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تأثير مستويات من الجبس الفوسفاتي والري بالمياه المالحة واصناف القطن وتداخالتها 

 باألمالحفي تربة متأثرة  NPKفي نسب جاهزية وامتصاص 

           

 موسى فتيخان ياسين                                  خميس عالوي جوير

 جامعة االنبار/ كلية الزراعة 

 

 الخالصة :

كم شرق مدينة الرمادي خالل  40في ناحية الصقالوية غرينيهنفذت تجربة حقلية في تربة مزيجة           

اضافة الجبس الفوسفاتي وملوحة مياه الري واصناف القطن وتداخالتها  تأثير، لدراسة 1061الموسم الزراعي

بترتيب األلواح  المعشاة . أتبع تصميم القطاعات الكاملةباألمالح متأثرةفي تربة  NPKفي جاهزية وامتصاص

األلواح الرئيسية W ، احتلت معامالت الريSplit-Split plots Design with RCBDالمنشقة –المنشقة

Main plots الري بمياه نهر والري بالتناوب والري بمياه بزل(، وأصناف القطن(C  األلواح الثانويةSub 

plotsاتيوالشاتا(، ومستويات الجبس الفوسف 360)كوكرولتGP االلواح تحت الثانوية)Sub-Sub plots بدون

طن.هــ 1و 3اضافة و
-6

الجاهزة في التربة والممتصة في النبات، وأظهرت نتائج  NPK(. قدرت عناصر

 الدراسة ما يلي:

حققت مستويات الجبس الفوسفاتي المضاف زيادة معنوية في قيم النتروجين والفسفور والبوتاسيوم         

لتربة والممتصة في النبات بزيادة مستوى االضافة وسجلت للنايتروجين الجاهز نسبة زيادة الجاهزه في ا

% 58.84و 34.50%.ونسبة زيادة للفسفور الجاهز34.11و61.48%والممتص67.73و60.40مقدارها

% لمستويات 63.76و 15.51% والممتص64.34و 5.67%. وللبوتاسيوم الجاهز67.14و66.71والممتص

ن.هـط 1و 3االضافة
-6

بالتتابع مقارنةً بمعاملة المقارنة. واثرت ملوحة مياه الري معنوياً في زيادة قيم  

النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم الجاهزه في التربة بزيادة ملوحة مياه الري، وحققت للعناصر الثالث على 

عاملتي الري بمياه % لم3.83و7.00%، و66.06و 61.81%، و67.40و 31.35التوالي نسبة زيادة مقدارها 

البزل والري بالتناوب بالتتابع مقارنة بمعاملة الري بمياه النهر. كما اثرت ملوحة مياه الري معنوياً في قيم 

% 5.76و 8.57الفسفور والبوتاسيوم الممتصة في النبات وسجلت للعنصرين على التوالي نسبة زيادة مقدارها 

ل والري بالتناوب بالتتابع مقارنة بمعاملة الري بمياه النهر. % لمعاملتي الري بمياه البز65.01و 65.16و

معنوياً بزيادة قيم الفسفور والبوتاسيوم الممتصة في النبات محققاً نسبة زيادة  360وتفوق الصنف كوكرولت

 ين على التوالي عن الصنف الشاتا.% للعنصر4.77% و5.11مقدارها 

 

EFFECTS OF PHOSPHOGYPSUM, IRRIGATION WATER SALINITY, 

OTTON CULTIVARS AND INTERACTION AMONG THEM ON 

AVAILABILITY AND UP-TAKE OF NPK IN SOIL AFFECTED WITH 

SALINE. 

Musa Fitekhan Yasein                         Khames Alawi Juwier 

 

ABSTRACT: 

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

40 kilometer east the city of Ramadi in season 2012, to study the effects of 

phosphogypsum, Irrigation water salinity, cotton cultivars and the interaction among 

them on availability, and aup-take of NPK in soil affected with saline. Split–split 

 البحث ستل من اطروحة دكتوراه للباحث الثاني
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plots design with RCBD was used. Irrigation treatments(W) occupied the main plots. 

cotton cultivars(C) took sub–plots. phosphogypsum Levels (GP) was under the 

secondary plots sub–sub plots. available and up-take NPK measured in soil and plant 

.The results showed that:     

      Addition of phosphogypsum achieved a significant increase available N,P and K 

in soil and up-take them in plants with an increase rate of available N; 60.40 and 

67.73% and with up-take N; 61.48 and 34.11%. available P; 34.50 and 58.84%, up-

take P; 66.71 and 67.14%. available K; 5.67 and 64.34%, up-take K; 15.51 and 

63.76%  . for addition of 3 and 1 t.ha
-1

 of phosphogypsum respectively for the control. 

