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اثر االستغالل الزراعي ومدته الزمنية في بعض الخصائص الكيميائية في ترب قضاء القاسم
ايمان اسماعيل جاسم
امل راضي جبير
كلية الزراعة  /جامعة القاسم الخضراء
الخالصة :
 4الر
اختيرت ترر تعرف رض ء ر الع سر رض الءرا الءيرمنض حرف ح بر ن نر نريف خطرض ورم"
 3شررال  ،ت ر ت د ررد 7نيرردوت ت ررض حيطع ر
ال ر
" 44046.1589شرررء و دائرتررض ضررر
الفي ضي التض تبلغ حس حته  3035.3هكت ر وت ت د د احداثي ت هذه البيدوت ت ن ستخدام جه ز  GPSواختيررت ضلر
اس س اختال ه ض حرد ا،سرتلال" الاراضرض ام تر ت د رد نيردوتيف رض الترنر الالسرتلل لالرد  .سريمات ونيردوتيف رض
الترن ر الالسررتلل لالررد  20سرريمات ونيرردوتيف لترن ر حسررتلل لالررد  2.سرري ونيرردو واحررد للالع رت ر لترن ر تيررر حسررتلل
زراضي  .وكشفت هذه البيدوت ت ووصفت ا ءهر وصرف حمر ملمجير لصرملي وتر است لر " الميير ت حرف جاليرف ا ،ر
وت ر دراس ر نمررا الخل ر ئا الكيالي ئي ر  .اش ر رت تت ر ئت الت لي ر ا،حل ر ئض لللررف ت الكيالي ئي ر ا الالرردد الاحيي ر
الالختلف ر ءررد لثرررت حميم ر ررض ءرري ا ،ل ر لي الكهرن ئي ر ام ك تررت اضل ر العرري لال ل ر لي الكهرن ئي ر  ECررض الترن ر
الالتروك ام نللت 285.4د سرياليا.م 3-واءر ءيالر لهر ك ترت ضيرد الالرد الاحيير  2.سري و مرمد سربل ملرر لاراضر
الترن وتأثير ضاللي الري .لح ح تمى الال د الم م للتر الالستلل زراضي ل كف له تأثير حميمي نيف الالرد 2.
سرري و والالررد الاحيي ر  .سرري و ولكيه ر ك تررت له ر تررأثير حميررمي للتررداخ نرريف الالرردد الاحيي ر و ر نيرردوت ت الدراس ر
.وكررذلر لثرا،سررتلال" الاراضررض والالرردد الاحيي ر حميم ر ض ءرري السررم التب دلي ر لال مت ر ت الالمجب ر  CECوك رنمت ر ت
الك لسيمم ول ل ظ تأثير واضح لالستلال" الاراضرض ضلر تف ضر الترنر  .وكر ح ترمى الءرب حيخف ر رض الترر
الالستلل زراضي حف ارتف ع ءلي ض ح تماه ض التر تير الالستلل زراضي الالع رت و.

The impact of agricultural exploitation and duration of time in some of the
chemical properties of the soils spend of AL-Qsim
Amel R. Jubier

Eman A. Jasim

Abstract:
Selected soils located in Al-Qasim district in the southern part of Babylon province
among
E East 7tuckets were selected at AL- Fayadieh Which have a total area of
3053.5 hectare. buckets coordinates were determined using a GPS and selected on the
basis of differences in agricultural exploitation periods. Two buckets were selected in
soils used for 5,10, and 15 years. These buckets were compared with unexploited
agricultural soils. The buckets were revealed and their horizons were described
morphologically and samples were obtained from all horizons to study their chemical
characteristics.
results of statistical analysis of chemical characteristics of different durations that have
affected the moral values of electrical conductivity with higher values of electrical
conductivity EC in soil bare at 16.54 and less value when a 15 year period was largely
due to effects of soil Cultivation , irrigation process.The Content of organic matter to Soil
البحث مستل من رسالة ماجستير الباحث الثاني
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exploited agriculturally wasn t moral effect between long (15 years ) and duration (5
years ) but it was the moral effect of overlapping durations and prospects pedons study .
As well as the impact of agricultural exploitation and moral durations interactive Capaciy
values of cation CEC and Calcium Carbonat and did,nt notice the obvious effect of
agriculturalexploitation of Soil interaction.
Gypsum Content was low in Soil with high agricultural exploited in ist Contentin unused
agricultural Soils (Comparison).
حف الدورتيف الث تي والث لث نسبل التبم ر الليفض وا
تسب الال د الم م واليترات ض الترن ت ت تأثير
الدور ا،ول ءد ارتفمت اكثر حال هم ضليه ت ت تأثير
الدورتيف الث تي و الث لث نسبل كم اخذ ضيي الترن
ض الدور الث لث حدث ءب ت ل الال لم" البعملض
ض الدور
حف تالم ادت " نعملي اثي تبم ر ا،ر
ا،ول  .كال وجد الءبمري 2967و ا ءيال
التمصي الكهرن ئض  ECتكم ض لي ض التر تير
الالستلل زراضي وضاا السبل ال حرك جا حف
الال ا،رضض الال لح ن لخ صي الشمر وتبخره ضيد
سطح الترن ت رك ا،حالح لتتراك ضل السطح حف
حرور الاحف وملر نلي الري لتلر التر والذي
س ضد ضل تس ا،حالح واض د جا حيه ال الال
ا،رضض واتخف ت ءيال التمصي الكهرن ئض ض
التر الالستلل زراضي كال وجد ا ح تمى الال د
الم م والسم التب دلي لأل مت ت الالمجب ءد ارتفمت
ض التر الالستلل زراضي .
حمد
اش ر ) Buol et.al,(2003إ اتخف
الك رنمت ت ض الترن حرتبط ن لمماح الالي خي
وكذلر ن لاراض الطم ل ا،حد .
لوضح ) Hees et.al,(2002إ ا،ضال البميد ضف
سطح الترن تيدر يه الءذور او تيمدم ا،حر الذي
ؤدي ال إختاا" ض الفم لي ت الب ملمجي وحف ث
ض تراكيا
ت تيبي تف ض الترن را عه اتخف
الالركب ت الم م نسبل احتء زه ض ا ،الملي .
وءد نيف البكري وحب رك 1020و ا تسب الال د
الم م ءد ازدادت ض التر الالاروض وملر
لتللل الالءالمض الءذر ال داخ الترن تتيء
للبروف الالالئال للاراض وا ز د الالءالمع
الءذري ض وحد الالس ح ا د حف تسب الال د
الم م ض تلر الالس ح والتض تمتبر الالل در
ا،س سي للمي صر اللذائي اض ال كمته ض ح
الفيا ئي
اس سض لت سيف صف ت الترن
والالمر ملمجي حيه الع نلي ضل ا،حتف ظ ن لال

