
      ISSN: 1994-7801 
  ٢٠١٠، ١-العدد، ٢-المجلد                                                                    عراقية لدراسات الصحراء     المجلة ال

  العدد الخاص للمؤتمر العلمي ا&ول

ولوجية والخصائص الفيزيائية لتربة فتأثير طرائق ري مختلفة في بعض الصفات المور
 جبسية في منطقة الثرثار

 
**بدر ملحان الدليمي                    *  زكي علوان حسن             *  علي حسين ابراھيم البياتي  

 
جامعة اNنبار –كلية الزراعة *  

 
قQويةمعھدالص-ھيئة التعليم التقني**  

 
 
 

.الثرثار، تربة جبسية، الصفات المورفولوجية :الكلمات المفتاحية  
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  :المستخلص

محافظة ا5نبار نظراً 1ستخدام  - ناحية الصق+وية)/ ثرثار  –لوجة ف(راسة في حقول شركة المجد الزراعية الواقعة على طريق نفذت ھذه الد     

في أستغ+ل تربھا الجبسية، لمعرفة تأثير استخدام ھذه الطرائق في بعض صفات  C3S1بمياه ذات صنف )السيحي و التنقيط و الرش(طرائق الري 

لمسح شبه المفَصل لمنطقة الدراسة، حددت أربع مواقع تختلف من حيث طبيعةا1ستغ+ل ا بعد اجراء. وجيةوالخصائص الفيزيائيةالتربة المورفول

أرض مستغلة لزراعة الحبوب بطريقة الري  P2و) B(أرض غير مستغلة زراعياً  P1: الزراعي المستخدم لمدة ث+ث سنوات وكما يأتي

أرض مستغلة لزراعة الخضر بطريقة الري بالتنقيط  P4 و) SW3(زراعة الحبوب بطريقة الري بالرش  أرض مستغلة ل P3و) FW3(السيحي

)DV3 .( فاق المشخصة لكل بدون وأجريت عليھا بعضnالبدونات الممثلة لھذه المواقع وصفت مورفولوجياً واستحصلت عينات ترابية وحسب ا

  :ما يأتيأظھرت النتائج . يةالتحاليل المختبرية لتحديد بعض خصائصھا الفيزيائ

  .سم ٢٥سم الى ١٨حصول زيادة في ُسمك اnفاق السطحية للمواقع المستغلة زراعياً مقارنة بغير المستغلة، إذ ازدادت من  .١

 .ضعف بناء التربة في البدونات الخاضعة للدراسة خصوصا عند أستخدام طريقة الري السيحي .٢

عنوياً في قيم الكثافة الحقيقية ولجميع آفاق بدونات الدراسة، مع أنخفاض قيمھا بارتفاع محتوى التربة لم تكن لطريقة الري المستخدمه تأثيراً م .٣

مقارنة  FW3وSW3وDV3كمعدل للمعام+ت %١٣.٩و% ١٠.٠و% ٥.٤اما قيم الكثافة الظاھرية فقد أزدادت معنويا بنسبة. من الجبس 

 . Bبالمعاملة

كيلوباسكال  ١٥٠٠والشد  ٣٣المحتوى الرطوبي عند الشد (في الخصائص المائية للتربة المدروسة لوحظ وجود تأثيرا معنويا لطريقة الري .٤

 .اذ أظھرت طريقة الري بالتنقيط أعلى زيادة في ھذه المؤشرات مقارنة  بطرائق الري ا1خرى). والماء الجاھز

وبفروق غير معنوية عن غيرالمستغلة زراعيا ،مع م+حظة % 3.9أنخفاض قيم مقاومة التربة ل+ختراق في المواقع المستغلة زراعياً بنسبة  .٥

 3.1أعلى قيمة بلغت  SW3في حين أظھر نفس ا5فق للمعاملة  ٢-سم.كغم 2.6بلغت  DV3عند المعاملة Apأدنى القيم لھذه الصفة عند ا5فق 

 . ٢-سم.كغم
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FEEECT OF DIFFERENT IRRIGATION METHODS IN SOME 

MORPHOLOGICAL AND PHYSICAL   PROPERTIES OF AN 

GYPSIFEROUS SOIL AT AL-THIRTHAR AREA  

Ali H.I.Al-Bayati *         Zike A.Hassin*        Bader M. Al-Dulyme**  

 

  

  

  

  

Abstract:  
 

     This study was conducted at fields of Al-Majd agricultural company which located between falluga and 

thirthar at al saqlawia / Al-Anbar government, to study the effect of using different irrigation methods (flood - 

drip - sprinkler) irrigation  to using its gypsiferous soils with irrigation water class C3S1, to know the effect of 

this irrigation methods in some soil morphological and physical  properties . 

 After semi detail survey, four positions were pointed that were different in agricultural using nature for three 

years as following:P1 virgin soil (B), P2 land which used for cereals with flood irrigation method (FW3), P3 

land which used for cereals with sprinkler irrigation method (SW3) and P4 land which used for vegetable with 

drip irrigation method (DV3).These four pedons were described morphologically then soil samples were taken 

from each horizon to analysis some physical properties. The results showed that following: 

1. The thickness of surface horizons for cultivated site increased in comparison with uncultivated  soil from 

18cm to 25 cm. 

2. The soil structure grade was weak in all pedon’s , especially at soil which was under the flood irrigation 

3. There is no significant effect for irrigation method on particle density at all horizons, this property data was 

showed decreasing in its value with increasing soil content of gypsum, but the bulk density was effected by 

irrigation practice significantly, it was increased 5.4%, 10.0% and 13.9%as mean for treatments DV3, SW3 

and FW3 respectively. 

4. There is significant effect for irrigation method on studied soil water properties (field capacity, wilting 

point and available water).Using of drip irrigation method was showed higher increasing in these properties 

in comparison with other irrigation methods. 

5. Soil  penetration resistance was decreased 3.9% in farming lands without significant different in 

comparison with virgin land, and lower value was pointed at Ap horizon for DV3 treatment reached 2.6 

kg.cm-2 while the  same horizon  for SW3 treatment was showed the higher value 3.1 kg.cm-2. 
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  :المقدمة
 

ة نظراً للحاجة المتزايدة إلى الغذاء في العالم نتيج     
 8.5صل إلى والذي سي ،للزيادة المطردة في عدد السكان

 ٢٠٥٠مليار عام  ١٠، والمتوقع بلوغه ٢٠٢٥مليار عام 
)2004,Bongaarts(  مقارنة بمحدودية مساحات

من مجموع % ٢٢ا1راضي الزراعية و التي تشكل فقط 
تبرز لذا  ،)Jafarzadeh and Zinck,2004(اليابسة 

راضي جديدة لتأمين الحاجة أ أھمية التوسع في إستغ+ل
المتزايدة إلى الغذاء، ولبلوغ ھذا الھدف يتطلب ا5مر 
دراسة خصائص ھذه ا5راضي وقابليتھا ل+ستغ+ل 
الزراعي و كافة مشاكل ومعوقات التي تواجه ھذا 

ومن المعوقات المھمة في بعض ترب المناطق . ا1ستغ+ل
الجبس          الجافة وشبه الجافة ھي محتواھا العالي من 

)CaSO4.2H2O ( ُعد ذوبانه في الماء من اھم والذي ي
لذا فأن معرفة توزيع . المشاكل التي تعاني منھا ھذه الترب

الجبس في ھذه الترب ودراسة خصائصھا وتحديد 
التطبيقات الم+ئمة 1ستغ+لھا وإدارتھا تعتبر من أوليات 

  .إستغ+ل ھذه الترب اقتصادياً 
 Van Alphen and Romero,1971) ( لقد اشار      

الجبسية الحاوية على طبقة جبسية على عمق  بأن الترب
تكون مناسبة للري، وتعطي انتاجاً جيداً ) سم ٦٠- ٣٠(

لكثير من المحاصيل، فيما اذا كانت الطبقة السطحية ذات 
نسجة ناعمة،اما اذا كانت الطبقة السطحية متوسطة إلى 

ئمة ل+ستغ+ل الزراعي خشنة فتكون التربة غير م+
  ).FAO,1990(اقتصادياً  

 (Smith and Robertson,1962)1حظ كل من       
ليس له %  ١٠- ٣أن محتوى التربة من  الجبس ما بين  

تأثير في قابلية التربة ل+حتفاظ بالماء وان زيادة نسبة 
تعمل على خفض قابلية التربة % ١٥-١٠الجبس إلى 

  .ل+حتفاظ بالماء
إلى أمكانية إستخدام  Mousli (1981,( أوضح     

أسلوب الري بالرش في الترب التي تحتوي على طبقة 
. غم ٢٠٠سم وذات محتوى جبسي  ٦٠جبسية عند العمق 