Irrigation water salinity affected significantly increased available N,P and K in soil 

by increased irrigation water salinity, and achieved an increase rate of three nuterents 

respectively at 31.35 and 67.40% and 61.81 and 66.06% and 7.00 and 3.38% for both 

irrigation with drainage water and alternatively irrigation, respectively compared to 

irrigation with river water. And also Irrigation water salinity affected significantly 

increased up-take P,K, in plants by increasing irrigation water salinity, and achieved 

an increase rate of two nuterents respectively at 8.57 and 5.71% and 15.21 and 

15.06% for both irrigation with drainage water and alternatively irrigation 

,respectively compared to irrigation with river water. Cokerwelt310 surpassed 

significantly than Lashata in the increasing uptake P and K in plants to reach the rate 

5.26% and 4.97% for two nuterents respectively .  

 : المقدمة

العجز المائي الحالي والمستقبلي يستدعي استعمال وسائل غير تقليديه لردم الفجوة بين ما هو متاح من مياه  ان

لبيئي من بغض النظر عن نوعيتها من ناحية وتحقيق األمن الغذائي من ناحية أخرى مع الحفاظ على النظام ا

بمياه المبازل واالبار  التدهور، ومن هنا برزت الحاجة الى استعمال المياه المالحة ألغراض الري متمثله

(. اال ان استعمال هذه المياه ألغراض الري يؤثر سلبا" في 6777والبحيرات المالحة )الجيالني واخرون ،

ناصر الغذائية ونشاط األحياء في التربة ما لم خصائص التربة الفيزيائية والكيميائية وجاهزية وامتصاص الع

تتبع اداره جيده للتربة وتطبيق العديد من الوسائل والبرامج للتقليل من األضرار الناجمة عن استعمال مثل هذه 

(. ولعل من هذه الوسائل استعمال الجبس الفوسفاتي الذي يعتبر احد أهم النواتج العرضية 6771المياه )الزبيدي،

( وبكميات هائلة تقف عائقا" أمام تقدم صناعة االسمده الفوسفاتية 6781األسمدة الفوسفاتية )حسين،ألنتاج 

لصعوبة التخلص منها وتكاليف خزنها العالية ومخاطرها على البيئة. كل هذه األسباب فتحت الباب أمام الكثير 

عديدة ومنها الزراعة، حيث تشير كل  من الباحثين في التفكير بإمكانية استعمال الجبس الفوسفاتي في مجاالت

المعطيات العلمية الى إمكانية استعمال الجبس الفوسفاتي لألغراض الزراعية لعدم وجود أضرار جانبية من 

جراء استعماله سواء في تلوث التربة أو الماء أو النبات ودوره االيجابي في استصالح الترب الملحية الصودية 

( والكيميائية والخصوبية باعتباره مصدراُ 1066فات الفيزيائية للتربة )الجابري،( وتحسين الص6788)الجنابي،

(. ومن أجل المساهمة 1003؛ الحياني،1006لكثير من العناصر الغذائية المساهمة في زيادة األنتاجية )العكيلي،

للملوحة وتوفر  في برنامج تطوير زراعة القطن في العراق في المجال البحثي كونه من المحاصيل المتحملة

الظروف المناخية المالئمة لزراعته واالستفادة من المياه المالحة في الزراعة لتخفيف العبء المتزايد على 

استعمال المياه العذبة في مجاالت التنمية المختلفة ولبيان مدى امكانية االستفادة والمساهمة في التخلص من 

جاءت هذه الدراسة بهدف: استغالل مادة الجبس الفوسفاتي في  النواتج العرضية لصناعة االسمدة الفوسفاتية

 وN معالجة المياه المالحة إلغراض الري في الترب المتأثرة باالمالح وتأثيرها في جاهزية وامتصاص عناصر

P وK .على صنفين من القطن 
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 : المواد وطرائق العمل

 :غرينية متأثرة باألمالح، صنفت الى العائلة في تربة مزيجه 1061تجربة حقلية خالل الموسم الزراعي نفذت

  Coarse loamy, Mixed(Calcareous), hyprthermic family of Typic Torrifluvents   حسب

. لدراسة تأثير التداخل بين مستويات من الجبس 1001لعام   USDAنظام التصنيف األمريكي الحديث

في التربة المتأثرة  KوP و Nاهزية وامتصاص عناصرالفوسفاتي وملوحة مياه الري واصناف القطن في ج

سم إلجراء 15-0باألمالح. بعد الحراثة والتنعيم والتسوية أخذت عينات ممثلة لتربة الدراسة قبل الزراعة للعمق

( المحسوبة وفقاً 6اضيفت كميات الجبس الفوسفاتي )جدول .6بعض التحاليل الفيزيائية والكيميائية جدول

طن.هــ 1و 3و 0بسية بمعدللالحتياجات الج
-6

ومزجت مع طبقة الحراثة ، وزرع صنفان من القطن هما  

-Split المنشقة–بترتيب األلواح المنشقة والشاتا، بأستخدام تصميم القطاعات الكاملة المعشاة 360كوكرولت

Split plots Design with RCBD   لتمثل  حيث قسم الحقل الى ثالث قطع رئيسة متساويةبثالث مكررات

 )الري بماء نهر والري بالتناوب والري بمياه بزل على الترتيب( وقسمت W3 و W2و W1معامالت الري