المقدمة :
ا دراس اللف ت الكيالي ئي ن ،ض ال اللف ت
الالمر ملمجي والفيا ئي تمد حف ا،حمر الالهال وملر
التض تت الف ك حف
لفه ضاللي ت وراث الترن
التف ضالت الالمعد واض د التمز ف لبما حكمت ت
الترن مات الطبيم الكيالي ئي )Buol et.al ,1997
و.وءد اوضح ) Stevenson,(1982ا حعدر الترن
ضل تم ير ضي صر اليالم ال رور ض الترن لي
عط نتيسير الال حب شر ولكف كذلر نيمع اليب ت
الي حض وحد نع ئه ض الترن وح يفه للترن حف ح د
ض م وحدوث التف ضالت ون ليتيء التأثير ضل
صف ت الترن الكيالي ئي حث  pHالترن و CEC
وتيره حف اللف ت ا،خرى  .كذلر نيف الخطيل
)2996و ا وجمد ا،تس واستالرار حي ته متالد
ال حد كبير ضل اللف ت الكيالي ئي والتف ضالت
أستالرار ا،تس
الكيالي ئي التض ت دث ض الترن
ضل
تتمءف ضل اللذا الي تت حف الترن وا
التف ضالت الكيالي ئي التض تيب وتت ك ض حكمت ت
الهما الءمي  .ام اش ر )Davidson et.al,(1967
ا الاراض الالستالر تؤدي ال خفا ح تمى الترن
تسب ا،حالح اما ح
حف الال د الم م واتخف
ك تت الاراض ألحد وم نال لم" واحد حستياف
للترن .
مكر ) Faith et.al,(1971ضيد كشفه لسبف
نيدوت ت تختلف ض ضالر استاراضه انتدا ا حف
ا،راضض البكر حت حد ستيف ض ح ت ت ا،ستاراع
ال ا وم" حد ا،ستاراع تسبل ض ز د تسب
الال د الم م والسم التب دلي لأل مت ت الالمجب .
كال نيي الشالري وجدوع )2961و حف خال" دراس
تأثير الدور الاراضي ضل صف ت الترن ض انض
تر ل استمال يه ثالث دورات زراضي ولالد
سيتيف ل -حيط – نمر حيط  -نمر  -حيط –
لمني حيط – ح ش ج -حيط – نمر جت–جت  .ام
وجد ا الدور ا،ول ءد زادت حف حلمح الترن اكثر
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وز د حس ح ت الترن وكذلر ني الترن وءماحي
الترن Greg and Robert ,2002و  .كال وجد
الل تالض )102.و ا ءيال ا ،ل لي الكهرن ئي ءد
اتخف ت ض التر الالاروض لالد اوم" ضف
الالاروض لالد اء وارتفمت ءياله ض التر تير
الالستلل زراضي وارتف ع ح تمى الال د الم م ض
التر الالاروض .

