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  :المستخلص
  

لدراسه تاثير المحسنات  ٢٠٠٣محافظه ا2نبار للموسم الخريفي / كيلومتر شمال غرب قضاء الرمادي ١٥على بعد نفذت تجربه حقليه في قريه زنكوره الواقعه  
،  Gypsiorthidsومصنفه الى % ٥٥قدرت نسبه الجبس فيھا بـ ، على ا2ستھFك المائي للبطاطا وانتاجيتھا في تربه جبسيه صحراويه تحت نظام الري بالتنقيط 

  .  ٧/٩/٢٠٠٣طا صنف دزري بتاريخ زرعت درنات البطا
الماده ( اضيفت المحسنات للتربه . وبواقع خمسه مكررات ،  R.C.B.Dالمنشقه بتصميم القطاعات ا2عشوائيه الكامله   –نفذت التجربه وفق نظام القطع المنشقه 

سم ٤٠ي موقع زراعة الدرنات بعمل حفرة اسطوانية لعمق على اساس الوزن الجاف للتربة ف% ) ٢و %  ١و% ٠و البنتونايت بنسب %٢و% ٠العضويه بنسب 
واصبحت نسبة الجبس في التربة ھي ، %١٠٠و%٧٥و%٥٠و%٢٥و%٠عدلت نسبة الجبس باضافة تربة مزيجة الى تربة الحقل بمستويات ھي . سم ٤٠وقطر 
تم تقدير ا2ستھFك المائي وحاصل ، تبخر من حوض التبخراستخدمت منظومة الري بالتنقيط في الحقل واعتمادا على بيانات ال%. ١٢و%٢١و%٣٢و%٤٣و%٥٥

  .   ٣٠/١٢/٢٠٠٣اذ تم جني الحاصل بتاريخ ، البطاطا 
% ٢ماده عضويه و% ٢جبس و% ١٢في المعامله التي تحتوي على    -١ھكتار.ميكاغرام ٦٧.٦٥سم واعلى حاصل بلغ ٦٠لقد تحقق اعلى ارتفاع للنبات البالغ 

  .   -١ھكتار.ميكاغرام ٦.٦٠بنتونايت فاعطت اقل حاصل بلغ % ٠ماده عضويه و% ٠و%٥٥التي تحتوي على جبس  بنتونايت اما المعامله
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Abstract: 

 

The experiment had done in a field 15Km east north of Ramadi City during Autumn Season 2003 to study the effect of soil 
conditioners on water consumption use of potato and yield under drip Irrigation system for gypsiferous soil , (55% gypsium). 

The experiment had planned according to split-split plot to R.C.B.D design . the treatments were distributed in to five 
blocks with five replicates. Soil conditioners ( Organic matter 0% and 2%, Bentonite 0%, 1% and 2%) were added on the base 
of dry soil weight in the site of tubers by making cylindrical hole for adepth of 40cm and diameter 40cm . percentage of 
Gypsium was changed by adding a loam soil to the field in a levels 0%,25%,50%,75% and 100%, so percentage of Gypsium in 
soil became 55%,43%,32%,21% and 12%. 

Water consumption use was estimated according to evaporation data from evaporation Pan .where drip irrigation system 
was used  Potatoes yield was estimated and harvesting yield on Dec.30/2003. 
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 :المقدمة
  

الف كيلومتر مربع من مساحة  ٨٨تشكل الترب الجبسية 
العراق وھي تعاني من مشاكل عديده تحدد من طبيعة استغFلھا 
لFغراض الزراعية تحت انظمه الري السيحي نظرا لمحدودية 
الموارد المائية وعدم كفايتھا نتيجة التوسع ا�فقي في ا�راضي 

التفكير جديا في ترشيد استھFك يصبح من الضرورة  مرويه  لذاال
وعلى الرغم .واستخدام أنظمة ري حديثة كالري بالتنقيط المياه 

من التوسع الكبير في استخدام نظام الري بالتنقيط في جميع أنحاء 
  . العالم غير أن استعماله في ظروف العراق مازال محدودا

ئية الماء والعناصر الغذافي تجھيز يعتمد نظام الري بالتنقيط 
للنبات قرب المنطقة الجذرية وبمعدل منخفض بحيث يمكن 
المحافظة على مستوى رطوبة في المنطقة الجذرية ضمن حدود 
السعة الحقلية والتي تFئم النبات دون حصول جريان سطحي 

المنطقة  يق تحتــــــــالعمأو التخلل  ( Run off (للمياه 
  ) .deep percolation (          الجـــــــــــذرية