تحركاً ) ١٩٨٨،الكبيسي(و1حظ .تربة كحد اقصى ١-كغم
للجبس في مقد التربة نتيجة ذوبانه عند استخدام أسلوب 

ور في العراق وعزى سبب الري السيحي في منطقة الد
ذلك 5ستخدام كميات مياه ري كبيرة خ+ل مدة زمنية 
قصيرة، في حين لم ي+حظ ھذا السلوك عند إستخدام 
أسلوب الري بالرش والتي رافقتھا زيادة في نسبة إنبات 

مقارنة مع الري % ١٠محصول الذرة الصفراء بنسبة 
ا الترب ام.  السيحي الذي سبب تكوناً لقشرة سطحية صلبة
في الـ % ١٥الضحلة الحاوية على نسب جبس اقل من 

سم، فتكون  ٦٠- ٣٠جبس بعمق % ٤٠سم العليا و  ٢٠
م+ئمة للري مع زراعة المحاصيل ذات الجذور السطحية 
باستخدام مياه ري فيھا نسبة عالية من الكالسيوم 
والكبريتات مع كميات من كلوريد الصوديوم، والتي تمنع 

تكوين الترسبات في مثل ھذه الترب ترسيب الجبس و
)1996,Mashali, .( أشار)إلى إمكانية ) ٢٠٠٢،الراوي

  أستغ+ل الترب ذات المحتوى العالي من الجبس في 

  
ا¸نتاج الزراعي بأعتماد أسلوب الري بالرش وبأستخدام 

اذ أكد كل من . اه ري متوسطة الملوحةــــمي
(2004,Jafarzadeh and Zinck) م مياه ان أستخدا

ري ذات نسب قليلة من الملوحة و الحاوية على آيونات 
الكالسيوم و الكبريتات يمكنھا التقليل من ذوبان الجبس في 

  .التربة
تنتشر الترب الجبسية في العراق ضمن المناطق غير      

مضمونة ا1مطار مما استلزم أتباع أساليب الزراعة 
المياه الجوفية  ا5روائية فيھا بأستخدام مياه ا1نھار أو

5ستغ+لھا ولكون ھذه الترب تعاني من ظاھرة التخسفات 
)Sinke holes ( نتيجة لذوبان الجبس في الماء ، فقد

لوحظ بأن اتباع طريقة الري السيحي يكون غير م+ئماً 
لذا فقد تطلب . ويتسبب في ضياع كميات كبيرة من المياه 

نقيط كبديل ا1مرأستخدام طرائق ري اخرئ كالرش أو الت
عن أسلوب الري التقليدي لتقليل الضائعات المائية 
وتحسين كفاءة الري و لرفع أنتاجية الوحدة المائية 

ونظراً .المستثمرة في أستغ+ل ھذه الترب بالشكل ا5مثل
¸دخال طرائق الري أع+ه في ري ھذه الترب في العراق 

أثير  منذ مدة زمنية غير قليلة ولمحدودية الدراسات حول ت
أستخدام ھذه ا1نظمة في خصائص الترب الجبسية، 
أجريت ھذه الدراسة التي تھدف إلى معرفة تأثير طرائق 

المستخدمة منذ ث+ث ) السيحي و الرش و التنقيط(الري 
سنوات مقارنة بالتربة غير المستغلة في بعض صفات 

يائية لتربة جبسية التربة المورفولوجية والخصائص الفيز
  .الثرثار في منطقة

  

  المواد وطرائق العمل
  

  :اختيار منطقة الدراسة - ١
  

شركة المجد الزراعية الواقعة في حقول تم اختيار       
محافظة / ، الجبل، ناحية الصق+وية ٣٦مقاطعة 

 ٣٥–شما1ً وخط طول  ٣٤° ٣٢– ا1نبارعند خط عرض
) الفرات -الثرثار(شرقاً والى الجانب الشرقي لقناة  ٤٣°

ع للدراسة لكون تربتھا جبسية وتم استخدام انظمة كموق
الري بالرش و التنقيط فض+ً عن الري السيحي فيھا منذ 

  .مدة زمنية

:الميدانية ا�جراءات - ٢  
 

بناًءا على الخارطة ا1دارية المتوافرة في المشروع،      
ُحددت ا5راضي المستغلة زراعياً لمدة ث+ث سنوات 

الرش المحوري وكذلك المستغلة باسلوب الري السيحي و
باستخدام منظومات الري بالتنقيط ، فض+ً عن ا1راضي 

جري مسح شبه أ).١-شكل()  غيرالمستغلة زراعياً (البكر 
مفصل للموقع باتباع الطريقة الحرة اعتمادا على التغاير 

) ٣٤(في الطوبوغرافية والنبت الطبيعي ، تم خ+لھا عمل 
نسجة التربة وبعض الصفات  حفرة مثقبية فحصت خ+لھا

المورفولوجية كاللون وتواجد تجمعات الجبس حقلياً 
-جدول(م وبناًءا على ذلك حددت المواقع التالية  ١ولعمق 

  ُسجلت ميدانياً بعض البيانات حول ا5ساليب ا5دارية ). ١

٨٤ 



تأثير طرائق ري مختلفة في بعض الصفات المورفولوجية                                                     البياتي وآخرون        

  
المتبعة في إستغ+ل كل موقع من المواقع المختارة 

حديد مواقع البدونات بعد ت.  )٢- جدول(ضحة في والمو
م ثم ١.١٠ى عمق ـــــالممثلة لكل موقع، تم الحفر إل

  وصفھا مورفولوجيا باستخدام دليل مسح التربة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  

  
 Soil ,Survey Staff) 1951(  بعدھا .ٍ وتعدي+ته

أستحصلت عينات ترابية من كل أفق من ا5فاق 
التقديرات المختبرية لبعض الصفات جراءالمشخصة 1
  . الفيزيائية لھا
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  :مياه الري - ٣

  

 - الثرثار(يتم ري ترب المشروع بمياه مصدرھا قناة      
ودرجة  ١.٣٥dS.m-1ذات توصيل كھربائي )الفرات
الملوحة أستنادا الى مختبر  C3S1ذو صنف  ٧.٥تفاعل 

  .) USDA) ،1954ا1مريكي 
  

  :اNجراءات المختبرية - ٤
  

جففت العينات ھوائياً ثم طحنت ومررت من خ+ل      
ملم وقدرت فيھا بعض الصفات  ٢منخل قطر فتحاته 

  :الفيزيائية التالية
  

قدرت بطريقة  - :ائق التربةــــتحليل حجوم دق -١
)Hesse ،1976 ( والخاص بالترب الجبسية وذلك
 BaSO4غليف بلورات الجبس بكبريتات الباريوم بت

بعد معاملة مواد التربة الجبسية المفتتة باليد بمحلول 
% ٢كلوريد الباريوم و  ١-لتر.غم ٥٠يحتوي على 

ثم فصل  Triethanolamineتراي أيثانول أمين 
الرمل عن الغرين والطين بالنخل الرطب بوساطة 

وزن مفصول وتم . مايكرومتر ٥٠منخل قطر فتحاته  
سيليزية  °٦٠الرمل الكلي بعد تجفيفه على درجة 

-٥٠(ناعم جداً  -:وفصل إلى خمسة احجام ھي
، )مايكرومتر ٢٥٠-١٠٠(، ناعم )مايكرومتر١٠٠

-٥٠٠(، خشن )مايكرومتر٥٠٠-٢٥٠(متوسط 
 ٢٠٠٠ -١٠٠٠(وخشن جداً ) مايكرومتر ١٠٠٠

وذلك باالنخل الجاف بوساطة مجموعة ) مايكرومتر
 ١٠٠٠و  ٥٠٠، ٢٥٠، ١٠٠اقطار فتحاتھا  مناخل

  .مايكرومتر ووزن كل جزء وحساب نسبته
بعدھا ُعين محتوى التربة من الطين والغرين        

و  Dayبأستخدام طريقة الماصة، الموصوفة من قبل 
  ).Blake et al.) ،1965الواردة في 

 Clodقدرت بطريقة المدرة : الكثافة الظاھرية -٢
باستخدام طريقة شمع  Blakeل الموصوفة من قب

  ).(Blake et al., 1965البارافين و المذكورة في 
تم تقديرھا باستخدام طريقة قنينة : الكثافة الحقيقية -٣ 

 Blakeالموصوفة من قبل ) البكنوميتر(الكثافة 
  ). Blake et al) ،1965والواردة  في 

حسبت من الع+قة الرياضية بين : المسامية الكلية -٤
    Vomocilكثافة الظاھرية و الحقيقية حسب طريقة ال
  -:وكمايلي) Blake et al.) ،1965الواردةفي      
  