جبير و جاسم

 8ض ترن حستلل

 – 3اختي ر نيدوتيف وهال .
زراضي لالد خالس ضشر سي .
 - 4اختي ر نيدو واحد وهم  7للالع رت ض تر
حتروك تير حستلل زراضي نمد ملر ت ت د د حماءف
البيدوت ت وت د د احداثي ته نماسط جه ز  GPSت
كشفت هذه البيدوت ت ووصفت ا ءه وصف
حمر ملمجي اصملي حسل دلي حسح الترن ا،حر كض
) .(Soil Survey Division staff,1993نمده ت
است ل " الميي ت حف ك ا ق و حفبت ض اكي س
للر اجرا الت لي الالختبر الالزح ضليه .
الموقع Location
تعف حيطع الدراس ض ت حي الفي ضي ض ء
الع س ض الءا الءيمنض حف ح ب ن ن وت اختي ر
حع وم رء ل39و ض حيطع الفي ضي حك ألجرا
الدراس وتبلغ حس حته 30.35.و هكت ر و تي لر
نيف خطض وم"
شرء دائرتض
ال
ال
ضر
شال  ،ام ت ت د د 7نيدوت ت وحددت احداثيته نيب م
ئي
 UTMث اسع وه حك تي ضل صمر
الالت س  OLIض  102./21/1.كال حمضح ض
شك 2و

المواد وطرائق العمل :
االجراءات التمهيدية -:
جالمت الالملمح ت حم" حيطع الدراس حف خال"
الع س وت ال لم"
ز ر حد ر الاراض ض ء
والالد
ضل حملمح ت ضف وبيم ادار تر الع
وتمع الال صي
الاحيي ،ستلال" هذه التر
ال ضف اتماع ا،سالد الالستخدح حف
الالاروض
ءب الالاارضيف لا د اتت ج الال صي .
وت ت د د حماءف تر الدراس ض حيطع الفي ضي
للر ا ح تأثير ضاللي ا،ستلال" وحد ا،ستلال"
للترن ضل صف ته ام ت كشف سبف نيدوت ت وهض
ك ،تض-:
اختي ر نيدوتيف وهال  1 2ض ترن حستلل
-2
زراضي لالد خال سيمات.
اختي ر نيدوتيف وهال  4 3ض ترن حستلل
-1
زراضي لالد ضشر سيمات.

2و
شكل  1موقع منطقة الدراسة بالنسبة للعراق ونمط توزيع البيدونات عليها.

القياسات الكيميائية  :تت الف ح أتض
الكهربائية
االيصالية
Conductivity

ءدرت ا ،ل لي الكهرن ئي ض حستخلا ضيي الترن
حف ح 2:2و ن ستخدام جه ز ا ،ل لي الكهرن ئي
 Conductivity bridgeوحسل ور ع Richards
 ,1954والالمصم ض USDA,1954و.

Electrical
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ماته نأ هي ك رو حميم نيف الالدد الاحيي 20
سي و والتض نللت ءيالته  6.95د سياليا م 2-والالد
الاحيي  .سي و والتض نللت ءيالته  3.69د سياليا م
 2ونا د حميم نللت  % 88.3كال ل ظ حف
الدراس تأثير
خال" الءدو" والشك ماته ا ،
حميم آ ض ءي ا ،ل لي الكهرن ئي وك تت اضل ءيال
لال ل لي الكهرن ئي ضيد ا ،ق  C1والذي نللت ءيالته
 8.93د سياليا م 2-واء ءيال لال ل لي الكهرن ئي
2ضيد ا ،ق  C4والذي نللت ءيالته  6.44د سياليا م
ونا د حميم نللت ءيالته . % 38.7
كال ل ظ حف جدو" الت لي ا،حل ئض والشك 1و
والالدد
نأ هي ك تأثير حميم آ للتداخ نيف ا،
الاحيي للتر الالستلل زراضيآ ام نللت اضل ءيال
لال ل لي الكهرن ئي ضيد حم حل التداخ لال ق C1
وحم حل الترن الالتروك والتض نللت ءيالته 22.20
د سياليا م 2-و ماى السبل ض ملر رجف ال ا ءي
التمصي الكهرن ئض  ECتكم ض لي ض التر
الالتروك وتير الالستلل زراضيآ ال ا حرك جا
حف الال ا،رضض الال لح ن لخ صي الشمر وتبخره
ضيد سطح الترن ت ركآ ا،حالح لتتراك ضل سطح
الترن حف حرور الاحف وملر نلي الري لتلر التر
والذي س ضد ضل تس ا،حالح واض د جا حيه ال
الال ا،رضض اض ال ءل جذور اليب ت ت ض تلر
التر تتيء ضدم زراضته الءبمري 2967و .
وا اء ءيال ك تت لالم حل التداخ لال ق  C1والالد
الاحيي  1.سي و والتض نللت ءيالته  2.18د سياليا
2وكذلر ك هي ك تي ءا ض ءي ا ،ل لي
م
الكهرن ئي  ECضيد حم حالت التداخ نيف اC3 ،
و C4والالد الاحيي  .سي و والتض نللت ءياله 2.84
د سياليا م 2-لك حيهال ضل التت نف كال ل ظ ارتف ع
ءي  ECضيد حم حالت التداخ نيف ا Ap ،وC1
و C2و C3و C4والالد الاحيي  20سي و و ماى
السبل ض ملر ال حستمى الال الالرضض ض هذه
إض ال تءالف حي ه ا،حط ر الع دح حف
التر
حي وق حختلف و الال الل ن ألحالح وتءالمه ونع ئه
لفتر وحف ث ارتف ع درج ت ال رار التض تا د التبخر
ت رك ا،حالح اليميالض 1003و.