الري وخاصة في  أ أنظمةأكفمن  إن نظام الري بالتنقيط ھو
، % ) 95 -%  85( إذ تتراوح كفاءة ھذا النظام بينجبسيه الترب ال

مقارنة %   40 ويوفر الري بالتنقيط كمية من المياه تقدر بأكثر من
  .   2001)وايدام،   1980النجم( مع أنظمة الري ا�خرى 

بالتنقيط يوفر إمكانية  أن نظام الري)Green et al)،2001أكد
استغFل الترب الجبسية التي يتعذر استخدام طرق الري السيحي 
بسبب ذوبانية الجبس العالية والتي تؤدى إلى تكوين تخسفات أثناء 

  .الري تؤدي إلى ھدر في المياه وانجراف التربة
 مھمة جدا لتصميمالمحصول  حتاجھاأن تحديد كمية الماء التي ي

أي مشروع للري في ظروف المناخات الجافة وشبة الجافة مثل مناخ 
 .ءاالمتوفرة استغ2F فعا2 وكفولذت يلزم استغFل المياه .  العراق

يعرف ا2ستھFك المائي بأنة كمية الماء التي يستھلكھا نظام النبات 
بواسطة )  transpiration ( وتشمل كمية الماء المستھلكة بالنتح

من سطح )  evaporation( كمية الماء المفقودة  بالتبخر النبات و
التربة وكمية الماء المستعملة في بناء أنسجة النبات نفسه ويمكن 

نتح  - يسـاوي ما يسمى بالتبخر) CU(القول أن ا2ستھFك المائي 
)evapotranspiration,ET  ) (1988،الطيف و الحديثي  .(  

اصيل ا2قتصاديه ومنھا ان تحديد ا2حتياجات المائيه للمح
البطاطا تحت انظمه الري الحديثه  لم يول ا2ھتمام المطلوب في 
العراق ، اذ كان التركيز على بعض المحاصيل كالحنطه والشعير 

وبما ان التبخر من سطح التربه تحت الري بالتنقيط . والذره الصفراء 
يختلف عن الري السيحي مما يتطلب ادخال عامل اختزال في 

ابات ا2ستھFك المائي تاخذ بنظر ا2عتبار نسبة الجزء المغطى حس
من سطح التربة بالنبات فقد بات من الضروري دراسه ا2حتياجات 
المائيه لبعض المحاصيل تحت الري بالتنقيط في ظروف الترب 

ان ا2ستھFك المائي للبطاطا )Diana eta)،1996وجد  . الجبسية
الى ان عمق الماء ) ١٩٨٠، ويالرا(اشار . سم ٧٥كان بحدود 

ملم حيث ابتدا من  ١٤٤٠المضاف خFل العروه الربيعيه 
من قيمة التبخر من  ٠.٦حيث أضيف  ١٩٧٩/٧/٧ – ١٩٧٨/١٢/١

   .حوض التبخر باعتماد نظام الري بالتنقيط 
إن ا2ستھFك المائي )  Wright،1990و Stark(كما أشار 

  . ملم  ٧٠٠-٤٥٠للبطاطا كان بحدود 
ان ا2ستھFك ) Doorenbos  &Kassam  ،1979(د وج

يوم كان بحدود  ١٥٠-١٢٠المائي الموسمي للبطاط للمدة من 

يعد تحسين بناء التربة او المحافظة على بناء جيد .ملم  ٧٠٠-٥٠٠
 soilأحد ا�ھداف ا�ساسية 2ستخدام محسنات التربة لھا 

conditioners ت إلى ل¬غراض الزراعية وان إضافة المحسنا
التربة رديئة البناء تزيد من تكوين تجمعات التربة وثباتيتھا وتھيئة 

كما تضاف المحسنات إلى التربة ، ظروف مناسبة لنمو النبات 
الجيدة البناء للمحافظة على بنائھا من تأثير التعرية الريحية 

اكدت العديد من الدراسات التي قام بھا كل من .والمائية 
على الدور الذي تلعبه المادة )  Kay,1990(،)٢٠٠١،القيسي(

ألعضوية في تحسين صفات التربة الفيزيائية والكيميائية والحيوية 
  . وبالتالي انتاجيتھا 

ان اضافه المادة  )Mishrd&Srivaslava)،1990بين 
العضوية الى التربة والتي تعتبر من المواد الكارھه للماء تؤدي 

