین الجبس الفوسفاتي و8جدول

اصناف القطن          
C

معامالت الري   
W

GPمستویات الجبس الفوسفاتي      
CxW GPOGP1GP2

C1

W1

15.7123.0126.6521.79
13.4222.8024.3020.17
16.0721.8723.4820.47

W2

17.9523.9528.3023.40
17.3523.2825.5722.07
16.5222.1725.2821.32

W3

18.0126.0331.3525.13
20.1524.1826.4823.61
18.0223.7326.1222.62

C2

W1

17.5622.1225.4021.69
13.4020.4323.6219.15
14.4821.1223.7519.78

W2

18.0023.5027.6023.03
16.7323.3525.7321.94
16.2722.8024.2221.09

W3

18.4824.6030.2524.44
19.9523.8026.5223.42
16.3223.7025.2221.74

C

CxGP

C1

17.2224.3328.7723.44
16.9723.4225.4521.95
16.8722.5924.9621.47

C2

18.0123.4127.7523.06
19.6922.5325.2921.50
15.6922.5424.3920.87

W

WxGP

W1

16.6322.5626.0221.74
13.4121.6223.9619.66
15.2821.4923.6220.13

W2

17.9723.7227.9523.22
17.0423.3225.6522.00
16.3922.4824.7521.21

W3

18.2525.3230.8024.79
20.0523.9926.5023.51
17.1723.7225.6722.18

GP
17.6223.8728.26
16.8322.9825.37
16.2822.5624.68

L.S.DWGp *CCxGpCxWGPxWCxGPxW
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سم  75-50سم           العمق 50- 25سم               العمق 25-0العمق *           

المغنیسیوم الذائب.-3

أن اضافة الجبس الفوسفاتي أثر معنویًا في زیادة )9(جدول0.05نتائج التحلیل االحصائي عند مستوىاوضحت
أعلى 1-طن.هـ6اعطى مستوى االضافة العمق االولعند فالعمق.بزیادة مستویات االضافة ومع قیم المغنیسیوم الذائب 

مستوى اعطىبینما 1-ملیمول.لتر13.69دون اضافة اقل قیمة بلغت بواعطى مستوى 1-ملیمول.لتر19.96قیمة بلغت 
3و6للمستویین %15.70و31.41فتحققت نسبة زیادة مقدارها ،1-ملیمول.لتر16.24قیمة بلغت1-طن.هـ3االضافة
وتعزى الزیاده في المغنیسیوم الذائب الى محتوى الجبس الفوسفاتي العالي منه .المقارنةمعاملة عن على الترتیب 1-طن.هـ
ایوناتها الى محلول الجبس الفوسفاتي الحامضي في زیادة ذوبان الكثیر من المركبات الحاویة علیه وتحرر) وتاثیر2(جدول

اعطى مستوى عند العمق الثاني و .)7،13(همًا الیونات المغنیسیوم الذائبةالجبس الفوسفاتي مصدرًا مالتربة حیث یعتبر 
15.11دون اضافة اقل قیمة بلغت بواعطى مستوى 1-ملیمول.لتر22.01أعلى قیمة بلغت1-طن.هـ6االضافة 

مقدارهانسبة زیادةتحققتف، 1-ملیمول.لتر17.83بلغتقیمة 1-طن.هـ3مستوى االضافة اعطى بینما 1-ملیمول.لتر
اعطى مستوى اما عند العمق الثالث فقد .المقارنةمعاملة عن على الترتیب 1-طن.هـ3و6للمستویین%15.25و31.35

19.06مستوى بدون اضافة اقل قیمة بلغت واعطى،1-ملیمول.لتر24.68أعلى قیمة بلغت 1-طن.هـ6االضافة 
مقدارها نسبة زیادة بذلك تحققتو 1-ملیمول.لتر122.34-طن.هـ3مستوى االضافة عندقیمةالبینما بلغت 1-ملیمول.لتر

. ویالحظ بشكل عام ازدیاد قیم المغنیسیوم المقارنةمعاملة عن على الترتیب 1-طن.هـ3و6للمستویین %14.68و22.77
االذابة وحركة االیونات الذائبة مع میاه الري والغسل من االفاق الذائب مع العمق وقد یرجع سبب ذلك الى زیادة عملیات 