تفاعل التربة pH
ءدرت درج التف ض الترن ض حستخلا ضيي الترن
2:2و نطر ع )Mckeague ,1978و
حف ح
والالمصم ض را ف واخرو 1003و.
المادة العضوية Organic Matter
ءدرت نطر ع ا،كسد الروب وحسل ور ع
 Walkely and Blackالالمصم ض Jackson
),1958و.
السعة التبادلية لاليونات الموجبة
Cations Exchangeable Capacity
ءدرت السم التب دلي لال مت ت الالمجب ن لتشبيف
نال لم" واحد ضي ري حف خالت اللمد مم
وا،ستخالص نال لم" خالت ا،حمتيمم حسل الطر ع
الالمصم ض )Black, 1965و .
كربونات الكالسيوم الكليةCaCO3
ءدرت اليسب الالئم لالم د الك رنمت ت ن ستمال "
ح حا الهيدروكلمر ر  1N HClوس ح الالتبعض حف
ال حا نماسط  1N NaOHو ع للطر ع المارد
ض ) Jackson,1958و.
الجبس Gypsum
ءدر الءب نطر ع الترسيل نمس و ح لم" ا،سيتم
 (Acetoneوحف ث ءي س التمصي الكهرن ئض
للراسل )Richards,1954و.
النتائج والمناقشة
تأثير االستغالل الزراعي على الصفات الكيميائية
للتربة
Eletrical
التوصيل الكهربائي
Conductivity
اش رت تت ئت الت لي ا،حل ئض حف خال" الءدو"
2و والشك 1و ا تأثير ا،ستلال" الاراضض وحدته
الاحيي ءد اثرت ض ءي ا ،ل لي الكهرن ئي عد اثرت
الالدد الاحيي الالختلف حميم آ وك تت اضل ءيال
لال ل لي الكهرن ئي ض حم حل الترن الالتروك والتض
نللت ءيالته  16.54د سياليا م 2-واء ءيال لال ل لي
الكهرن ئي ك تت ضيد الالدد الاحيي  2.سي و والالد
الاحيي  .سي و والتض نللت ءيالته  2.92و 3.69
د سياليا م 2-ن لتت نف كال الحظ حف الءدو" والشك
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جدول  1تاثير االستغالل الزراعي ومدته الزمنية في ملوحة التربة  ECديسيمنز.م
االفاق
الزمن

 5سنة

 11سنة

4844
A
48.1
C1
.852
C2
2844
C3
284.
C4
.81.
المعدل
LSD time= 0.934

 15سنة

2851
18.1
2814
185.
28..
.824
.844
.811
.8.1
1811
28.2
18.5
LSD Horizon= 1.044

المتروكة

15841
22821
148.1
1.841
1.841
11854
LSD t*h = 2.089

3.69cd

15 Years

5 Years
10 Years
Time Years

20.0
18.0
16.0
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0

EC dS.m-1

6.95b
2.92cd

المعدل
.8.4
48..
.8..
18.2
1844

16.54a

𝟒𝟑𝟗 𝟎 = 𝟓𝟎 𝟎 𝑫 𝑺 𝑳

1-

Control

شكل  2تاثير االستغالل الزراعي ومدته الزمنية في ملوحة التربة  ECديسيمنز.م

1-

الترن و،سيال الالي خ الء ف والذي مال ضل ز د
ح تماه حف ك رنمت ت الك لسيمم والتض تمال ندوره
ضل ز د تف ض الترن .
كال الحظ ا نيدو الالع رت للترن تير الالستلل
ا تف ض الترن يه ءد ك اء حف ن ءض البيدوت ت
و ممد السبل ال ارتف ع ح تمى ا،حالح ض هذا
تسبض لعي تف ض الترن يه
البيدو ادى ال اتخف
نسبل المالء المكسي نييهال الي تء حف تف ضالت
التب د" التض ت دث ضيد ازد د تركيا ا،حالح
وازاحته أل مت ت الهيدروجيف ضف حماءف التب د"
الترن
ح لم"
ال
واتتف له
ا ،متض
Delever,1962و .

 2-4-4تفاعل التربة pH Soil
بيف الءدو" 1و إ تف ض الترن ك ءر ل
للتم د" ال ضميف الع ضد ام تراوحت العي نيف
6547-7541و و الحظ ضدم وجمد تأثير واضح
،ختالف حد استلال" الترن للاراض ضل تف ض
الترن التض هض دلي لتماجد ك رنمت ت الك لسيمم ض
الترن كال اته ا آ دلي ليسب تشبف الترن ن لعماضد
ام اته ضيدح تكم تسب التشبف ن لعماضد ض لي أ
ثب ت تسب ا مت ت الهيدروجيف ض ح لم" الترن
لذلر كم  pHالال لم" ض لي .
تكم حيخف
ا التف ض العر ل للتم د" ال ضميف الع ضد
ض تر ا الدراس جاليم الالستلل زراضي وتير
الالستلل ممد ن ألس س ال وبيم ضماح تكم ف
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جدول (  ) 2اثر االستغالل الزراعي ومدته الزمنية في تفاعل التربة
االفاق
Ap
C1
C2
C3
C4
Ap
C1
C2
C3
C4

 5سنة
48.2
.8.4
.844
.8..
4811
.8.5
.8..
.8..
.8.4
____

 15سنة
.8.4
4814
481.
484.
484.
.84.
482.
482.
.842
484.