  
              % =المسامية   

      
  

تم قياسھا باستخدام جھاز : مقاومة التربة ل+ختراق  -٥
 ، في)Pocket penetrometer(ا1ختراق الجيبي 

ث قراءات نماذج ترب غير مثارة بعد اخذ متوسط ث+
  والواردة  Davidsonوحسب الطريقة التي وصفھا 

  

  
بعد تجفيف نماذج )   Blake et al.) ،1965في 

  .سيليزية  °٢٠التربة بدرجة حرارة المختبر 
قدر المحتوى الرطوبي : المحتوى الرطوبي للتربة -٦

 كيلوباسكال باستخدام ١٥٠٠و  ٣٣للتربة عند الشدود 
وحسب  ١٠٠٠ CATجھاز غشاء الضغط موديل 

 ، مع) Blake et al.) ،1965الطرائق الواردة في 
ساعة  ٤٨سليزيْة لمدة  ٦٥ْتجفيف العينات بدرجة 

  ).١٩٨٨سليمان آغا، (

:تحليل النتائج - ٥  
 

حللت النتائج لبيان تأثير طريقة الري في الصفات      
المدروسة بأستخدام التصميم العشوائي الكامل وبتجربة 

بار معنوية الفروقات با5عتماد على قيمة مع اخت. عاملية
وحسب ما جاء فيه كل من  L.S.Dأقل فرق معنوي 

)Steel and Torrie ،1960 ( و) ،الراوي وخلف هللا
، كما تم أيجاد معام+ت ا5رتباط بين  المتغيرات )٢٠٠٠

 SAS  )Statisticalالمستقلة با1ستعانة بنظام 
Analysis System.(  

  

  قشةالنتائج والمنا
  

:تصنيف الترب المدروسة - ١  
 

أعتماداً على نتائج الوصف المورفولوجي  لبدونات      
الترب المشمولة بالدراسة،وبأستخدام النظام ا1مريكي 

 صنفت الترب ضمن رتبة ) ١٩٩٨(الحديث 
Aridisol وتحت رتبةGypsids  والمجموعة العظمى

Haplogypsids  وضمن تحت المجموعة
Haplogypsids Typic . كما صنفت الترب إلى

أفاق (مستوى الس+سل اعتماداً على عمق التربة الفعال 
التربة العلوية غير الجبسية أو ذات المحتوى الجبسي 
) القليل والواقعة أعلى ا1فق الجبسي المحدد لنمو الجذور

ونظام تصنيف الترب ) ٢٠٠١ ،سليم(المقترح من قبل 
العكيدي والخاص  إلى مستوى الس+سل المقترح من قبل

بعد أن صنفت ) . Al-Agidi ،1981(بالترب المتطورة 
)  Sierozem(الترب إلى مستوى المجاميع العظمى 

، ,.Baldwin et al( بحسب النظام ا1مريكي القديم 
، حيث وقعت )Thorp and Smith ،1949( و) 1938

اكثر من ( G4جميع ترب الدراسة ضمن الترب العميقة
بھا جبسية تقع على صخور جبسية وأن تر) سم ١٠٠

مجواة من ترسبات الفارس ا1سفل والتي تكون ذات 
محتوى متوسط إلى عال من الجبس حيث تراوحت نسبة 
الجبس في ھذه الترب من كمية  قليلة في الطبقة السطحية 

في الطبقات تحت السطحية % ٢٥إلى اكثر من 
)Buringh ،1960 ( مشيرة إلى ان عوامل تكوين ،
ربة ا5كثر أھمية في  المنطقة ھي مادة ا5صل والمناخ الت

 Barazanji( بصورة رئيسية وھذا يتفق مع ما أشار اليه 
  .عند دراسته للترب الجبسية في القطر)1973، 

       

  ١٠٠×الكثافة الظاھرية –الكثافة الحقيقية 

  الكثافة الحقيقية
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أتضÄÄح مÄÄن نتÄÄائج الفحوصÄÄات المورفولوجيÄÄة والقياسÄÄات 

  المختبرية بأن جميع الترب المدروسة كانت 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G4 223 FXW    ضمن السلسلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رقم البدون
  أسلوب ا�دارة ا�ستغ�ل الزراعي طبيعة

  رمز

 اسلوب ا�دارة

P1  
 ).بكر(أرض غير مستغلة زراعياً 

  

 

Virgin 

 

B 

P2  

  أرض مستغلة زراعياًُ◌ بطريقة الري

  .السيحي لمدة ث�ث سنوات

  

 

Flood, wheat, 3 years FW3 

P3  
  أرض مزروعة بالحنطة لث�ث سنوات

 .باستخدام منظومة الري بالرش المحوري
Sprinkler, wheat, 3 yearsSW3 

P4  
  )طماطة(أرض مزروعة بالخضر 

 .لث�ث سنوات باستخدام طريقة الري بالتنقيط
Drip, vegetable, 3 years DV3 

  .تغ�ل الزراعي للمواقع المختارةطبيعة ا�س: ١-جدول
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  :الصفات المورفولوجية للترب المدروسة  - ٢

  

بÄأن تÄرب الدراسÄÄة قÄد أحتÄÄوت ) ٣-جÄÄدول(يتضÄح مÄن      
 ينفقÄÄÄا5وأن  Cو Bو AعلÄÄÄى ا5فÄÄÄاق الوراثيÄÄÄة المتمثلÄÄÄة 

يتمث+ن بتجمع معدن الجÄبس لÄذا فقÄد أعطيÄا  ثاني والثالثال
للد1لÄÄة علÄÄى تجمÄÄع ھÄÄذه المÄÄادة وتشÄÄير  Cyو  ByالرمÄÄز 

جبسÄÄية  الم+حظÄÄة حقليÄÄاً علÄÄى أن ھÄÄذه المÄÄادة التجمعÄÄات ال
منقولÄÄÄÄة مÄÄÄÄن ا1فÄÄÄÄاق السÄÄÄÄطحية بفعÄÄÄÄل بعÄÄÄÄض العمليÄÄÄÄات 
البيدوجينية التي ساعدت على إذابة ونقل وترسÄيب الجÄبس 
ضمن اجزاء بيدون التربة، ومن المظاھر التي تؤكÄد علÄى 
ذلك طبيعة التدرج في نسب الجبس مع العمÄق، وھÄذا يتفÄق 

  .)Carter and Inskeep) ،1988مع ما 1حظه   
أشÄÄارت نتÄÄائج الدراسÄÄة المورفولوجيÄÄة بصÄÄورة عامÄÄة      

إلÄÄÄى وجÄÄÄود ا5فÄÄÄاق التشخيصÄÄÄية السÄÄÄطحية مÄÄÄن نÄÄÄوع الÄÄÄـ 
Ochric  وا1فاق تحت السطحية من نوع الـGypsic  يÄف

تÄÄأثير واضÄÄح ) ٣-جÄÄدول (ي+حÄÄظ مÄÄن .التÄÄرب المدروسÄÄة
 لطريقة الري المتبعة في سمك ا5فاق وخصوصا السطحية
منھÄÄا والتÄÄي تتÄÄأثر بالعمليÄÄات الزراعيÄÄة وأھمھÄÄا الحراثÄÄة، 
وذلك لكون جميع المواقع المختارة للدراسة كانت معرضة 

  .للعمليات ا5دارية نفسھا بأستثناء طريقة الري المتبعة
فجميÄÄع المواقÄÄع تحÄÄرث بأسÄÄتخدام المحÄÄراث القرصÄÄي      

) الخرماشÄة(سÄم وتÄنعم بواسÄطة ا1لÄة العازقÄة  ٢٥ولعمق 
 A1أن سÄمك ا1فÄق السÄطحي ) ٣-جدول(يبين ).٢-جدول(

سم ، بينما سÄمك  ١٨في الترب غير المستغلة زراعياً كان 
سÄم ،  ٢٥عنÄد أتبÄاع  الÄري بÄالرش كÄان  Apافاق الحراثة 

عنÄÄد أتبÄÄاع طريقÄÄة  ApفÄÄي حÄÄين كÄÄان سÄÄمك افÄÄق الحراثÄÄة 
كانت الحدود ا1نتقاليÄة . سم 25الري السيحي والتنقيط بلغ 

اق السطحية واnفق الجبسي الÄذي يليھÄا تدريجيÄة ا بين اnف
في  التربÄة غيÄر المسÄتغلة زراعيÄاً، اصÄبحت واضÄحة فÄي 
جميÄÄع البÄÄدونات المسÄÄتغلة زراعيÄÄاً، وعنÄÄد طرائÄÄق الÄÄري 