و الشاتا على الترتيب( مع  360)كوكرولت C2و  C1كل قطعة رئيسة الى قسمين ثانويين يمثالن صنفي القطن 

وقسم كل قسم  لتداخل بين المعامالت،م بين القطع الرئيسة لتالفي ا1م بين االقسام الثانوية و6.15ترك مسافة

 1و  3)بدون اضافة وGP2و GP1و GP0تمثل مستويات الجبس الفوسفاتي ثانوي الى ثالث الواح تحت ثانوية

طن.هـ
-6

-16م. زرعت بذور القطن في0.75على الترتيب( وداخل كل لوح ثالثة مروز المسافة بين مرز واخر

م. أضيف سماد 0.15سم المسافة بين جورة واخرى3بعمقبذور لكل جورة و 5-3في جور بمعدل 3-1061

كغم.هـ100بمعدل N%41اليوريا
-6

كمصدر للنيتروجين بدفعتين األولى بعد التفريد والثانية بعد مرور شهر من  

كغم.هـ680الدفعة األولى، وأضيف
-6

كمصدر للبوتاسيوم وبدفعتين   K2O%48سماد كبريتات البوتاسيوم  

ة ظهور البراعم الزهرية والثانية مع بدء التزهير، اما السماد الفوسفاتي فاضيف بمعدل أيضا" األولى عند بداي

كغم.هـ630
-6

بدفعة واحدة مزجا"مع التربة قبل   P2O5%41على هيئة سوبر فوسفات الكالسيوم الثالثي 

 (. 1006، التمريز)وزارة الزراعة

 

 الزراعة وللجبس الفوسفاتي ومياه البزل بعض التحاليل الفيزيائية والكيميائية للتربه قبل 1جدول 

 

 الخاصية
-0عمق التربة  

 سم52
 وحدة القياس

الجبس الفوسفاتي 

2:1 
 وحدة القياس مياه البزل

ميكاغرام3م 13.1 الكثافة الظاهرية
-.

    

 مفصوالت التربة

 

غم3كغم 522 رمل
-1 

    تربة

غم3كغم 111 طين
-1 

    تربة

غم3كغم 9.6 غرين
-1 

    تربة

     مزيجة غرينية النسجة

ديسيسيمنز3م 15312 األيصالية الكهربائية
-1

ديسيسيمنز3م 322. 53.5 
-1

 

  1311 9300  1305 درجة تفاعل التربة

غم 3كغم 29 الجبس
-1

غم 3كغم  110 تربة 
-1

 جبس

غم 3كغم 552 معادن الكربونات
-1

    تربة 

السعة التبادلية لاليونات 

 الموجبة
5235. 

ول/شحنة3سنتيم

كغم
-1    

     11311 نسبة امتزاز الصوديوم

صر 
العنا

الغذائية 

هزة
جا

ال
 N 2135 ملغم3كغم

-1
ملغم3لتر 1362  

-1 

P 1532 ملغم3كغم
 

ملغم3لتر 1310 2390
-1 

K 12131 ملغم3كغم
 

ملغم3لتر 1320 102
-1 
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 : النتائج والمناقشة

النايتروجين الجاهز في متوسطات الري واالصناف في  التداخل بين الجبس الفوسفاتي وملوحة مياه تأثير

3كغمNالتربة)ملغم
-1

 تربة(3

( أن اضافة الجبس الفوسفاتي أثر معنوياً في 1)جدول 0.05نتائج التحليل االحصائي عند مستوى بينت       

 1الضافةزيادة  متوسطات النايتروجين الجاهز بزيادة مستويات الجبس الفوسفاتي المضاف، واعطى مستوى ا

طن.هـ
-6

 اعلى قيمة  

 

تاثير التداخل بين الجبس الفوسفاتي وملوحة مياه الري واالصناف في  متوسطات النايتروجين الجاهز 5جدول 

في التربة )ملغم3كغم
-1

 تربة(3

 

اصناف القطن                

C 

معامالت الري   

W 

 GPمستويات الجبس الفوسفاتي      
CxW 

GPO GP1 GP2 

 

C1 

W1 61.3 67.4 78.3 69.0 

W2 78.4 83.2 87.1 82.9 

W3 84.4 95.3 102.5 94.1 

 

C2 

W1 62.9 68.8 78.7 70.1 

W2 78.0 83.8 88.4 83.4 

W3 85.2 98.1 104.0 95.7 

C 

CxGP 
C1 74.7 82.0 89.3 82.0 

C2 75.3 83.6 90.4 83.1 

W 

 

WxGP 

W1 62.1 68.1 78.5 69.6 

W2 78.2 83.5 87.7 83.1 

W3 84.8 96.7 103.3 94.9 

GP  75.0 82.8 89.8  

L.S.D W Gp C CxGp CxW GPxW CxGPxW 

0.05 5.63 5.26 n.s n.s n.s n.s n.s 

 