 11سنة
481.
.8.4
481.
481.
481.
.8..
4815
.841
4815
482.

المتروكة
.84.
.842
.84.
.84.
____
____
____
____
____
____

 C2و C3وC4
كف هي ك تأثير حميم آ نيف ا،
2التض نللت ءياله  6.91و 6.21و 6.03ت كل لك
حيهال ن لتت نف وءد نللت اضل ءيال للال د الم م
ضيد ا ،ق  Apالذي نللت ءيالته  13.54ت كل  2-ليه
ا ،ق  C1الذي نللت ءيال الال د الم م يه 9.46
ت كل  2-ونيسب ز د نللت ءيالته  % 43.1وءد
رجف السبل ض ملر ال جذور اليب ت ت الاليتشر ض
حال ؤدي ال ارتف ع ح تمى الال د
تلر ا،
الم م Konen et al, 2003و .
لثرت
كال ا للتداخ نيف الالد الاحيي وا،
2حميم آ ض ءي الال د الم م ك تت 16.40ت كل
ض حيف نللت اء ءيال للال د الم م ض حم حل
التداخ نيف ا ،ق  C3و C4والالد الاحيي للترن
الالتروك نعي تراوحت ن دود  3.00ت كل  2-ح د
ض م لك حيهال ن لتت نف و ممد ملر ال تف
ا،سب التض مكرت .

محتوى المادة العضوية في التربة :
اش رت تت ئت الت لي ا،حل ئض وحدته الاحيي حف
خال" جدو" 3و والشك 3و ال تأثير ا،ستلال"
الاراضض وحدته الاحيي ضل الال د الم م ام ل كف
هي ك تأثير حميم آ نيف الالد  2.سي و والتض اضطت
اضل ءيال للال د الم م نللت ءيالته  10.85ت
كل  2-والالد الاحيي  .سي و والتض نللت ءيالته
 9.61ت كل . 2-
ض حيف ك تت اء ءيال للال د الم م ضيد الالد
الاحيي للترن الالتروك تير الالستلل زراضيآ والتض
نللت ءيالته  4.40ت كل  2-وك تت تسب الا د
للالد الاحيي  2.سي و ضف الالد الاحيي  20سي و
والترن الالتروك نللت  22.3و % 146.6ن لتت نف
ا سبل ملر ممد ال ا ترك الترن ندو زراض
وارتف ع تسب ا،حالح يه وكذلر ءل او اتمدام جذور
ح تمى الترن حف الال د
اليب ت ت ؤدي ال اتخف
الم م  .كال ل ظ حف الءدو" والشك ماته نأته ل
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جدول  .تاثير االستغالل الزراعي ومدته الزمنية في المادة العضوية غم كغم
االفاق

 5سنة

الزمن
14815
A
12825
C1
48.1
C2
58.1
C3
.8.5
C4
.811
المعدل
LSD time= 1.390

12

 15سنة

 11سنة

11841
1581
128.5
.815
4815
.8.1
.841
18.5
.855
1825
11845
484.
LSD Horizon= 1.555

L.S.D0.05 =1.390

1-

المعدل

المتروكة

1.854
.841
18.1
1821
181.

48.2
4821
.811
.811
.811
4841
LSD t*h =3.109

10.85a

9.61b

10

8.87c

8

6
Series1

4.4d
4

2

0
Control

10 Years

5 Years

15 Years

)Time( Years
شكل  .تاثير االستغالل الزراعي ومدته الزمنية في المادة العضوية غم كغم

1-

نللت  219.46ت كل  2-ونيسب ز د نللت 15.71
 %و ماى السبل ض ملر ال حد الاراض الطم ل
وتأثير ضاللي الري وهذا ح اش ر اليه Buol et
حم د
)al,2003و ام اش ر ال ا اتخف
الك رنمت ت ض الترن حرتبط ن لمماح الالي خي وكذلر
ن لاراض الطم ل ا،حد حف حيث ارتب وه نالي ه الري
او حي ه ا،حط ر
كال الحظ ازدادت الالد الاحيي  .سيمات ضف
ن ءض الالدد الاحيي  20سي و 2.سي والتض نللت