فÄÄي حÄÄين كانÄÄت  طوبوغرافيÄÄة الحÄÄدود . الÄÄث+ث المدروسÄÄة
ين مÄÄن تتبÄÄ.المشخصÄÄة مسÄÄتقيمة فÄÄي جميÄÄع تÄÄرب الدراسÄÄة

بÄÄأن قÄÄيم طÄÄول ) ٣-جÄÄدول (جي نتÄÄائج الوصÄÄف المورفولÄÄو
 10YRلجميع آفاق البدونات المدروسة ھي  Hueالموجة 

أمÄÄا قÄÄيم الشÄÄدة . وفÄÄي كÄÄ+ حÄÄالتي الوصÄÄف الجافÄÄة والرطبÄÄة
Value  / اوةÄÄالنقChroma  انÄÄد كÄÄة فقÄÄة الرطبÄÄي الحالÄÄف
عنÄÄÄد  ٣/٥ارتفÄÄÄع ليصÄÄÄبح  P1 4/4للبÄÄÄدون  A1ل+فÄÄÄق 

ع سÄبب ويرجP2  Äعند البدون  ٦/٥و  P4و  P3البدونات 
إلÄÄى الزيÄÄادة   P1انخفÄÄاض قيمÄÄة ھÄÄذه الصÄÄفة عنÄÄد البÄÄدون 

البسÄÄيطة فÄÄي المÄÄادة العضÄÄوية والمتاتيÄÄة مÄÄن بقايÄÄا النباتÄÄات 
وعدم تعرضھا للحراثة وما تسببه ھÄذه العمليÄةمن مزجلھÄا 

المرويÄة   Apمع الطبقة السطحية، وأصبحت أفÄتح لÉفÄاق 
Äذه الحالÄي ھÄي+ً فÄون قلÄدة اللÄاع شÄى ويعود سبب أرتفÄة عل

الرغم من زيادة المادة العضوية إلى تراكم بعÄض ا1مÄ+ح 
أمÄا قÄيم الشÄدة إلÄى النقÄاوة . نتجة المناخ  السائد في المنطقة

و  ٣/٥ن فÄÄÄÄي ا5فÄÄÄÄاق تحÄÄÄÄت السÄÄÄÄطحية فكانÄÄÄÄت مÄÄÄÄا بÄÄÄÄي
عÄÄÄدم وجÄÄÄود تÄÄÄأثير واضÄÄÄح ) ٣-جÄÄÄدول(ي+حÄÄÄظ مÄÄÄن .٦/٥

لطريقة الري فÄي صÄنف النسÄجة فقÄد كانÄت مزيجÄة رمليÄة 
فÄÄي حÄÄين كÄÄان لطريقÄÄة الÄÄري . تÄÄرب الدراسÄÄة لجميÄÄع أفÄÄاق

المتبÄÄع تÄÄأثيرا واضÄÄحاً فÄÄي بنÄÄاء التربÄÄة وخصوصÄÄاً لÉفÄÄق 
لبÄÄدون التربÄÄة غيÄÄر  A1السÄÄطحي فبينمÄÄا كÄÄان بنÄÄاء اnفÄÄق 

كتلÄÄي شÄÄبه زاوي متوسÄÄط )  P1البÄÄدون (المسÄÄتغلة زراعيÄÄاً 
الحجÄÄم ومتوسÄÄط الوضÄÄوح ، أصÄÄÄبح البنÄÄاء ضÄÄعيفاً ومÄÄÄن 

وسÄط الحجÄم والضÄعيف عنÄد النوع الكتلÄي شÄبه الÄزاوي مت
المستغل زراعياً بالري السيحي ويرجع تدھور  P2البدون 

البنÄÄÄÄاء إلÄÄÄÄى عمليÄÄÄÄات أدارة التربÄÄÄÄة وخصوصÄÄÄÄاً الحراثÄÄÄÄة 
ا1بتدائيÄÄÄة والثانويÄÄÄة كمÄÄÄا أن الÄÄÄري السÄÄÄيحي يÄÄÄؤدي إلÄÄÄى 
الترطيÄÄب السÄÄريع ممÄÄا يسÄÄبب فÄÄي تحطÄÄم تجمعÄÄات التربÄÄة، 

كÄون بنÄاء  إلÄى Hillel،(1980(  وھذا يتفق مع مÄا ذكÄره 
ويتضÄح  . مليÄات أدارة التربÄةالتربة يتÄأثر بدرجÄة كبيÄرة بع

بÄÄأن بنÄÄاء التربÄÄة اصÄÄبح كتلÄÄي زاوي كبيÄÄر ) ٣-جÄÄدول(مÄÄن 
الحجم ومتوسط الوضوح باستخدام الري بالتنقيط في حÄين 
أصبح كتلي شبه زاوي ناعم الحجÄم متوسÄط الوضÄوح فÄي 

 في حÄين كÄان البنÄاء كتلÄي شÄبه زاوي متوسÄط  P3البدون 
فÄي  Byالحجم متوسط الوضوح في اnفاق تحÄت السÄطحية 

اصÄÄبح البنÄÄاء كتليÄÄاً شÄÄبه زاوي نÄÄاعم   P4و   P1البÄÄدونات 
المسÄتغل زراعيÄاً  P2الحجم ضعيف الوضوح عند البدون 

بأسÄلوب الÄÄري السÄيحي وھÄÄذا التÄدھور فÄÄي درجÄة وضÄÄوح 
سÄÄÄليم (بنÄÄاء اnفÄÄÄق تحÄÄÄت السÄÄطحي يتفÄÄÄق مÄÄÄع مÄÄا 1حظÄÄÄه 

المروية بميÄاه نھÄر دجلÄة سÄيحاً فÄي  في البدونات) ٢٠٠١،
) ٣-جÄدول(بسية في منطقÄة الÄدور وي+حÄظ مÄن الترب الج

أن بنÄÄÄاء التربÄÄÄة أصÄÄÄبح كتلÄÄÄي شÄÄÄبه زاوي خشÄÄÄن الحجÄÄÄم 
أمÄÄÄا .P3عنÄÄÄد البÄÄÄدون  ByومتوسÄÄÄط الوضÄÄÄوح فÄÄÄي اnفÄÄÄق 

دراسÄÄÄة الجÄÄÄذور وتوزيعھÄÄÄا فقÄÄÄد أظھÄÄÄرت نتÄÄÄائج الدراسÄÄÄة 
عند جميع  APو  A1الميدانية تركزھا في اnفاق السطحية 

بÄÄدونات الدراسÄÄة وتقÄÄل مÄÄع العمÄÄق فقÄÄد كانÄÄت كثيÄÄرة دقيقÄÄة 
غيÄر المسÄÄتغلة زراعيÄÄاً بسÄÄبب  P1ودقيقÄة جÄÄداً فÄÄي البÄÄدون 

 SchanginiaنمÄÄو النباتÄÄات الطبيعيÄÄة مثÄÄل الطرطيÄÄع  

aegyptiaca وبÄÄÄوالكسCarthamus oxycanthus 
وتقÄل كميÄÄة الجÄÄذور مÄÄع العمÄÄق لتصÄÄبح قليلÄÄة دقيقÄÄة ودقيقÄÄة 

والم+حظ بأن الجذور تكÄون أكثÄر . اnفاق الجبسيةجداً في 
المسÄÄتغلة زراعيÄÄاً  P3عنÄÄد البÄÄدون  ByشÄÄيوعاً فÄÄي اnفÄÄق 

الرش وقد يرجع ذلك إلى زراعة محصÄول الري ببطريقة 
الحنطة ذو النظام الجÄذري المتعمÄق، فÄي حÄين كانÄت قليلÄة 

المسÄتغلة زراعيÄاً بطريقÄة  P4دقيقة في ھÄذا اnفÄق للبÄدون 
في حين لم ي+حظ تواجداً للجذور في اnفق . نقيطالري بالت

Cy  دونÄÄÄدا البÄÄÄا عÄÄÄدونات مÄÄÄع البÄÄÄي جميÄÄÄفP2  تغلةÄÄÄالمس
  .زراعياً بالري السيحي

  

تأثير أسلوب اNدارة في بعض الصفات  - ٣
  .الفيزيائية لترب الدراسة

  .توزيع حجوم دقائق التربة   ١- ٣
  

 بةالتحليل الحجمي لمفصو1ت التريتضح من نتائج      
عدم وجود فروق معنوية في نسجة الترب قيد ) ٢- لشك(

  الدراسة بتغاير طريقة الري المتبعة ،وذلك لكون النسجة 
  

من الصفات القليلة التغاير مع الزمن و1 تتأثر بعمليات 
والفروقات الم+حظة في ) ١٩٨٦العكيدي، (أدارة التربة 