.كغمNملغم 87.8بلغت
-6

.كغمNملغم75.0تربة مقارنةً باقل قيمة بلغت  
-6

تربة لمعاملة المقارنة واعطى  

طن.هـ 3المستوى
-6

.كغم Nملغم 81.8قيمة بلغت  
-6

% 60.40و67.73تربة، وتحققت نسبة زياده مقدارها  

طن.هـ 3و 1للمستويات
-6

لدور الذي يلعبه الجبس الفوسفاتي بالتتابع عن معاملة المقارنة. وقد تعزى الزياده الى ا 

في الموازنة الغذائية في التربة والتاثير الحامضي للجبس الفوسفاتي الذي يزيد من جاهزية العديد من العناصر 

؛ Al-Hadethi&AlUqili,1999الغذائية ومنها النايتروجين حيث يقل تطاير االمونيا وهذا ما اشار اليه )

 . (1007؛ الفالحي ،1006العكيلي،
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واظهرت ملوحة مياه الري تاثيراً معنوياً في زيادة النايتروجين الجاهز في التربة بزيادة ملوحة مياه الري      

.كغمNملغم 74.7واعطت معاملة الري بمياه بزل اعلى قيمة بلغت 
-6

 17.1تربة مقارنة باقل قيمة بلغت  

.كغمNملغم
-6

.كغمNملغم 83.6لة الري بالتناوب قيمة بلغتتربة لمعاملة الري بمياه نهر، بينما اعطت معام 
-6

 

% لمعاملتي الري بمياه البزل والري بالتناوب على الترتيب 67.40و 31.35تربة، محققة نسبة زياده مقدارها 

عن معاملة الري بمياه النهر. وتعزى هذه الزياده الى تاثير الملوحة في التوازن الغذائي في التربة بسبب التضاد 

بين االيونات الذائبة على مواقع االمتصاص في جذور النباتات ومواقع التبادل في والمنافسة 

 (. Laura,1977؛1008؛ المحمدي، 1000؛ سلمان، 1000التربة)الحمداني،

ولم يكن الصناف القطن وجميع تداخالت عوامل الدراسة تاثيراً معنوياً في قيم هذه الصفة رغم انها سجلت        

 بزيادة مستويات االضافة وزيادة ملوحة مياه الري.زيادة في القيم 

 

تاثير التداخل بين الجبس الفوسفاتي وملوحة مياه الري واالصناف في متوسطات الفسفور الجاهز في 

3كغمPالتربة)ملغم
-1

 تربة(3

-0العمق( أن اضافة الجبس الفوسفاتي أثر معنوياً في زيادة متوسطات الفسفور الجاهز عند 3يبين )جدول      

طن.هـ 1سم بزيادة مستويات الجبس الفوسفاتي المضاف واعطى مستوى االضافة 15
-6

 34.37اعلى قيمة بلغت  

.كغمPملغم
-6

.كغمPملغم 16.15تربة مقارنةً باقل قيمة بلغت 
-6

 3المقارنة، بينما اعطى المستوى  تربة لمعاملة 

طن.هـ
-6

.كغم Pملغم 17.61قيمة بلغت 
-6

 1% للمستويات 34.50و 58.84زياده مقدارها تربة، وتحققت نسبة  

طن.هـ 3و
-6

على التوالي عن معاملة المقارنة. وقد تعزى هذه الزياده الى محتوى الجبس الفوسفاتي العالي من  

( باالضافة الى التاثير الحامضي للجبس الفوسفاتي في زيادة ذوبانية بعض المركبات الفوسفاتية  6الفسفور)جدول

ترسبة، وتغير نسب امتزاز الفسفور نتيجة عمليات التحرر والترسيب. واكد هذه النتائج الممتزه او الم

 (. 1001واخرون، Delgado؛1007؛ موسى،1005؛ السلماني والعكيلي،1003)الحياني،

في التربة بزيادة ملوحة مياه الري واعطت  جاهزكما اثرت ملوحة مياه الري معنوياً في زيادة الفسفور ال    

.كغمPملغم 30.35ة الري بمياه البزل اعلى قيمة بلغت معامل
-6

.كغمPملغم 15.77تربة مقارنة باقل قيمة بلغت  
-6

 

.كغمPملغم 18.83تربة لمعاملة الري بمياه النهر، بينما اعطت معاملة الري بالتناوب قيمة بلغت 
-6

تربة. وبلغت  

املتي الري بمياه البزل والري بالتناوب على % لمع66.06و 61.81نسبة الزياده عن معاملة الري بمياه النهر

الترتيب. وقد تعزى هذه الزياده الى عمليات التضاد والمنافسة بين االيونات الذائبة في المياه المالحة وايونات 

العناصر الغذائية كالفسفور مثالً في عمليات االمتزاز وتحرر الفسفور. وهذه النتائج تتفق مع ما اشار اليه 

 (. 1061؛ الهاشمي ، 6788، )الجنابي 

واظهرت االصناف تاثيراً معنوياً في متوسطات هذه الصفة حيث اعطى الصنف الشاتا اعلى قيمة     