محتوى كاربونات الكالسيوم في التربة:
اش رت تت ئت الت لي ا،حل ئض ض الءدو" 4و
والشك 4و ال ا تأثير ا،ستلال" الاراضض وحدته
الاحيي ض ك رنمت ت الك لسيمم حيث اثر ك حف الالدد
نيدوت ت الدراس حميم آ ض ءي
الاحيي وا
ك رنمت ت الك لسيمم ام ك تت اضل ءيال لك رنمت ت
الك لسيمم ضيد الالد الاحيي للترن الالتروك نعيال
نللت  253.94ت كل  2-واء ءيال لك رنمت ت
الك لسيمم ك تت ضيد الالد الاحيي  2.سي و نعيال
197
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 246.02و 219.46ت كل  2-لك حيه ن لتت نف
ولرنال رجف السبل ض ملر ال ح اوض ه
) Shawan et al ,2002و ال ا حم د الك رنمت ت
تتماجد نيسل حتب ي ض التر الرسمني وا هذه
اليسل الالتب ي تتلير و عآ لتلير ظروف الترن حف
ضاللي ت زراضي وضاللي ت اللس نالي ه الري او نالي ه
ا،حط ر .
كال الحظ حف خال" الءدو" والشك ماته ا هي ك
تأثير حميم آ  ،نيدوت ت الدراس ض ءي ك رنمت ت
الك لسيمم ام ك تت اضل ءيال لك رنمت ت الك لسيمم ضيد
ا ،ق  C2نللت  261.55ت كل  2-واء ءيال له
2ك تت ضيد ا ،ق  C3ام نللت  228.1ت كل
ونيسب ز د نللت  %14.1ا السبل ض ملر ممد
ال ال رك البيدوجييي او الاليك تيكي لالم د
الك رنمت ت وتش و ضالليتض التكل وضك التكل و
وهذا تفق حف ح وجده الءبمري 2967و .
كال اش رت اليت ئت ال ا التداخ نيف ا نيدوت ت
الدراس والالدد الاحيي الالختلف ءد اثرت حميم آ ض
ءي

جبير و جاسم

ك رنمت ت الك لسيمم ءد نللت اضل ءيال لالم حل
التداخ نيف ا ،ق  Apوالالد الاحيي  .سي و والتض
نللت ءيالته  294.5ت كل  2-واء ءيال ك تت
لك رنمت ت الك لسيمم ضيد حم حل التداخ نيف ا ،ق
2 C1والالد الاحيي  2.سي و نللت  201.5ت كل
ونيسب ز د نللت ءيالته  % 46.2و ممد السبل
ض ملر ال الاراض الطم ل ا،حد  15سي اض ال
ا،ض ت السط ي ال د ث حف الالي وق الالء ور ضف
ور ق التمر الر ي واحي تآ الال ئي والتض تيشط ض
نما اوء ت السي .
ا التب ف ض وبيم تمز ف حم د الك رنمت ت
داخ جس الترن ءد ممد ال التب ف ض ظروف
الترسيل التض حدثت ض ترات حختلف وا،مان نالي ه
الري وا،حط ر – وظروف التبخر والءف ف وضالق
الال
ا،رضض والطمنمترا ي وكذلر وبيم الماللي ت
البيدوجييي الالتالثل نماللي ازال التكل حف ا،
السط ي وتراكاله ض ا ،ت ت السط ي نماللي
 Khreset,2001و الءبمري 1021و.
التكل

الجدول  4تاثير االستغالل الزراعي ومدته الزمنية في كاربونات الكالسيوم CaCO3
االفاق
الزمن
A
C1
C2
C3
C4

 5سنة

 11سنة

 15سنة

المتروكة

المعدل

2.485
2.482
21281
2158.
21581

21.851
2.18.
2.484
25482
2558.

21584
21185
21581
21181
21.81

22.851
211811
2..841
2428.1
2428.1

2448.2
2..85
211855
22481
224822

241812

21.841

25.8.4

المعدل
2418.4
LSD time= 9.50

LSD Horizon= 10.62

LSD t*h = 21.24
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l.s.d0.05=9.50

253.94a

260
250

246.02b
240.34c

240

Series1

219.46d

CaCo3

230
220
210
200
15 year

10 year

5 year

control

)Time( Years
شكل  4تاثير االستغالل الزراعي ومدته الزمنية في كاربونات الكالسيوم CaCO3
ك تت ضيد ا ،ق  Apوالذي نللت ءيالته ضيده 17.39
سيتيالم" ش ي كل  2-ض حيف نللت اء ءيال ل
 CECضيد ا ،ق  C4الذي نللت ءيالته 13.03
سيتيالم" ش ي كل  2-وءد رجف السبل ض ملر ال
تمز ف الال د الم م ض الترن ام تع حف المالق
كال ا حعدار ح تركه اليب ت الي حض حف حخلف ت ضل
سطح الترن او ت ت السطح ضل هيئ الالءالمع
الءذري ووجمد الءذور وتلللله ض الترن تتي ءا
حف المالق وخ ص ا تر الدراس حاروض حيط
انم والض وانم الخير 1001و .
كال ل ظ حف الءدو" والشك ماته ا التداخ نيف
ا ،والالدد الاحيي الالختلف ءد اثرت حميم آ ض ءي
 CECام ك تت اضل ءيال ضيد حم حل التداخ نيف
ا ،ق  Apوالالد الاحيي  2.سي و نللت ءيالته
 20.55سيتيالم" ش ي كل  2-واء ءيال له ك تت ضيد
حم حل التداخ نيف ا ،ق  C3و C4اللت نللت ءياله
 10.72سيتيالم" ش ي كل  2-لك حيه ن لتت نف نيف
الترن الالتروك ونيسل ز د نللت ءياله %91.69
لك حيه و ماى السبل ال ضدم زراض الترن
وتركه نمر وز د تسب ا،حالح وءل الال د
الم م التض ترتبط نمالء ورد حف السم التب دلي
لال مت ت الالمجب اض ال ا ا ،ق السط ض ا ق
ت دث يه الماللي ت الاراضي وحيه اض ا،سالد
وتراك الال د الم م وهذا ح اش ر اليه
)Van Bladel et.al,1975و و األضبالض  1008و
و) Sepaskhan et.al,2010و.