كمية المفصو1ت ما بين أفاق الترب حاصل بسبب 
  ت+ف في الترسيب أثناء العمليات الجيومورفولوجية   ا5خ
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)Buol et al. ،1973.( ي+حظ من)أن محتوى ) ٢-شكل

مفصول (مايكرومتر  ٢دقائق التربة التي أقطارھا أقل من 
تشكل أقل نسبة من بين مفصو1ت التربة إذ بلغت ) الطين

تربة وبفروق غير ١-كغم. غم ١٤٢- ١١٠كميتھا بين 
رائق الري المتبعة من حيث التأثير بمحتوى معنوية بين ط

ھذا المفصول ، وأن ا5نخفاض الم+حظ في محتوى 
مفصول الطين قد يعود الى طبيعة صخور ا5م أو تأثرھا 
بالمواد المنقولة فض+ً عن أنخفاض محتواھا من 

وھذا يتفق مع ما ) Barazanji،1973(الكاربونات 
بي وآخرين الجنا(، ) ١٩٨٧،البدوي(1حظه كل من 

من أنخفاض في نسبة ) ٢٠٠٢،سليم و محيميد(و) ١٩٨٩،
ي+حظ من .  الجبسية في العراق ھذا المفصول في الترب

 A1بأن محتوى الطين في ا5فق السطحي ) ٢- شكل(
للتربة غير المستغلة كان أعلى من محتواھا في ا5فاق 
تحت السطحية، في حين يحدث العكس في بدونات الترب 

يرجع سبب أرتفاع الطين في  زراعياً، وقدالمستغلة 
اnفاق تحت السطحية للترب المستغلة زراعياً كنتيجة 
لحركة المواد ل+سفل بوساطة النقل الميكانيكي ، أي 

5نخفاض محتوى  illuviationحدوث عملية كسب 
 كاربونات الكالسيوم التي تعمل على تجمع الترب من

    ). Anderson et al. ،1975(الطين وتقلل من ھجرته 
 Smith and (وأن ھذا يتفق مع ما ذكره    

Robertson ،1962(  . بأن ھنالك انتقا1ً للطين من
ا1فاق السطحية نحو ا1فاق تحت السطحية في الترب 

-٢أما الدقائق التي اقطارھا بين .الجبسية في شمال العراق
من (فتأتي با5ھمية ) مفصول الغرين(مايكروميتر  ٥٠
بعد مفصول الطين إذ تراوح محتواه بين ) حية الكميةالنا

تربة ، وبفروق غير معنوية بين  ١-كغم. غم ٢٩٣-٢٥٠
 .Bأساليب ا1دارة الث+ث المدروسة مقارنة بالتربة البكر 

 ٢٠٠٠- ٢٠في حين كانت الدقائق التي أقطارھا بين 
ھي السائدة في ھذه اnفاق ) مفصول الرمل(مايكروميتر 

تربة،  ١-كغم. غم ٦٤٠- ٥٧٠ميتھا بين إذ تراوحت ك
وبفروق غير معنوية أيضاً بين أساليب ا1دارة المتبعة في 

     .المشروع 
ع العمودي لمكونات مفصول الرمل تشير نتائج التوزي     
سيادة الدقائق الناعمة جداً والناعمة، إذ ) ٤-لجدو(

  من مجموع مفصو1ت الرمل ويعود سبب % ٨٤يشك+ن 
في التوزيع والسيادة وخصوصاً في اnفاق  ھذا النمط

   Aeolianالسطحية لتأثرھا بالترسبات الريحية 
  

  
deposite )Buringh ،1960( وھذا يتفق مع ما أشار ،

  حيث 1حظ سيادة الدقائق الناعمة). ٢٠٠١،سليم(اليه 
من مجموع % ٨٦والناعمة جداً واللذان يشك+ن 

ي+حظ من النتائج  .مفصو1ت الرمل لترب الدور الجبسية
بأن الرمل الناعم جداً والناعم ھما السائدان في ا5فاق 
السطحية ويتناقص محتواھما مع العمق، مع زيادة كمية 
الرمل المتوسط والخشن، ويدل ھذا على زيادة حجم 

على . بلورات الجبس مع العمق في جميع مواقع الدراسة
غ+ل 5ستالرغم من عدم تغاير صنف النسجة من جراء ا

، إ1 أن نتائج )٣-جدول(الزراعي وكما موضح في 
التحليل الميكانيكي للترب اشارت الى وجود فروقات 
معنوية في توزيع حجوم دقائق الرمل نتيجة للحالة 
الديناميكية للجبس، لكونه معرضاً دوماً لتأثير عمليات 
ا5ذابة والترسيب بفعل الري بمياه قناة الثرثار ذو 

لذا أتضح ، ) dS.m-1 1.35 (بائي التوصيل الكھر
بصورة عامة وجود أنخفاض في كمية الرمل الناعم جداً 
والناعم للترب المروية مقارنة بالترب غير المستغلة 

فقد سجلت وجود ع+قة أرتباط عالية ).B(زراعياً 
المعنوية بين مفصول الرمل ومحتوى التربة من الجبس 

 التربة من الجبس ومعنويةبين محتوى   **r = 0.853بلغ 
وھذا يشير الى أن معظم  ، *r = 0.564مع الغرين بلغ

بلورات الجبس من الترب المدروسة قد كانت بحجم الرمل 
  .والغرين

أما من حيث تأثير مدة استخدام منظومتي الري      
لحجمي لمفصو1ت التربة بالرش والتنقيط في التوزيع ا

ي 5سلوب عدم وجود تأثير معنو) ٤-جدول(يتضح من 
أما من حيث التأثير في . الري في كمية مفصول الطين

كمية مفصول الغرين فكانت معنوية إذ ازدادت كميته من 
غير المستغل  Bتربة كمعدل للبدون  ١-كغم. غم ٢٦٧

1سلوب تربة كمعدل  ١-كغم. غم 0٢٨و ٢٧٤زراعياً إلى 
منظومتي الري بالرش والتنقيط ا1دارة المستخدم عندھا 

  . التوالي  على
 بينما حصل العكس من حيث تأثير أسلوب ا1دارة في     

انخفاض ) ٤-جدول(كمية مفصول الرمل حيث يتضح من 
الى   Bتربة 1سلوب ا1دارة  ١-كغم. غم ٥٩٨كمية من 

و   DVتربة 1سلوب ا1دارة  ١- كغم. غم ٥٨٣و   ٥٩٠
SW مما يشير أيضاً الى كون معظم . على التوالي

بلورات الجبس المتواجدة في الترب المدروسة ھي بحجم 
  .الرمل
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Pedon 
 No. 

Managt
practice

Horizon
Depth 
 (cm) 

color 
Texture* structure* 

consistency* Root 
 distribution 

The  
boundary

1 

B 

A1 0 – 18 10 YR 7/3 10 YR 4/4 SL 2 m sbk Sh fir Ss Sp many Vf and f gs 

By 18 – 55 10 YR 7/4 10 YR 5/6 SL 2 m sbk Sh Vfri Ns Sp few Vf and f cs  
Cy 55 -110 10 YR 7/3 10 YR 5/6 SL 2 c sbk h Fi Ns Np _______- - 

2 

FW3 

Ap 0 – 30 10 YR 7/3 10 YR 5/6 SL 1 m sbk Sh  fri Ss Sp frequent Vf & f cs 

By 30 – 63 10 YR 7/3 10 YR 5/3 SL 1 f  sbk So Vfri Ns Sp few f & Vf cs 
Cy 63 -110 10 YR 7/3 10 YR 5/6 SL 2 m sbk h fri Ss  p few  f - 

3 

SW3 

Ap 0 – 25 10 YR 7/3 10 YR 5/3 SL 2 m  sbk h Fi Ss  p common  f cs 

By 25 – 88 10 YR 7/3 10 YR 5/6 SL 2 c  sbk h fri Ss Sp common f & Vf cs 
Cy 88–110 10 YR 8/3 10 YR 6/3 SL 2 f  sbk So Vfri Ns Sp - - 

4 

DV3 

Ap 0 – 30 10 YR 6/3 10 YR 5/3 SL 2 c  sbk h Fi Ss  p common f&fewm cs 

By 30 – 95 10 YR 7/3 10 YR 5/6 SL 2 m  sbk h Fi Ss  Sp few V f cs 
Cy 95-110 10 YR 7/3 10 YR 5/6 SL 2 f  sbk h Fi Ns Np - - 

  ).١٤٠ -١٣٩صفحة ( ١٩٥١،  Soil Survey Staffالواردة في دليل مسح التربة  المستعملة طبقاً للمختصرات *