.كغمPملغم 18.74بلغت
-6

.كغمPملغم 17.83اقل قيمة بلغت  360تربة بينما اعطى الصنف كوكرولت 
-6

تربة،  

. وقد يرجع سبب ذلك الى امتياز الصنف 360% عن الصنف كوكرولت3.78ومحققاً نسبة زيادة بلغت 

بنمو خضري كثيف وارتفاع وتفرعات كثيرة للنبات مما يزيد من افرازات جذوره لثاني اوكسيد  360كوكر

الكربون واالحماض وايونات الهيدروجين وبالتالي ينخفض تفاعل التربة وتزيد جاهزية الفسفور ويزيد 

من العناصر الغذائيه ومنها الفسفور مقارنة بالصنف امتصاصه الحتياج هذا الصنف لكميات اكبر 

( وان زيادة الكميات الممتصه من الفسفور تكون على حساب الكمية الجاهزة او المتبقية في 1الشاتا)جدول

 التربة. 

ولم يكن للتداخل بين جميع عوامل الدراسة تاثيراً معنوياً في متوسطات هذه الصفة على الرغم من زيادتها       

 زيادة مستويات االضافة وزيادة ملوحة مياه الري. ب
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تاثير التداخل بين الجبس الفوسفاتي وملوحة مياه الري واالصناف في متوسطات البوتاسيوم الجاهز في 

3كغمKالتربة)ملغم
-1

تربة(3

يات الجبس أثرت اضافة الجبس الفوسفاتي معنوياً في زيادة متوسطات البوتاسييوم الجاهز بزيادة مستو       

طن.هـ 1(، واعطى مستوى االضافة4الفوسفاتي المضاف)جدول
-6

.كغمKملغم  601.83اعلى قيمة بلغت  
-6

 

.كغمKملغم  73.43تربة مقارنةً باقل قيمة بلغت 
-6

طن.هـ 3المقارنة واعطى المستوى تربة لمعاملة 
-6

قيمة  

.كغمKملغم 78.18بلغت
-6

طن.هـ 3و 1% للمستويات 5.67و 64.34تربة، وتحققت نسبة زياده مقدارها 
-6

على  

التوالي عن معاملة المقارنة. وقد تعزى هذه الزياده الى محتوى الجبس الفوسفاتي العالي من البوتاسيوم 

(، والتاثير الحامضي للجبس الفوسفاتي في زيادة جاهزية الكثير من العناصر الغذائية ومنها البوتاسيوم 6)جدول

 (.1007؛ الفالحي،6777شار اليه )الجيالني واخرون،وهذه النتائج تتفق مع ما ا

 

 

تاثير التداخل بين الجبس الفوسفاتي وملوحة مياه الري واالصناف في متوسطات الفسفور الجاهز في  3جدول

3كغمPالتربة)ملغم
-1

 تربة(3

 

اصناف القطن                

C 

معامالت الري   

W 

 GPمستويات الجبس الفوسفاتي      
CxW 

GPO GP1 GP2 

 

C1 

W1 19.00 26.30 31.33 25.54 

W2 21.10 29.30 34.00 28.13 

W3 23.60 30.00 35.80 29.80 

 

C2 

W1 19.40 27.50 32.30 26.40 

W2 22.30 30.40 35.90 29.53 

W3 24.50 31.20 37.00 30.90 

C 

CxGP 
C1 21.23 28.53 33.71 27.83 

C2 22.07 29.70 35.07 28.94 

W 

 

WxGP 

W1 19.20 26.90 31.82 25.97 

W2 21.70 29.85 34.95 28.83 

W3 24.05 30.60 36.40 30.35 

GP  21.65 29.12 34.39  

L.S.D W Gp C CxGp CxW GPxW CxGPxW 

0.05 1.66 1.07 0.52 n.s n.s n.s n.s 
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تاثير التداخل بين الجبس الفوسفاتي وملوحة مياه الري واالصناف في متوسطات البوتاسيوم الجاهز  2جدول

3كغمKفي التربة )ملغم
-1

 تربة(3

 

اصناف القطن                

C 

معامالت الري   

W 

 GPمستويات الجبس الفوسفاتي      
CxW 

GPO GP1 GP2 

 

C1 

W1 90.74 93.99 102.99 95.91 

W2 92.60 97.24 107.82 99.22 

W3 96.31 102.59 108.92 102.61 

 

C2 

W1 91.16 94.45 103.76 96.46 

W2 92.73 98.17 108.00 99.63 

W3 97.02 103.21 109.45 103.23 

C                                                                                                     

CxGP 

C1 93.22 97.94 106.58 99.25 

C2 93.64 98.61 107.07 99.77 

W                                                                                                     

 

WxGP 

W1 90.95 94.22 103.38 96.18 

W2 92.66 97.70 107.91 99.43 

W3 96.67 102.90 109.19 102.92 

GP  93.43 98.28 106.83  

L.S.D W Gp C CxGp CxW GPxW CxGPxW 

 