عمق.لالسطحیة نحو ا

لجمیع اعماق الدراسة على الرغم من حصول زیادة في قیم هذه الصفة معنويمیاه الري تاثیر ملوحةولم یكن ل
1-ملیمول.لتر17.97اعلى قیمة بلغتاالول عند العمقبسیطة في قیم هذه الصفة بزیادة ملوحة میاه الري ومع العمق. ف

بلغت اعلى قیمة الثاني وعند العمق.نهرهایالري بملمعاملة1-ملیمول.لتر15.34بزل واقل قیمة بلغتهایالري بمةلمعامل
واما عند ه نهر.ایالري بملمعاملة1-ملیمول.لتر16.43بزل واقل قیمة بلغتهایالري بمةلمعامل1-ملیمول.لتر20.37
1-ملیمول.لتر20.26بزل واقل قیمة بلغت هایالري بمةلمعامل1-ملیمول.لتر24.68فبلغت اعلى قیمة الثالثالعمق 

ه نهر.ایالري بملمعاملة

عند جمیع اعماق هذه الصفةولم یكن الصناف القطن وجمیع تداخالت عوامل الدراسة تاثیر معنوي في قیم 
لكنها لم ترتقي لمستوى میاه الريوزیادة ملوحةبزیادة مستویات االضافة زیادة ملحوظةالدراسة رغم انها سجلت 

. المعنویة
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.*لالعماق الثالثة1-ملیمول.لترMg+2میاه الري واصناف القطن فيملوحةتاثیرالتداخل بین الجبس الفوسفاتي و9جدول

اصناف القطن        
C

معامالت الري   
W

GPمستویات الجبس الفوسفاتي      
CxW GPOGP1GP2

C1

W1

12.9514.8718.2515.36
13.7816.2519.6216.55
16.6021.4723.1820.42

W2

13.3815.2320.5316.38
14.7216.5222.8018.01
17.8821.8324.9021.54

W3

14.8718.2721.0218.05
17.5720.8324.1320.84
21.1524.7225.4723.78

C2

W1

12.5514.8718.5515.32
13.4716.4719.0216.32
15.3820.9723.9720.11

W2

13.2016.9020.2016.77
14.4817.6522.6518.26
19.9321.1824.3021.81

W3

15.2017.2821.2217.90
16.6219.2723.8219.90
23.4223.8526.2524.51

C

CxGP

C1

13.7316.1219.9316.60
15.3617.8722.1818.47
18.5422.6724.5221.91

C2

13.6516.3519.9916.66
14.8617.7921.8318.16
19.5822.0024.8422.14

W

WxGP

W1

12.7514.8718.4015.34
13.6216.3619.3216.43
15.9921.2223.5720.26

W2

13.2916.0720.3716.57
14.6017.0822.7218.14
18.9121.5124.6021.67

W3

15.0317.7721.1217.97
17.0920.0523.9720.37
22.2824.2825.8624.14

GP
13.6916.2419.96
15.1117.8322.01
19.0622.3424.68

L.S.DWGp *CCxGpCxWGPxWCxGPxW
n.s1.70n.sn.sn.sn.sn.s
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.المصادر

جة ونمو الذره مزیفي الصفات الفیزیائیة لتربة رملیة: تأثیر بعض المحسنات2011الجابري،صالح عبد صالح عبداهللا.-1
كلیة الزراعة/جامعة االنبار.- الصفراء. رسالة ماجستیر

النبات. : تأثیر اضافة الجبس الفوسفاتي في كفاءة غسل االمالح ونمو 1988الجنابي،ایمان عبد المهدي علیوي.- 2
كلیة الزراعة/جامعة بغداد.-رسالة ماجستیر

: الري المتناوب بین المیاه المالحه وشبه المالحة والمیاه 1997الجیالني،عبد الجواد.عبد الرحمن غیبة وفاضل قدوري.- 3
في اللیزومتریة في محطة 1996- 1995للموسم الزراعي 67العذبة على انتاجیة القمح صنف اكساد 