التربة وزيادة معدل الغيض  الى تقليل التبخر ورفع درجه حرارة
نتيجة 2عطاء سطح التربة صفه كارھه للماء وبالتالي زيادة كميه 

كما يمكن استخدام مواد اخرى .الماء المخزون والجاھز للنبات 
كمحسنات للترب كمعادن اطيان مثل البنتونايت ، فلقد اوضح 

ان اضافه البنتونايت الى تربة الزبير الرمليه قد ) ٢٠٠٠(صالح 
  .حسن بعض صفاتھا 

   -:تھدف ھذه الدراسة إلى 
تحديد قيمة ا2ستھFك المائي للبطاطا تحت الري بالتنقيط في 

  .تربة جبسية صحراوية 
)  المادة العضوية و البنتونايت ( اثير محسنات التربة علىت

انتاجية البطاطا تحت نظام الري بالتنقيط في تربة جبسية 
  .صحراوية 

  :المواد وطرق العمل
  

كيلومتر  ١٥نفذت تجربة حقلية في مزارع قرية زنكورة 
للموسم الخريفي محافظه ا2نبار /  شمال غرب قضاء الرمادي

لحساب ا2ستھFك المائي للبطاطا وا2نتاجية تحت نظام   ٢٠٠٣
ويوضح ،  Gypsiorthidالري بالتنقيط في تربة صنفت بانھا 

يات الري تمت عمل. بعض خصائص تربة الدراسة) ١-جدول(
 استخدمت في الزراعة) Ds/m 1.3( باستخدام مياه نھر الفرات

نفذت التجربة باستخدام نظام . Aدرجه دزري صنف البطاطا 
وبواقع خمسة  R.C.B.Dوفقا لتصميم المنشقه  –القطع المنشقه 

احتلت نسب الجبس القطع الرئيسيه واحتلت مكررات حيث  
ويه فيما شغلت مستويات مستويات الماده العضويه القطع الثان

  - :الدراسة ھي  البنتونايت القطع تحت الثانويه وكانت عوامل
استخدمت خمس نسب للجبس بتعديل نسبة  - :نسبة الجبس  -:أو2 

من  بإضافة نسب مختلفة%  ٥٥الجبس ا�صلية للتربة البالغة 
ورمز ) ١(والموضحة خصائصھا في جدول ة تربة مزيج

 -:ي وكما يل Gللجبس بالرمز 
    )55% ،G0  (،)43% ،G1 (،)32% ،G2  (،  
)21% ،G3 (،)12%  ،( G4  
 

استعملت مادة عضوية من اصل  -:المادة العضوية  -:ثانيا 
) O0( %0وبمستويين ا�ول ) مخلفات أغنام (  حيواني
 PH(وفي ما يلي بعض خصائصھا )O1( %2والثاني 

 Nكغم و\غم٦٤٧: O.MوEce :15 Ds/mو 7.68:
:  C/Nكغم و \غم 375:العضوي  Cكغم و\مغ18.3:

20.49 .(  
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مستويات ه بثFث)  B(أضيف البنتونايت  -:البنتونايت  - :ثالثا 
                                                                 -:ھي و

O%) ،B0  (و) 1% ،B1 (و)2%  ،B2  ( وفي ما يلي
                        بعض خصائص البنتونايت                 

)Ec :7.7 Ds/m وPH :7.12 وCEC :59.13  والجبس
وزعت ) -١كغم.غم ١٤٩.١:والكلس -١كغم.غم ٣.٦:

كل خط عباره ( في خمسة خطوط ) معامله ٣٠( المعامFت
بحيث يحتوي الخط الواحد على ثFثون منقط ) عن قطاع 

ت فقد ھيئبالنسبة للخلطات  أما. وكل منقط يمثل معامله
سم حيث  ٤٠*٤٠وزن التربة الجافة بأبعاد  با2عتماد على

حسبت كمية المحسنات اعتمادا على وزن التربة الجافة وتم 
اقتطاع جزء مساوي إلى مستوى ا¶ضافة من أي محسن من 

في كل قطاع دائريه  حفرة ٣٠وزن التربة الجافة ثم حفرت 
سم ثم وضعت خلطات الترب  ٤٠سم وبقطر  ٤٠لعمق 
لمعامFت في ھذه الحفر بعد مزج تربة الحقل والتربة حسب ا

المزيجة مع البنتونايت والمخلفات الحيوانية وحسب النسب 
  . يوضح ذلك ) ١-شكل(الواردة سابقا و 