اثرت ملوحة مياه الري معنوياً في زيادة البوتاسيوم الجاهز في التربة بزيادة ملوحة مياه الري واعطت  كذلك

.كغمKملغم 601.71معاملة الري بمياه البزل اعلى قيمة بلغت 
-6

 71.68غت تربة مقارنة باقل قيمة بل 

.كغمKملغم
-6

.كغمKملغم 77.43تربة لمعاملة الري بمياه النهر، بينما اعطت معاملة الري بالتناوب قيمة بلغت  
-

6
% لمعاملتي الري بمياه البزل والري 3.38و7.00تربة، وبلغت نسبة الزياده عن معاملة الري بمياه النهر 

( وتاثيرها في 6بالتناوب على التوالي. وتعزى هذه الزياده الى محتوى مياه البزل المالحة من البوتاسيوم )جدول

ل من امتزاز البوتاسيوم ويزيد من سرعة تحرره عمليات االمتزاز والتبادل االيوني فوجود ايونات الصوديوم يقل

 (. 1005؛ السلماني والعكيلي،1003الى محلول التربة واكد ذلك )سعدهللا والخفاجي،
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ولم يكن الصناف القطن وجميع تداخالت عوامل الدراسة تاثير معنوي في متوسطات هذه الصفة رغم انها       

 وزيادة ملوحة مياه الري. سجلت زيادة ملحوظة بزيادة مستويات االضافة

 

تاثير التداخل بين الجبس الفوسفاتي وملوحة مياه الري واالصناف في متوسطات النيتروجين الممتص        

3كغمN)غم
-1

 ماده جافة(3

أدت اضافة الجبس الفوسفاتي تأثيراً معنوياً في زيادة متوسطات النايتروجين الممتص بزيادة مستويات        

طن.هـ 1(، واعطى مستوى االضافة5سفاتي المضاف )جدولالجبس الفو
-6

غم.كغم67.07اعلى قيمة بلغت 
-6

 

غم.كغم61.18ماده جافة مقارنةً باقل قيمة بلغت
-6

طن.هـ 3المقارنة، واعطى المستوى ماده جافة لمعاملة 
-6

قيمة  

غم.كغم64.77بلغت 
-6

طن.هـ 3و 1ويات% للمست61.48و 34.11ماده جافة ومحققةً نسبة زياده مقدارها  
-6

 

على التوالي عن معاملة المقارنة. وقد تعزى هذه الزياده الى تاثير الجبس الفوسفاتي في تحسين خواص التربة 

(، مما يساهم في 1وحصول حالة التوازن الغذائي مع زيادة جاهزية النايتروجين بزيادة مستوى االضافة)جدول

 (.1061؛ الغريري،1006تتفق مع ما اشار اليه)العكيلي،زيادة امتصاصه من قبل النبات. وهذه النتائج 

ولم يكن لملوحة مياه الري تاثيراً معنوياً في متوسطات هذه الصفة رغم زيادتها بزيادة ملوحة مياه الري       

غم.كغم65.84و  64.73و  63.75وبلغت القيم 
-6

ماده جافة لمعامالت الري بمياه نهر والري بالتناوب والري  

البزل على التوالي. وقد تكون هذه الزيادة ناتجة عن زيادة جاهزية النايتروجين بزيادة ملوحة مياه الري بمياه 

 (. Laura,1977( وبالتالي زيادة امتصاصه من قبل النبات)1)جدول

لت ولم يكن الصناف القطن وجميع تداخالت عوامل الدراسة تاثيراً معنوياً في قيم هذه الصفة رغم انها سج       

 االضافة وزيادة ملوحة مياه الري.زيادة ملحوظة بزيادة مستويات 

 

تاثير التداخل بين الجبس الفوسفاتي وملوحة مياه الري واالصناف في متوسطات النايتروجين  2جدول

3كغمNالممتص)غم
-1

 ماده جافة(3

 

اصناف القطن                

C 

معامالت الري   

W 

 GP  مستويات الجبس الفوسفاتي    
CxW 

GPO GP1 GP2 

 

C1 

W1 12.13 14.27 16.17 14.19 

W2 12.73 14.67 17.33 14.91 

W3 13.77 16.00 18.93 16.23 

 

C2 

W1 11.73 14.07 15.33 13.71 

W2 12.23 14.40 17.00 14.54 

W3 13.50 15.20 17.67 15.46 

C 

CxGP 
C1 12.88 14.98 17.48 15.11 

C2 12.49 14.56 16.67 14.57 

W 

 

WxGP 

W1 11.93 14.17 15.75 13.95 

W2 12.48 14.53 17.17 14.73 

W3 13.63 15.60 18.30 15.84 

GP  12.68 14.77 17.07  

L.S.D W Gp C CxGp CxW GPxW CxGPxW 

0.05 n.s 1.124 n.s n.s n.s n.s n.s 

 

 

 



 ياسين و جوير                                                        (1063) , 687-671(: 4) 5- مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

684 
 

ري واالصناف في متوسطات الفسفور الممتص              تاثير التداخل بين الجبس الفوسفاتي وملوحة مياه ال