.تأثير أسلوب الري في بعض الصفات المورفولوجية لترب الدراسة: ٣-جدول  
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:الكثافة الحقيقية ٢- ٣  
ق معنوية الى عدم وجود فرو) 5-جدول(تشير نتائج      

في قيم معد1ت الكثافة الحقيقية للترب المستغلة زراعياً 
بطرائق الري السيحي والتنقيط والرش والمستغلة منذ 

، ) البكر(ث+ث سنوات والتربة غير المستغلة زراعياً 
. وبفروق غير معنوية بين أفاق البدونات المدروسة أيضاً 

 لوب اسعند  APمع أرتفاع قيم ھذا المؤشر في ا5فق 
، في حين أن ٣-م.ميكاغرام ٢.٥١بلغت  FW3ا1دارة 

 – ٢.٤٥قيمھا في ا5فاق الجبسية قد تراوحت ما بين 
على محتوى التربة من  ، أعتمادا٣-م.ميكاغرام ٢.٤٩
إذ يتضح حصول أنخفاض في قيم الكثافة الحقيقية . الجبس

للتربة بزيادة محتواھا من الجبس، ويعزى ذلك لكون 
نوعي أقل من مكونات التربة ا5خرى  الجبس ذو وزن

بأستثناء المادة العضوية حيث يتراوح وزنه النوعي بين 
٢.٤ – ٢.٢  )Jumiks ،1962.(  
لقد اوضحت دراسة ع+قة ا5رتباط البسيط بين      

الجبس وھذه الصفة وجود أرتباط سالب عالي المعنوية   
وبع+قة خطية حسب المعادلة    **r = - 0.820بلغ 
  :لتاليةا

Y = 2.451 – 0.003X 
 

:إذ أن   
Y =    ٣-م.ميكاغرام(الكثافة الحقيقية للتربة (  
X =  ١- كغم. غم ( كمية الجبس في التربة(     

 

:الكثافة الظاھرية - ٣  
 

بأن لطريقة الري المتبعة تأثيرا معنويا ) ٥- جدول(يبين 
 ٣-م.ميكاغرام ١.٢٩من  تفي قيم ھذا المؤشر، فقد أزداد

و ١.٣٦الى )  B( للتربة غير المستغلة زراعياً كمعدل 
كمعدل للمعام+ت المستغلة   ٣- م.ميكاغرام ١.٤٧و  ١.٤٢

على التوالي،  FW3و   SW3و DV3بأساليب ا5دارة 
و % ١٠.١و % ٥.٤أي بنسب زيادة بلغت  

ويعزى السبب في ذلك بدرجة رئيسة الى %.١٣.٩
دخول   عندالدورالمباشر للري في تحطيم تجمعات التربة 

الماء بسرعة الى داخلھا وأنحصار الھواء ثم انفجار 
مما يرفع من كثافتھا  فقاعاته لتحطم ھذه التجمعات

الظاھرية، فض+ً عن تأثير المكائن واn1ت الزراعية 
لقد ھذه النتائج جاءت . أثناء عمليات ا5دارة ا5خرى
إذ 1حظ بأن ) ٢٠٠١(منسجمة مع ما 1حظه سليم

لترب الجبسية في منطقة الدور قد سبب أرتفاعاً أستغ+ل ا
للسلسلة % ١٤.٣في قيم الكثافة الظاھرية للترب بنسبة 

G1223 FXW  للسلسلة % ١٠.١وG4233 FKW  
بأن قيم الكثافة ) ٥-جدول(ي+حظ من النتائج في      

للترب غير المستغلة  A1الظاھرية لÐفق السطحي 
تعد ھذه القيمة و ٣-م.ميكاغرام ١.٢٠زراعياً كانت 

منخفضة نسبياً نتيجة للبناء الجيد لھذا ا5فق،وذلك لعدم 
  . تعرضه للري وتأثيرات المكائن وا15ت الزراعية
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اNدارةرمز اسلوب         

 I=19.8  
 d= 17.1 
 I×d=34.3 

DV3 SW3 FW3 

P
 

 
  .المتبع في توزيع مفصو�ت التربة رةا]داتأثير أسلوب : ٢-شكل
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للترب المستغلة  Apأرتفعت معنوياً عند أفق الحراثة 

 ٣-م.ميكاغرام ١.٤٦و  ١.٣٨، ١.٢٢زراعياً، إذ بلغت 
  . ليعلى التوا SW3و  5DV3 ،FW3ساليب ا1دارة 

% ٢١.٧و%  ١٥.٠و% ١.٧أي بنسب زيادة بلغت       
يعزى السبب في .  B 1سلوب ا1دارة A1مقارنة با5فق 

ذلك الى تأثير الري في تحطيم تجمعات التربة وي+حظ 
بأن الري بالتنقيط كان أقل مقارنة بالري السيحي والرش 
من حيث  التأثير بھذه الصفة وعند ھذا ا5فق، ويرجع 

في ذلك الى تحطم تجمعات التربة عند سقوط السبب 
قطرات الماء عليھا عند أستخدام أسلوب الري بالرش 
وانتقال دقائق التربة بالماء وأنسداد المسامات البينية في 
الطبقة السطحية للتربة وبالتالي زيادة كثافتھا الظاھرية 

أن ا1خت+ف الم+حظ في نسبة ). ١٩٨٨الكبيسي، (
الري في ھذه الصفة تشير الى تفوق التأثير لطرائق 

طريقة الري بالتنقيط في المحافظة على ثباتية تجمعات 
التربة عند أستخدام ھذا النظام مقارنة بطريقتي الري 
السيحي والرش من خ+ل خفض سرعة الترطيب للتربة 

ھذه النتائج تنسجم مع ما 1حظه  ). ١٩٨٨الحديثي، (
Sandor et al (1986) ا الى حصول زيادة الذين أشارو

في ا5فاق السطحية % ٩في قيم الكثافة الظاھرية بمقدار 
للترب المزروعة والمروية سيحاً مقارنة بالترب غير 

في و1ية  Mollisolsالمستغلة زراعياً في ترب الـ 
  .نيومكسيكو

فقد  Byأما قيم الكثافة الظاھرية لÉفاق تحت السطحية      
، أرتفعت Bي أسلوب ا1دارة ف  ٣-م.ميكاغرام ١.٢٩بلغت 
5ساليب ا1دارة % ١٠.١و %  ٤.٦و %  ٣.٩ بنسبة 
SW3  وDV3  وFW3 أن ھذا ا1تجاه في . على التوالي

أرتفاع قيم الكثافة الظاھرية يشير الى مدى تأثير العامل 
الميكانيكي المحتمل ل1Éت والمكائن الزراعية المستخدمة 

 Plow(ت السطحية في عمليات ا5دارة في اnفاق تح
horizon  ( وأن ا1رتفاع الم+حظ في قيم ھذا المؤشر

يعود الى ذوبان الجبس  FW3عند اسلوب ا1دارة 
وأنخفاض نسبة بلورات الجبس الخشنة والخشنة جداً 
وزيادة الناعم والناعم جداً مما يساعد في زيادة تبلور 
 الجبس في داخل المسامات مما يؤدي الى ارتفاع كثافتھا

كما أشارت النتائج إلى ازدياد في قيم الكثافة .الظاھرية
  .الظاھرية مع العمق في أساليب ا5دارة المدروسة

اوضحة النتائج عدم وجود ع+قة أرتباط معنوي بين      
محتوى التربة من الجبس وكثافة التربة الظاھرية، ويعزى 
سبب ذلك إلى سيادة تأثير عمليات إدارة التربة خاصة في 

  .5فاق السطحية وتحت السطحيةا
  

  :المسامية الكلية٤-٣
  

أظھرت نسب المسامية الكلية في التربة اتجاھاً      
بأن ) ٥- جدول(لقيم الكثافة الظاھرية فقد بين معاكساً 

في التربة غير ) A1(المسامية الكلية لÐفاق السطحية 
اذ تعد ھذه القيمة مناسبة %. ٥١.٦المستغلة زراعياً كانت 

ارنة با1فاق ا1خرى للترب المدروسة، نتيجة 5نخفاض مق
  الم+حظ للنتائج قد . كثافتھا الظاھرية بسبب البناء الجيد لھا

  

  
أظھر انخفاضا في نسبة المسامية الكلية بصورة معنوية 

للبيدونات المستغلة زراعياً بنسبة ) Ap(في أفاق الحراثة 
 5DV3ساليب ا1دارة % ٢٠.٣و %  ١١.٨و %  ١.٥
 Bبأسلوب ا5دارة على التوالي مقارنة  SW3و  FW3و 

، ويعزى سبب ھذا ا5نخفاض في المسامية الكلية الى 
أرتفاع الكثافة الظاھرية نتيجة للري واستعمال المكننة 