بمعدل درنه ،  ٧/٩/٢٠٠٣بتاريخ تمت زراعة الدرنات 
يتراوح ، متجانسا وكان وزن الدرنات، حفره  زه في كلمحف

  .غم ٥٥ – ٤٥بين وزن الدرنه الواحده 
تمت جدولة عمليات ا2رواء اعتمادا على تحديد قيمة التبخر 

المعتمد من )  A(نتح من حوض التبخر ا�مريكي صنف  –
الجوية في الو2يات المتحدة ا�مريكية  ا�نواءقبل مكتب 

ويتكون من وعاء من الحديد المغلون مستدير الشكل قطرة 
ك خشبي يسمح سم يوضع على مشب ٢٥ه سم وعمق ١٢٠

سم ويتم قياس  ٢٠للھواء بالحركة ويمFء بالماء إلى عمق 
مستوى الماء فيه بواسطة مقياس موضوع في بئر تھدئة 

اعطيت ريه  .مرتبط به ويحسب التبخر من فرق المناسيب 
ملم  ١٥ا2نبات بعد عمليه الزراعه بصوره مباشره وبواقع 

التبخر والتي في موقع زراعه الدرنه با2عتماد على قيمه 
. تساوي صفر  Kcملم بافتراض ان قيمه  ١٩كانت بحدود 

  -:المائي با2عتماد على المعادلة التالية تم حساب ا2ستھFك

Eto= Kp* Epan ----------1 

  - :حيث أن 
Eto =يوم / ملم( نتح المرجعي  - التبخر.(  
Kp = معامل الحوض.  

=Epan يوم / ملم( التبخر من الحوض. (  
  -:نتح المحصولي بالمعادلة التالية -ن تحديد قيمة التبخركما يمك

  

Etc= Kc* Eto ------------2 

  - :حيث أن 
=Etc يوم/ملم(نتح  -التبخر.(  
= Kc  معامل المحصول.  

تعديل ا2ستھFك المائي  يتموتحت ظروف الري بالتنقيط 
وباستخدام معــــــــامل ا2ختزال ) ٢(المحسوب بالمعادلة 

)reduction coefficient ( يأخذ بنظر ا2عتبار نسبة الجزء
  . المغطى من سطح التربة بالنبات
با2عتماد على المعادلة  )Kr(واستخرج معامل ا2ختزال

) Karmel ،1974و  Keller(قبل من  تالتي اقترحالتأليه 
   -:حسب المعادلة التالية

 

Kr= Gc/0.85----------3 

  - :حيث أن 
Kr  =ك المائي معامل ا2ختزال لFستھF.  
Gc  =نسبة ما يغطى من سطح التربة نسبة إلى المساحة الكلية.  

 ET crop localized = ETc *Kr ----------4 

 

من جداول خاصة )  Kc(واستحصلت قيم معامل المحصول 
واستحصلت قيمة معامل حوض )Michael) ،1978عن 

  ).Doorenbos and Pruitt ،1975(عن  Kpالتبخر 

ست معدل ارتفاع الفروع الوسطيه للنبات لث.ث مرات كما قي
اثنين منھا في مرحله النمو الخضري والثالثه في مرحله التزھير 

وحسب اAنتاج لكل  ٣٠/١٢/٢٠٠٣كما تم جني المحصول في 
  .معامله 

  

  النتائج والمناقشة

ا,ستھ(ك المائي للبطاطا - ١  
 

بطاطا لمراحل حساب ا2ستھFك المائي لل) ٢-جدول( يوضح    
إلى ا2ستھFك المائي )  ٢(مختلفة من النمو كما يشير الشكل 

للبطاطا إذ إن كمية الماء التي يستھلكھا النبات كانت في بداية 
وقد كانت ، موسم النمو قليلة ثم تستمر با2زدياد وبعدھا تنخفض 

)  معدل لعشره ايام(  ملم ٣، ٢.٦،  ٢.٤٨في بداية موسم النمو 
 ٢.٩، ٣.١، ٣.١أما لمنتصف ونھاية موسم النمو فھي كما يلي 

يمكن آن يعزى سبب الزيادة والنقصان  .ملم ٢.٢، ٢.٥، ٣ملم و
في ا2ستھFك المائي إلى أن الزيادة تحصل بسبب زيادة نمو 
النبات إضافة إلى التغير الحاصل في المناخ من شھر إلى آخر إذ 

ى طول موسم النمو كما أشار  أن ا2ستھFك المائي غير ثابت عل
Wright&Stark)،ك المائي للبطاطا)١٩٩٠Fكان  ان ا2ستھ