المركز العربي بدیر الزور. الدورة التدریبیة حول استعمال المیاه المالحة وشبه المالحة في الزراعة للمهندسین 
العراق/ بغداد..1997- 3-3ولغایة 2-26العراقیین الزراعیین 

واقع معالجة المخلفات الصناعیة والتخلص من الفوسفوجبسوم في مجمع االسمدة :1986حسین،عبد الصمد عماش. - 4
1986تشرین الثاني 17—15في القائم. ندوة الفوسفوجبسوم(استخداماته واسلوب التخلص منه) للفترة من 

.11ناعة والمعادن. صفحةوزارة الص-بغداد
: استعمال بعض المخلفات العضویة والكلس والجبس في معالجة المیاه المالحة 2011الحدیثي، یاس خضیرحمزه.- 5

كلیة الزراعة / جامعة االنبار.-وتأثیرها في بعض صفات التربة ونمو فول الصویا.اطروحة دكتوراه
التداخل بین ملوحة ماء الري والسماد الفوسفاتي على بعض خصائص : تأثیر 2000الحمداني،فوزي محسن علي. - 6

كلیة الزراعة / جامعة بغداد.-التربة وحاصل الحنطة.اطروحة دكتوراة
: تأثیر اضافة الجبس الفوسفاتي في تلوث التربة والماء والنبات.رسالة 2003الحیاني،عبد الستار جبیر زبن. - 7

النبار. كلیة الزراعة / جامعة ا-ماجستیر
تأثیرمكافحة األدغال ومسافات الزراعة في حاصل القطن ومكوناته :2004الخالدي،رافد احمدعباس. - 8

Gossypium  hirsutum L.قسم علوم المحاصیل الحقلیة . كلیة الزراعة / جامعة -. رسالة ماجستیر
بغداد .

جامعة - العربي. وزارة التعلیم العالي والبحث العلميالري والبزل في العراق والوطن:1984خروفة، نجیب وآخرون.- 9
بغداد.

جامعة األسكندریة.كلیة الزراعة /–:  تلوث الماء 2006الخطیب،السید احمد. -10
: استصالح االراضي،االسس النظریة والتطبیقیة.مطبعة دار الحكمة.بغداد.1992الزبیدي،احمد حیدر. -11
- 23جامعة الموصل. ص –رة التعلیم العالي والبحث العلميمحاصیل االلیاف. وزا: 1999شاكر،أیاد طلعت.-12

103.
: دور الجبس 2006،ابراهیم بكري،سعدي مهدي الغریري،حامد شالكة مغیروهشام سلمان العبیدي.عبد الرزاق-13

الجوفیه المالحة . الفوسفاتي في خفض مستوى الصودیوم واستزراع الترب المتأثره باالمالح باستخدام المیاه 
).1(6المجلة العراقیة لعلوم التربة .مجلد 

0.05n.s2.40n.sn.sn.sn.sn.s
n.s2.81n.sn.sn.sn.sn.s



2013ISSN: 1992-7479)، 2العدد (11مجلة االنبار للعلوم الزراعیة، المجلد: 

167

: تأثیر الجبس الفوسفاتي في جاهزیة فسفور الصخر الفوسفاتي لنبات الحنطة. 2001العكیلي،امین غازي شمال.-14
رسالة ماجستیر. كلیة الزراعة / جامعة بغداد.

الفوسفاتي والمیاه المالحه في غسل االمالح في تربتین مختلفتي : تأثیر الجبس 2012الهاشمي،مصطفى جابرعلي.-15
كلیة الزراعة / جامعة االنبار.-النسجة.رسالة ماجستیر

بغداد ./العراق -نشرة ارشادیة : 2001وزارة الزراعة ، الشركة العامة للمحاصیل الصناعیة . -16
في مراحل نمو محصول الذرة البیضاء وتراكم الملوحة وانتاجیة الري بمیاه البزل : تأثیر2006فتیخان.یاسین،موسى -17

.2006) :2(4مجلة االنبار للعلوم الزراعیة.مجلد المحصول.
18- Abdel-Gawad.A,Arsian.A,Awwad F,Kadouri F. 2004: Deep Plowing management
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9-10.
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