تشير النتائج أيضاً الى ان . أثناء العمليات الزراعية
للتربة غير  Byالمسامية الكلية لÉفاق تحت السطحية 

  %٤٨.٣غت ــــــرتفعة نسبياً اذ بلــــانت مـــغلة قد كالمست
 ٥.٨أنخفضت بدرجة معنوية في الترب المستغلة بنسبة  

  DV3و  5SW3سايب ا5دارة % ٣.٠و % ٧.٠و % 
يعزى السبب في ھذا ا5نخفاض  .على التوالي FW3و 

الى أرتفاع قيم الكثافة الظاھرية لھذه اnفاق نتيجة التأثير 
كي لnÉت والمكائن الزراعية أثناء عمليات أدارة الميكاني

من ) ١٩٩٨،الحديثي(التربة، وھذا 1 يتفق مع ما وجده 
أن نسبة المسامات الكلية قد أنخفضت بأزدياد محتوى 

في حين جاءت النتيجة متفقة مع ما . التربة من الجبس
  ).٢٠٠١،سليم (1حظه 
لمسامية الكلية أشارت النتائج أيضاً الى انخفاض قيم ا      

لÐفاق الجبسية مع العمق ولجميع الترب المدروسة ، وھذا 
ا5نخفاض اصبح أكثر معنوية في الترب المستغلة مقارنة 
مع غير المستغلة زراعيا نتيجة لذوبان قسم من الجبس 
بوساطة مياه الري وتحركه مع الماء من ا5فاق الجبسية 

فاق السفلى، مما العليا وتبلوره في داخل المسامات في ا5
لم . يؤدي الى اختزال الحيز المسامي في التربة

تظھردراسة ع+قة ا5رتباط البسيط وجود ع+قة معنوية 
  .بين ھذه الصفة ومحتوى التربة من الجبس

  

  :مقاومة التربة ل¦ختراق  ٥- ٣
 

تأثير أسلوب ا5دارة في قيم مقاومة ) ٧-شكل(يبين        
ة بأستخدام جھاز ا5ختراق التربة لÐختراق والمقاس

حيث يتضح عدم وجود تأثير معنوي لطريقة . الجيبي
مع م+حظة انخفاض معد1ت . الري في قيم ھذه الصفة

قيم ھذه الصفة في الترب المستغلة زراعياً مقارنة بالتربة 
وھذه النتيجة % 3.9وبنسبة انخفاض  Bغير المستغلة 

و العاني  )٢٠٠٠(الصلوي (تتفق مع ما 1حظه كل من 
اللذان أكدا حصول انخفاض في قيم مقاومة ) ٢٠٠٥(

التربة لÐختراق في الترب المستغلة زراعياً مقارنة 
عند مقارنة معد1ت ا5فاق 5ساليب .بالترب غير المستغلة

كمعدل عام يتضح وجود فروق معنوية ) ٧-لشك(دارة ا5
 في قيم ھذه الصفة مع العمق وان أعلى قيمة قد لوحظ عند

مقارنة  ٢-سم.كغم 2.95بلغ كمعدل  Apاو  A1اnفق 
 2.60و  2.70اللذان اعطيا قيماً بلغت  Cyو  Byبا5فقين 

على التوالي ، ويعزى سبب ذلك إلى ذوبان  ٢- سم.كغم
الجبس وانتقاله من اnفق السطحي إلى ا5فاق التحتية، 
ومن المعروف بأن وجود الجبس 1 يعمل كمادة رابطة 

Cementing agent  مما يقلل من مقاومة التربة
لÐختراق، ويؤكد ذلك الع+قة السالبة المعنوية بين محتوى 

   *r =-0.570التربة من الجبس وھذه الصفة والتي بلغت 
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، فض+ً عن زيادة محتوى ا5فاق السطحية 5ساليب 
ا5دارة من مفصو1ت الغرين والرمل الناعم والرمل 

مما يزيد ) ٢٠٠١سليم، (الجبس الناعم جداً نتيجة ذوبان 
  من قيم مقاومة التربة لÐختراق، ويؤكد ذلك الع+قة العالية 

  
  
  
  
  
  
   

  
المعنوية بين ھذه الصفة ومحتوى التربة من الغرين و 

  الرمل الناعم و الرمل الناعم جداً والتي بلغت
r =0.775* وr=0.641**  وr =0.816**  على

  .التوالي
  
  
  

 
 

 اسلوب
 ا�دارة

)سم(العمق  ا�فق  
 رمل ناعم
جداً    

 رمل
ناعم   

 رمل
 متوسط

 رمل خشن
 رمل خشن
جداً    

 الرمل
الكلي   

 الطين الغرين

تربة ١-كغم. غم  

B 

A1 0-18 320 219 33 15 15 602 259 139 

By 18-55 259 215 87 23 20 604 266 130 

Cy 55-110 227 218 85 31 28 589 275 136 

 المعدل 
269 217 68 23 21 598 267 135 

FW3 

Ap 30-0 350 229 38 14 9 640 250 110 

By 30-63 165 220 155 20 8 568 290 142 

Cy 63-110 167 222 157 20 11 577 282 141 

 131 274 595 9 18 117 224 227 المعدل

Ap 25-0 328 215 35 14 9 601 263 136 

By 88-25 166 220 154 20 9 569 293 138 

Cy 110-88 167 214 157 21 16 575 288 137 

 137 281 582 11 18 115 216 220 المعدل

Ap 30-0 337 221 37 13 9 617 253 130 

By 95-30 165 221 155 21 8 570 290 140 

Cy 110-95 168 224 157 21 10 580 280 140 

 137 274 589 9 18 116 222 223 المعدل

فق معدل ا� A1 أو    Ap 334 221 36 14 11 615 256 129 

 By 189 219 138 21 11 578 285 138معدل ا�فق 

 Cy 182 220 139 23 16 580 281 139معدل ا�فق 

L.S.D 

0.05 

 I 11.9 NS 8.7 NS 3.3 NS 11.9 NSاسلوب الري  

 d 10.4 NS 7.5 4.7 2.9 17.1 10.3 NSالعمق  

 d×I 20.8 NS 15.0 9.3 5.7 34.3 20.7 NSالتداخل  

 
 

.حجمي لمفصو�ت التربةالمتبع في التوزيع ال ا]دارةتأثير أسلوب : ٤-جدول  
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٣-م. الكثافة الحقيقية ميكا غرام ا\فق اسلوب ا�دارة ٣-م. الكثافة الظاھرية ميكا غرام  %المسامية الكلية    

B 

A1 2.48 1.20 51.6 

By 2.46 1.29 48.3 
Cy 2.49 1.38 44.5 

 المعدل
2.47 
 

1.29 48.1 

FW3 

Ap 2.51 1.38 45.5 

By 2.45 1.42 42.0 
Cy 2.48 1.54 37.9 

 41.8 1.47 2.48 المعدل

DV3 

Ap 2.48 1.22 50.8 

By 2.45 1.35 44.9 
Cy 2.49 1.50 39.8 

 45.2 1.36 2.47 المعدل

SW3 

Ap 2.48 1.46 41.1 

By 2.46 1.34 45.5 
Cy 2.49 1.45 41.8 

 42.8 1.42 2.48 المعدل

L.S.D 0.05 
I N.S 0.115 2.38 

D N.S 0.099 2.06 
D×I N.S 0.198 4.12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :المحتوى الرطوبي للتربة ٦- ٣
  

بأن أعلى نسÄبة رطوبÄة ) ٦-جدول(توضح النتائج في       
كيلÄÄو باسÄÄكال قÄÄد لÄÄوحظ فÄÄي ا1فÄÄاق السÄÄطحية  ٣٣عنÄÄد شÄÄد 

ذات المحتوى المنخفض من الجبس والمحتوى ا5على من 

.في الكثافة الحقيقية والظاھرية والمسامية الكلية للتربةأسلوب ا�دارة تأثير : ٥-جدول  

 

  معدل اNفاق           
    A1 أو Ap  = 2.95 
   By           = 2.70 
   Cy           = 2.60  

L.S.D 0.05 
I = 0.239 
d = 0.207 
I × d = 0.414  

  B  SW
  

FW
  

DV
 

 ا�دارة اسلوب

. المستخدم لمدة ث�ث سنوات في قيم مقاومة التربة ل�ختراق . دارةتأثير اسلوب ا\ :٧-شكل  
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مقارنÄÄÄة باnفÄÄÄاق تحÄÄÄت السÄÄÄطحية ، فقÄÄÄد  المÄÄÄادة العضÄÄÄوية
للتÄÄرب المسÄÄتغلة % ٣٠.١ –%  ٢٠.٢تراوحÄÄت مÄÄا بÄÄين 