3كغمP)غم
-1

 ماده جافة(3

( أن اضافة الجبس الفوسفاتي أثر معنوياً في زيادة متوسطات الفسفور الممتص 1اوضحت بيانات)جدول     

طن.هـ 1بزيادة مستويات الجبس الفوسفاتي المضاف، واعطى مستوى االضافة
-6

م.كغمغ 0.40اعلى قيمة بلغت 
-

6
 اده جافة مقارنةً باقل قيمة بلغتم 

 

 تاثير التداخل بين الجبس الفوسفاتي وملوحة مياه الري واالصناف في متوسطات الفسفور 9جدول

3كغمPالممتص)غم
-1

 ماده جافة(3

 

 

غم.كغم0.34
-6

طن.هـ 3المقارنة، واعطى المستوى ماده جافة لمعاملة 
-6

غم.كغم 0.38قيمة بلغت  
-6

ماده جافة  

طن.هـ 3و 1% للمستويات66.71و 67.14قدارها ومحققةً نسبة زياده م
-6

على التوالي عن معاملة المقارنة. وقد  

( مما يساهم في زيادة 3تعزى هذه الزياده الى زيادة الفسفور الجاهز في التربة بزيادة مستويات االضافة )جدول

؛  1005ماني والعكيلي،؛ السل1003امتصاصه من قبل النبات وهذه النتائج تتفق مع ما اشار اليه )الحياني،

Delgado ، 1001واخرون.) 

كما اظهرت ملوحة مياه الري زيادة معنوية في متوسطات هذه الصفة بزيادة ملوحة مياه الري وبلغت        

غم.كغم 0.38اعلى قيمة 
-6

غم.كغم0.35ماده جافة لمعاملة الري بمياه البزل واقل قيمة  
-6

ماده جافة لمعامة الري  

غم.كغم 0.37اما معاملة الري بالتناوب فقد اعطت قيمة بلغت بمياه النهر،
-6

ماده جافة، محققةً نسبة زيادة  

% لمعاملتي الري بمياه البزل والري بالتناوب على التوالي عن معاملة الري بمياه النهر. 5.76و 8.57مقدارها

( وبالتالي زيادة 3لفسفور)جدولوقد تكون هذه الزيادة ناتجة عن تاثير ملوحة مياه الري في زيادة جاهزية ا

امتصاصه من قبل النبات وان الفسفور من العناصر الغذائية االقل حركة وتعرضاً للفقد من 

 (. 1060(. وتتفق هذه النتائج مع نتائج)ياسين واخرون،1000التربة)سلمان،

 0.38على قيمة بلغت ا 360كذلك سجلت االصناف تاثيراً معنوياً في قيم هذه الصفة واعطى الصنف كوكر     

غم.كغم
-6

غم.كغم 0.31ماده جافة مقارنة باقل قيمة للصنف الشاتا بلغت
-6

ماده جافة، محققاً نسبة زيادة  

% عن الصنف الشاتا، وهذا يتفق مع تفوق الصنف الشاتا في زيادة الفسفور المتبقي في التربة بعد 5.11مقدارها

الختالفات الفسيولوجية بين االصناف ومدى تحملها للتراكيز (. وقد تعزى هذه الزيادة الى ا3الزراعة)جدول

اصناف القطن                

C 

معامالت الري   

W 

 GPمستويات الجبس الفوسفاتي      
CxW 

GPO GP1 GP2 

 

C1 

W1 0.31 0.37 0.38 0.36 

W2 0.34 0.39 0.41 0.38 

W3 0.36 0.40 0.41 0.39 

 

C2 

W1 0.31 0.35 0.38 0.35 

W2 0.33 0.35 0.39 0.36 

W3 0.34 0.38 0.41 0.38 

C 

CxGP 
C1 0.35 0.39 0.40 0.38 

C2 0.33 0.36 0.39 0.36 

W 

 

WxGP 

W1 0.32 0.36 0.38 0.35 

W2 0.34 0.37 0.40 0.37 

W3 0.35 0.39 0.41 0.38 

GP  0.34 0.38 0.40  

L.S.D W Gp C CxGp CxW GPxW CxGPxW 

0.05 0.010 0.016 0.010 n.s n.s n.s n.s 
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الملحية المختلفة وقدرتها على امتصاص العناصر الغذائية. ولم تسجل جميع تداخالت عوامل الدراسة اي تاثير 

معنوي في قيم هذه الصفة رغم انها اظهرت زيادة بسيطة بزيادة مستويات الجبس الفوسفاتي المضاف وزيادة 

 ياه الري.ملوحة م

 

تاثير التداخل بين الجبس الفوسفاتي وملوحة مياه الري واالصناف في متوسطات البوتاسيوم الممتص           

3كغمK)غم
-1

 ماده جافة(3

( أن اضافة الجبس الفوسفاتي أثر معنوياً في زيادة متوسطات البوتاسيوم الممتص 7أكدت نتائج )جدول        