 . ملم  ٧٠٠-٤٥٠بحدود 
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 تربة الحقل ا�صلية التربة
 تربة الخلط

pH 7.6 7.4 

ECe Ds/m 3.9 ١.٥٤ 

CEC        ٠.٢٦٥ 0.128 غم تربة 100 \ملي مكافئ 

O.M    ٢.٣٥ 2.85 1-كغم .غم 

 ١٢٠ 550 1-كغم .الجبس         غم

 ٩٥ 30 1-كغم .الكلس      غم

 لتر/ملي مكافئ  -ا;يونات الموجبة الذائبة  

Ca ++ 10 ٧١.٦ 

Mg ++ 21.2 ١٩.٢ 

K + 1.3 ٣.٠٦ 

Na+ 39 ٨٣ 

 لتر/ملي مكافئ  -ا;يونات السالبة الذائبة  

CL- ٤.٨ ٩.٤ 

SO4= ١٢٠ ٦٥.٩ 

HCO3= ٥٢ ٤.٦ 

CO3 =  ----  ---- 

 )-1كغم.غم(التوزيع الوزني لدقائق التربة  

 الرمل
٤٣٣.١ ٧٥٩.٨ 

 الغرين
٤٨١.١ ٦٤.٧ 

 الطين
٨٥.٨ ١٧٥.٥ 

 مزيجة مزيجة رمليةنسجة التربة

 بعض الصفات الكيميائيه والفيزيائيه لتربه الحقل ا;صليه وتربه الخلط المزيجه : ١-جدول
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120 m 

ا�رتفاع  mm 25 أنبوب رئيسي قطره
2m 
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 %43نسبة الجبس 

 %32نسبة الجبس 

نسبة الجبس 
21% 

 %12نسبة الجبس 

مخلفات ا2غنام 

مخلفات ا2غنام 
2% 

 %0البنتونايت 

 %1البتونايت 

 %2البتونايت 

بالتنقيط توزيع المعام9ت وتصميم منظومة الري :١-شكل   
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( وھذا يتفق مع نتائج الدراسه التي تمت من قبل 
Salazr،2001( ( ستھ.ك  ٢٠٠١-١٩٨٤امتدت منAلدراسه ا

حيث ) البرسيم و البطاطا ، الحنطه ( المائي لعدد من المحاصيل 
انج  ٢٠-١٥وجد ان اAستھ.ك المائي للبطاطا كان يتراوح بين 

 Tanner( ما توصل اليه  ومع.تحت نظام الري بالتنقيط 
في دراسه اجريت في وAيه وسكونسن امتدت ث.ث ) 1981،

وجد ان اAستھ.ك المائي سنوات وخ.ل شھري حزيران و اب 
ملم ومع مــــا وجده  ٤٠٥-٢٩٣يتراوح بين كان  للبطاطا

)Pereira et al ،1995 ( ستھ.ك المائي الموسميAمن ان ا
  .ملم  ٢٨٣دود للبطاطا خ.ل الشتاء كان بح

 ٢٥ في ھذه الدراسه بحدود وقد كان اAستھ.ك المائي للبطاطا
وھي قيمه منخفضه جدا مقارنة  سم خ.ل الموسم الخريفي

باAستھ.ك المائي للبطاطا تحت ظروف الري السيحي وتوفر 
  . % ٦٠-٤٠كميه من المياه قد تصل بين 

  

  
  
  

 
  Oct. Nov. Dec. 

Epan,  
mm/day 

10.78 11.30 13.04 9.62 9.62 9 10 8.33 7.33 

Kp   ٠.٨   

ETo, 
 mm/day 

8.62 9.04 10.43 7.7 7.7 7.2 8 6.66 5.86 

Kc, # 1.15 1.15 0.75 

ETcrop# 
mm/day 

9.92 10.4 12 8.85 8.85 8.26 6 5 4.4 

Kr * 0.25 0.35 0.50 

ETcrop Ioc. 2.48 2.6 3 3.1 3.1 2.9 3 2.5 2.2 

 للمحصول تحت الري بالتنقيطحساب ا;ستھ9ك المائي : ٢-جدول

 القيم الواردة في الجدول تمثل معدل عشرة أيام* 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2.1

2.4

2.7

3.0

3.3 Y = -0.0463 X + 0.046 X + 2.001
R  = 0.919

2

ي 
مائ

 ال
9ك

تھ
س
ا;