 1-.-4السعة التبادلية لأليونات الموجبة :
اش رت تت ئت الت لي ا،حل ئض ض الءدو" .و
والشك .و ال ا تأثير ا،ستلال" الاراضض حتالثآل
ن  ،والالدد الاحيي ءد اثرت حميم آ ض ءي CEC
ام ك تت اضل ءيال له ضيد الالد الاحيي  .سي و التض
نللت ءيالته  17.05ت كل  2-واء ءيال ل CEC
ك تت ضيد الالد الاحيي لالم حل الترن الالتروك والتض
نللت ءيالته  11.31ت كل  2-ونا د نللت ءيالته
 %50.75و ماى السبل ض ملر ال ا الاليطع
الءذر للال صي الالاروض ض التر و،سيال
ال يط والشمير تأثير ضل ز د ح تمى الال د
الم م والسم التب دلي لال مت ت الالمجب التض
تمك حدى ء نلي الترن لالحتف ظ ن لمي صر اللذائي
وء نلي تءهياه لليب ت Webster et al,2000و .
كال ا تسب الا د نيف الالد الاحيي  .سي و
والالد الاحيي  20سي و والتض نللت ءيالته 15.38
سيتيالم" ش ي كل  2-ك تت الا د  . %10.85رجف
السبل ال ح تمى الال د الم م ض التر الالستلل
لالد  .سي و لضل حف ح تماه ض التر الالستلل
لالد  20سي و اض ال ح تمى ك رنمت ت
الك لسيمم وهذا ح اكده Havlin et al, 2005و نأ
التر مات الال تمى الم لض حف الال د الم م تكم
ما تسب جيد حف السم التب دلي لال مت ت الالمجب .
ض حيف الحظ حف الءدو" والشك ماته ال اته ل
كف هي ك تأثير حميم آ نيف الالد الاحيي  .سي و
والالد الاحيي  2.سي و كال ل ظ اته ا ،اثرت
حميم آ ض ز د  CECولءاليف ا ،وا اضل ءيال
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جدول  5تاثير االستغالل الزراعي ومدته الزمنية في السعة التبادلية لاليونات الموجبة
االفاق

 5سنة

الزمن
1.8..
A
1481.
C1
1.8.1
C2
14841
C3
14815
C4
1.815
المعدل
LSD time= 1.543

 15سنة

 11سنة

21855
1182.
1.841
148.5
158.2
11845
118.1
11825
1.8..
128.1
118.1
158.4
LSD Horizon= 1.725

المعدل

المتروكة

1.8..
15842
15821
14852
1.81.

1.8.1
11844
118.1
118.2
118.2
118.1
LSD t*h = 3.451

𝟑𝟒𝟓 𝟏 = 𝟓𝟎 𝟎 𝑫 𝑺 𝑳

16.71ab

15.38ab

20.0

17.05a

15.0

10.0

CEC

11.31c

5.0
0.0
15 Years

5 Years
10 Years
Time Years

Control

شكل  5تاثير االستغالل الزراعي ومدته الزمنية في السعة التبادلية لاليونات الموجبة
نيدو الالع رت نيف 5.2 – 3.3و ت كل  2-ض حيف
ض الترن الالستلل لالد
تالحظ ا ح تمى الءب
2وتراوح ض
2.سي نيف 0.8 – 0.1و ت كل
نيدوت ت الترن الالستلل لالد 20سيمات نيف - 0.9
 1.3و ت كل  2-اح ض نيدوت ت الترن الالستلل لالد
 .سيمات عد تراوح ح تمى الءب نيف 2.1 – 0.9
و ت كل  2-و ممد السبل كال مكرت اتف ض اتخف
ض هذه البيدوت ت ال ا،ستلال"
ح تمى الءب
الاراضض لهذه التر وء نلي الءب ضل الذون نال
الري اكثر حف الكل وهذا ح اش ر اليه الءبمري
2964و  .كال تشير تت ئت الءدو" 8و ال ا
ح تمى الءب ض التر الالتروك ندو زراض ءد
ازداد ام تراوح نيف 5.2 – 3.3و ت كل  2-و رجف
السبل كال مكرت س نع ال ارتف ع درج ت ال رار
وضدم زراض الترن .