طن.هـ 1وسفاتي المضاف، واعطى مستوى االضافةبزيادة مستويات الجبس الف
-6

غم.كغم 3.88اعلى قيمة بلغت 
-

6
غم.كغم 3.07ماده جافة مقارنةً باقل قيمة بلغت 

-6
طن.هـ 3المقارنة، واعطى المستوى ماده جافة لمعاملة 

-6
قيمة  

غم.كغم3.51بلغت 
-6

طن.هـ 3و 1% للمستويات63.76و 15.51ماده جافة، ومحققةً نسبة زياده مقدارها  
-6

على  

معاملة المقارنة. وقد تعزى هذه الزياده الى تاثير الجبس الفوسفاتي في االتزان الغذائي وتحسين  التوالي عن

( فيزيد امتصاصه. كما ان 4خواص التربة فيزداد محتواها من العناصر الغذائية الجاهزة كالبوتاسيوم )جدول

نية المركبات الحاوية على البوتاسيوم مما يساهم في زيادة التاثير الحامضي للجبس الفوسفاتي يزيد من ذوبا

؛ السلماني 6788جاهزيتها وامتصاصها من قبل النبات. وهذه النتائج تتفق مع ما اشار اليه )الجنابي،

 (. واظهرت  1066؛ الجابري،1005والعكيلي،

ري وبلغت اعلى قيمة ملوحة مياه الري زيادة معنوية في متوسطات هذه الصفة بزيادة ملوحة مياه ال

غم.كغم3.78
-6

غم.كغم3.61ماده جافة لمعاملة الري بمياه البزل واقل قيمة  
-6

ماده جافة لمعامة الري بمياه النهر  

غم.كغم3.57واعطت معاملة الري بالتناوب قيمة بلغت 
-6

 65.16ماده جافة، وسجلت نسبة زيادة مقدارها 

 التناوب على الترتيب عن معاملة الري بمياه النهر. وقد تكون% لمعاملتي الري بمياه البزل والري ب65.01و

تالملوحة في عمليا تأثيرهذه الزيادة ناتجة عن 

  ( وبالتالي زيادة امتصاصه من قبل النبات وهذا ما اشار اليه4التبادل االيوني وزيادة جاهزية البوتاسيوم )جدول

 (.1001، واخرون  Delgado؛1000، ؛ سلمان1000 ، )الحمداني

 

تاثير التداخل بين الجبس الفوسفاتي وملوحة مياه الري واالصناف في متوسطات البوتاسيوم  1دولج

3كغمKالممتص)غم
-1

 ماده جافة(3

 

اصناف القطن                

C 

معامالت الري   

W 

 GPمستويات الجبس الفوسفاتي      
CxW 

GPO GP1 GP2 

 

C1 

W1 2.73 3.20 3.80 3.24 

W2 3.33 3.60 4.03 3.66 

W3 3.43 3.97 4.10 3.83 

 

C2 

W1 2.57 3.07 3.40 3.00 

W2 3.13 3.53 3.93 3.53 

W3 3.40 3.77 4.03 3.73 

C 

CxGP 
C1 3.17 3.59 3.98 3.59 

C2 3.02 3.47 3.79 3.42 

W 

 

WxGP 

W1 2.63 3.13 3.60 3.12 

W2 3.23 3.57 3.98 3.59 

W3 3.42 3.87 4.07 3.78 

GP  3.09 3.52 3.88  

L.S.D W Gp C CxGp CxW GPxW CxGPxW 

0.05 0.339 0.203 0.140 n.s n.s n.s n.s 
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 3.57اعلى قيمة بلغت  360كذلك اثرت االصناف معنوياً في قيم هذه الصفة واعطى الصنف كوكرولت       

غم.كغم
-6

.كغمغم 3.41ماده جافة مقارنة باقل قيمة للصنف الشاتا بلغت 
-6

ماده جافة محققاً الصنف  

% عن الصنف الشاتا وهذه الزيادة تعزى الى االختالفات الفسيولوجية 4.77نسبة زيادة مقدارها  360كوكرولت

بين االصناف ومدى تحملها للتراكيز الملحية المختلفة وقدرتها على امتصاص العناصر الغذائية. ولم تسجل 

اي تاثير معنوي في متوسطات هذه الصفة رغم انها اظهرت زيادة بسيطة جميع التداخالت بين عوامل الدراسة 

 بزيادة مستويات الجبس الفوسفاتي المضاف وزيادة ملوحة مياه الري.

أثرت معنوياً بزيادة  ملوحة مياه الرييستنتج من هذه الدراسة وفي ظروفها ان اضافة الجبس الفوسفاتي و        

التربة والممتصة في النبات بزيادة مستويات االضافة وزيادة ملوحة مياه  الجاهزة في Kو Pو Nنسب عناصر

في  360الري. كما تفوق الصنف الشاتا معنوياً بزيادة الفسفور الجاهز في التربة، بينما تفوق الصنف كوكرولت

 زيادة متوسطات الفسفور والبوتاسيوم الممتصة في النبات.
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