)
لم
م

(
 

 )يوم ( الزمن 
  

  ا;ستھ9ك المائي للبطاطا: ٢-شكلل
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تاثير التداخل بين الجبس والماده العضويه  - ٢
 :والبنتونايت في ارتفاع النبات

  

يشير الى زيادة في ارتفاع النبات مع انخفاض في ) ٣- شكل(
نسبة الجبس وزيادة مستوى ا2ضافة من المادة العضوية 

 ٦٠.٠وھي  G4O1B2حيث بلغت اعلى قيمة عند ، والبنتونايت 
.  G0O0B0عند المعامله  سم ١٧.٠سم اما اقل قيمة فبلغت 

يمكن ان يعزى سبب انخفاض ارتفاع النبات مع زيادة نسبة 
الجبس في التربة الى ان الترب الجبسية تكون ذات قابيله واطئه 
على حفظ الماء والذي ينعكس على النبات كما ان تواجد الجبس 
في المنطقة الجذرية بكميات كبيرة يؤدي الى بطء نمو الجذور 

  . ؤثر على نمو النبات وبالتالي ي
ان الترب الجبسية في العراق ذات قابليه ضعيفة لFحتفاظ 

و ) ١٩٨٦، البرزنجي واخرون ( بالماء وتقل بزيادة نسبة الجبس
)Mashali  ،1996 . ( ويعزى ايضا سبب الزيادة في ا2رتفاع

الى ان المادة العضوية تعمل على تحسين بناء التربة من خFل 
ربة مع بعضھا البعض كما تعمل على زيادة قابليه ربط دقائق الت

التربة على حفظ الماء وخفض الكثافه الظاھريه للتربة وھذا يعود 
  . بالنفع على النبات بصوره مباشره او غير مباشره 

يعمل البنتونايت على خفض التوصيل المائي للتربة وزيادة 
مما يوفر  الرطوبه في التربة من خFل سد مسامات التربة الكبيره

رطوبه مناسبة لنمو النبات في المنطقة الجذرية وھذا يتفق مع ما 
الى ان اضافه البنتونايت قد حسنت ) ٢٠٠٠(توصل اليه صالح 

بعض صفات تربه الزبير الرمليه اذ زادت نسبة الرطوبه فيھا 
مقـــــــارنه

بالترب غير المعامله وانخفضت نفاذيتھا للماء كما تحسن نمو  
  .  نتيجة لتحسن صفات التربة البصل 
  

تاثير التداخل بين الجبس والماده العضويه والبنتونايت 
  :على انتاجيه البطاطا

  

الى التداخل بين العناصر الثFثه وتاثيرھا ) ٤-شكل(يشير 
اذ يتضح ان للتداخل تاثيرا معنويا على ا2نتاجيه ، على ا2نتاجيه 

بحدود  G4O2B2ه كانت اعلى قيمه لFنتاجيه عند معامل، 
/ طن  ٦.٦٠ھكتار اما اقل مستوى لFنتاجيه بلغ / طن  ٦٧.٦٥

اذ يFحظ انه ،  G0O0B1و  G0O0B0ھكتار عند المعامله 
بزيادة مستوى الجبس بالتربة ينخفض ا2نتاج بسبب انخفاض 
قابليه التربة على ا2حتفاظ بالماء وھذا يتفق مع ما وجد الحديثي 

ھي الحد الفاصل % ٢٦سبه الجبس من ان ن) ٢٠٠٥(واخرون 
بين ا2نتاجيه العاليه والواطئه حيث انخفضت ا2نتاجيه بحدود 

عندما تجاوزت نسبه الجبس ھذا الحد وقد يعزى سبب % ٥٠
زيادة ا2نتاجيه الى اضافه المادة العضوية اذ تعمل على تحسين 
بناء التربة وزيادة قابليه التربة على حفظ الماء وھذا ينعكس 

 . وره ايجابيه على نمو النبات وانتاجيته بص
يعمل البنتونايت على ربط دقائق التربة مع بعضھا ويؤدي 
الى تحسين البناء كما يعمل على اختزال التوصيل المائي للتربة 
ويزيد من قابليه التربة على حفظ الماء وبالتال زيادة ا2نتاجيه 

ع محتوى التربة من وتعد اطيان البنتونايت احد وســــــــــائل رف
  ) .Lotfy and EL-Hady ،1984(الغرويات المعدنيه 
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 ھكتار/تاثير التداخل بين الجبس والمادة العضوية والبنتونايت في ا;نتاجية طن: ٤-شكل