وكÄذلك الحÄال . لمدة ث+ث سنوات وغيÄر المسÄتغلة زراعيÄاً 
كيلو باسÄكال اذ  ١٥٠٠بالنسبة للمحتوى الرطوبي عند شد 

أنعكس بنفس ا5تجÄاه % ١٣.٢–% ١٠.٨تراوحت ما بين 
المÄÄاء (لشÄÄدين أعÄÄ+ه فÄÄي كميÄÄة الرطوبÄÄة المحصÄÄورة بÄÄين ا

ويعÄÄÄزى %  ١٤.٦ –%  ٨.٤إذ تراوحÄÄÄت بÄÄÄين ) الجÄÄÄاھز
سÄÄبب ذلÄÄك الÄÄى أنخفÄÄاض محتÄÄوى الجÄÄبس فÄÄي ھÄÄذا اnفÄÄق 
مقارنة باnفاق التÄي تليھÄا فضÄ+ً عÄن أرتفÄاع محتواھÄا مÄن 
المÄÄادة العضÄÄوية نسÄÄبياً فÄÄي بيÄÄدونات التÄÄرب بصÄÄورة عامÄÄة 

وجود تأثير معنوي 5سلوب الÄري ) ٦-جدول(ويتضح من 
فÄÄي الصÄÄفات المائيÄÄة الÄÄث+ث اعÄÄ+ه حيÄÄث ي+حÄÄظ أنخفÄÄاض 
المحتوى الرطوبي عند السÄعة الحقليÄة وعنÄد نقطÄة الÄذبول 

ً◌ مقارنÄة  FW3الدائم والماء الجاھز عند أسÄلوب ا5دارة 
التÄÄÄÄÄي أظھÄÄÄÄÄرت أعلÄÄÄÄÄى قيمÄÄÄÄÄاً   SW3بأسÄÄÄÄÄلوب ا5دارة 

للمؤشÄÄرات الÄÄث+ث المدروسÄÄة ،وقÄÄد يعÄÄود السÄÄبب فÄÄي ذلÄÄك 
ليلÄÄة فÄÄي المÄÄادة العضÄÄوية والطÄÄين فÄÄي نظÄÄام الÄÄى الزيÄÄادة الق

 Hillel(فقÄÄد ذكÄÄر . الÄÄري بÄÄالتنقيط مقارنÄÄة بÄÄالري السÄÄيحي
ان زيادة المادة العضوية والطين تكÄون مصÄحوبة )1980،

كيلÄÄو باسÄÄكال و  ٣٣ شÄÄد بزيÄÄادة المحتÄÄوى الرطÄÄوبي عنÄÄد
كيلÄÄÄو باسÄÄÄكال ممÄÄÄا يعطÄÄÄي قيمÄÄÄاً أعلÄÄÄى للرطوبÄÄÄة  ١٥٠٠
  ) ٢٠٠١،سليم (مع ما 1حظه ھذا النتيجة تتفق . الجاھزة

  
  
  

كيلÄو  ٣٣من أنخفاض في قيم المحتوى الرطÄوبي عنÄد شÄد 
كيلÄÄو باسÄÄكال فÄÄي التÄÄرب المرويÄÄة بميÄÄاه  ١٥٠٠باسÄÄكال و 

نھÄÄر دجلÄÄة سÄÄيحاً مقارنÄÄة بÄÄالترب غيÄÄر المسÄÄتغلة زراعيÄÄا 
بÄÄأن للتبÄÄاين فÄÄي العمÄÄق ) ٦-جÄÄدول(ي+حÄÄظ مÄÄن ). البكÄÄر(

للتربÄÄة فقÄد انخفضÄÄت تÄأثيره المعنÄوي فÄÄي الصÄفات المائيÄة 
 ByكيلÄÄو باسÄÄكال فÄÄي ا1فÄÄق  ٣٣نسÄÄبة الرطوبÄÄة عنÄÄد الشÄÄد 

5سÄÄÄÄÄÄاليب ا5دارة % ١٤.٦و %  ٥.٣و %  ٣.٩بنسÄÄÄÄÄÄبة 
DV3  ،SW3  وFW3  ةÄÄÄÄة بالتربÄÄÄوالي مقارنÄÄÄى التÄÄÄعل
وھذا ا5تجاه نفسه قد لوحظ في  محتوى  التربة ،  Bالبكر 

و % ١١.٥و % ١٠.٤من الماء الجاھز اذ أنخفض بنسÄبة 
لÐساليب ا1دارة أع+ه علٮالتوالي مقارنة بالتربة % ٢٠.٨
فÄي  Byيعزى تÄدھور المحتÄوى الرطÄوبي لÉفÄق .  Bالبكر

الى أنتقال الجÄبس مÄن اnفÄاق العليÄا  FW3سلوب ا5دارة أ
الى ھذا اnفق بأستخدام ھذه الطريقةمن الÄري، وھÄذا يتفÄق 

مÄÄن حصÄÄول انخفÄÄاض ) ١٩٨٨،الكبيسÄÄي (مÄÄع مÄÄا 1حظÄÄه 
فÄÄي المÄاء الجÄÄاھز فÄÄي اnفÄاق الجبسÄÄية لتÄÄرب % ٢٠بنسÄبة 

الÄÄÄدور المرويÄÄÄة سÄÄÄيحاً بميÄÄÄاه نھÄÄÄر دجلÄÄÄة ذات التوصÄÄÄيل 
المسÄÄتغلة مقارنÄÄة بÄالترب غيÄÄر  ) dS.m-1١.٤ (الكھربÄائي

حصÄÄول أرتفÄÄاع فÄÄي ) ٦-جÄÄدول(زراعيÄÄاً، والم+حÄÄظ مÄÄن 
عنÄد كيلوباسكال  ١٥٠٠و  ٣٣شد المحتوى الرطوبي عند 

ويعÄÄزى ا5دارة المسÄÄتخدمة  سÄÄاليبفÄÄي جميÄÄع أ CyاnفÄÄق 
سبب ذلك الى أنخفاض محتواھا من الجبس مقارنة بÄاnفق 

By  ويؤكد ذلك ا5رتباط السالب عال المعنوية بين محتوى
 ٣٣التربة من الجبس وكل مÄن الرطوبÄة الوزنيÄة عنÄد شÄد 

كيلوباسÄÄكال والمÄÄاء الجÄÄاھز والتÄÄي  ١٥٠٠كيلوباسÄÄكال و 
  **r = -0.50و   **r = -0.70و  **r = -0.78  بلغÄت

  .  للصفات المائية للتربة اع+ه على التوالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  .كيلو باسكال و الماء الجاھز للترب المدروسة ١٥٠٠و  ٣٣في المحتوى الرطوبي عند شد رة اأساليب اNدتأثير : ٦-جدول 
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جامعة . وزارة التعليم العالي و البحث العلمي. وتصنيفھا

 .بغداد
تأثير طريقتي الري . ١٩٨٨. الكبيسي، أحمد عبد الكريم جبير- ٩

  بالغمر و الرش على بعض صفات تربة الدور الجبسية ونمو 
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  ثير دقائق الترب الجبسية السائدة في مشروع ري الدور وتأ
  
  

). ٧(مجلد . مجلة الزراعة العراقية. نوعية مياه الري فيھا
 .٧٢- ٦٥ص ). ٢(عدد 

 ا&فق اسلوب اNدارة المتبع
   ٣٣المحتوى الرطوبي عند شد 

 % كيلو باسكال
المحتوى الرطوبي عند شد  

 % كيلو باسكال ١٥٠٠
 % الماء الجاھز

B 

A1 26.2 11.6 14.6 

By 20.6 11.0 9.6 
Cy 21.2 13.0 8.2 

 المعدل

22.7 11.9 10.8 

FW3 

Ap 20.2 11.8 8.4 

By 17.6 10.0 7.6 
Cy 19.2 11.5 7.7 

 المعدل
19.0 11.1 7.9 

SW3 

Ap 23.7 10.8 12.9 

By 19.5 11.0 8.5 
Cy 21.0 12.4 8.6 

 المعدل
21.4 11.4 10.0 

DV3 

Ap 30.1 13.2 16.9 

By 19.8 11.2 8.6 
Cy 21.3 12.6 8.7 

 المعدل
23.7 12.3 11.4 

L.S.D 0.05 

I 
2.12 1.16 2.26 

d 1.83 0.83 1.96 

d×I 3.67 1.46 2.85 
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اطروحة دكتواره . في صفات الترب الجبسية لمنطقة الدور
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قسم . رسالة ماجستير. لبعض الترب الجبسية في العراق

  .جامعة الموصل –كلية الزراعة و الغابات  –التربة 
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