 .-.-4الجبس :
شير الءدو" 8و ال وجمد اختالف نسيط ض
ح تمى الءب نيف نيدو واخر وهذه اليسل حالئال
لاراض الال صي لتماجده نكالي ت ءليل ا م الحظ
ا البيدوت ت مات حد ا،ستلال" الطم  2.سي
يه اء حف التر مات حد
ك تت تسب الءب
ا،ستلال" ا،ء 20سيمات و.سيمات وملر نسبل ا
حد ا،ستلال" ا،وم" للترن لس الءب و يتع ال
Jafarzadeh et. al
ا،ضال ضيد سعض الترن
,2000و .
اح نيدو الالع رت للترن تير الالستلل زراضي ك
ح تمى الءب اكثر حف ح تماه ض التر الالستلل
الال
زراضي ورنال ممد السبل ال حس هال
ا،رضض ض تراك نما الءب ض ا ،ق السط ض
لهذا البيدو حف ءل اللس لهذا الاللح نسبل ضدم
استلال" الترن زراضي وءد تراوح ح تمى الءب ض
300
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جدول  1اثر االستغالل الزراعي ومدتة الزمنية في محتوى الجبس
االفاق
Ap
C1
C2
C3
C4
Ap
C1
C2
C3
C4

 5سنة
185
18.
281
.81
482
184
18.
181
184
____

 15سنة
18.
182
181
18.
18.
184
181
181
18.
184

 11سنة
18.
182
18.
18.
18.
18.
182
18.
18.
184

المتروكة
484
482
.8.
582
____
____
____
____
____
____

الشالري ضبد الكر خ لد وتمري ضبيد جدوع .
2961و .ت ثير التساليد الكيالي وي والدور
ض ترن
الاراضي ضل ح ص ال يط
حستلل .حركا ن مث الخلمن والتساليد /
الالؤسس الم ح للترن واستلالح ا،راضض
تشر ضلالي 99و .نلداد المرا .
الل تالض احالد ك ظ ااع 102. .و.تمصيف
وتلييف نما التر الالخت ر لاليطع الرح
ض ح ب الالثي  .رس ل ح جستير –كلي
زراض –ج حم الالثي .
اليميالض سه د خلف ضبد الرزا  1003 .و .دراس
حمدتي وكيالي ئي للتر الءبسي ض حي وق
حخت ر حف وسط المرا رس ل ح جستير كلي
الملمم – ج حم نلداد.
Black, C-A.(1965).Methods soil analysis
.Am.soc .of agronomy, no. q. part
land2.
Boul, Siw. F D.Hole R.J.McCracken and
R.J.Southward.(1997 ).Soil genesis
and classification. 4th ed.Iowa state
Univ.press Ames.
Boul, S. W. F. D. Hole and R.J.
McCracken.(2003).soil Genesis and
Classification .Iowa State University
Press-Ames .Iowa .USA.
Davidson ,J.M.,F.Gray, and D.I.
Pinson,.(1967).changes in organic
matter and bulk density with depth
under tow cropping systems.
Agronomy,J.59:375- 379.

المصادر:
البكري كر هما ويب حبفر حب رك 1020 .و.
ءي س ثب تي حء حيف الترن وييي تر يي ت ت
ظروف ادار ختلف  .حءل الفرات للملمم
الاراضي  .الالءلد الث تض .المدد الث تض.
لنم والض ح الد السميد و وانم الخير ض د" ح الد.
1001و .تدهمر ا،راضض .خطر الملر.
حكتب المل وا ،ال – جالهمر حلر المرني .
ح المد ا،ضبالض.
رضد ضط
ا،ضبالض
1008و.تأثير الالماءف الفيا مترا ي ض ال ل
المراثي التطمر لبما التر الءبسي ض
المرا  .اوروح دكتمراه كلي الاراض –ج حم
نلداد.
الءبمري ،ئع احالد ال د ثض2964 .و .حال
الالراضض الطبيمي وحم لء تدهمر اليب ت ت
الءا ر و
ض الالي وق شب الء
الرضم
شال " المرا نإدخ " زراض نما اليب ت ت
الملفي .
الءبمري جب ر راهض ج س 2967 .و .تأثير اسلم
ادار الترن ض نما اللف ت الكيالي ئي
والفيا ئي لترن ض حشروع الالسيل الكبير.
رس ل ح جستير – كلي الاراض –ج حم نلداد.
الءبمري جب ر راهض ج س 1021 .و.اص وراث
ض نما التر الءبسي حف
حمد الءب
المرا اوروح دكتمراه كلي الاراض –ج حم
نلداد.
البيئي
الخطيل السيد احالد 2996و.الكيالي
لألراضض حيش الالم رف اإلسكيدر .
وضبد الرشيد.
جمرج اسطف
را ف جم
1003و.ت لي الترن واليب ت –دلي حختبري.
الالركا الدولض للب مث الاراضي ض الالي وق
الء ا ك رداو.
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