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الخالصة
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أجريت دراسة لبيان تأثير األستغالل الزراعي بنظام )حبوب – بور ( ونوعيات مياه الري المستخدمة في المنطقة في بعض
الصفات المورفولوجية لتربة جبسية في ناحية الصقالوية)الثرثا ر( -مقاطعة ٣٦/الجبل التابعة الى محافظة اآلنبار .أجريت عملية مسح
أستطالعي لمنطق ة الدراسة حدد فيھا ثالث مواقع تختلف في نوعية مياه الري المستخدمة والمستغلة لمدة عشر سنوات  ،أجري مسح
حر باالعتماد على التغايرات في الطوبوغرافية والنبت الطبيعي اذ عمل عدد من الحفر المثقبية فحصت خاللھ ا بعض صفات التربة
ولعمق اليتجاوز المتر ،على أثره تم كشف ثمان وحدات ترب اساس وبوافع أثنان في كل موقع مستغل زراعيا احداھما في تر ب
)الجثانة( واألخر في )الحمرا( إضافة الى وحدتي تربة اساس غير مسستغلة زراعيا )بكر(.أن النظام الزراعي المتبع في الم واقع إعاله
)حبوب – بور( وأستخدام نف س أسلوب الحراثة)المحراث القرصي( والمحصول المزروع ھو الحنطة صنف)أبوغريب(.جمعت نماذج
من مياه الري في كل موقع لتحديد نوعيتھا .حيث أظھرت النتائج مايلي- :
- ١ان جميع الترب المدروسة تقع ضمن الترب ذات العمق الضحل٥٠- ٢٠) G2سم(.
- ٢أختالف صنف النسجة ل سلسلتي ترب الدراسة،األولى ترب جبسية)جثانة(و التي سلسلتھا G2 223 FXWمعتدلة الخشونة
والثانيةترب جبسية )حمرا( والتي سلسلتھا G2 233 FXWمتوسط ة الخشونة .مع عدم وجودتأثير معنوي لألستغالل الزراعي
ونوعية مياه الري في صنف النسجة للسل سلتين قيد الدراسة.
- ٣كان للعمليات الزراعية كالحراثةوالري تأثي رھ ما الواضح في سمك األفق السطحي اذ ازداد من ٢٠سم في الترب البك ر الى  ٢٥سم
في الترب المستغلة زراعيا،وكان ألسلوب الري السيحي المتبع في المنطقة تأثير سلبي في بناء األفاق السطحية ،اذ ادى الى تحطم
التج معات بسبب الترطيب السريع المرافق لھذا األسلوب من الري.
- ٤كانت الحدود االنتقالية بين اآلفاق السطحية واآلفق الجبسي الذي يليه مفاجئ مع ظھور الحدود التدريجية والسيما في وحدتي ترب
االس اس غير المستغلة زراعيا.
- ٥كان لنوعية مياه الري المستخدمة في كل موقع تأثيره الواضح في تسمية األفق السطحي لترب الدراسة فالترب التي كانت تروى
بالمياه الجوفية لوحظ عندھا حصول زيادة في تراكم الجبس في اآلفق  Apالحتواء ھذه المياه على نسب عالية من آيونات الكالسيوم
والكبريتات واللذان يترسبان مع ال زمن على ھيئة جبس،لذا رمز ألفق الحراثة في وحدات ترب األس اس المروية بھذه المياه
بالرمز ،Ap yأما الترب المروية بمياه قناة الثرثار فقد رمز ألفق الحراثة فيھا بالرمز .Ap
- ٦أظھراألفق  A1في وحدات ت رب األساس غير المستغلة زراعيا واألفق  Apفي وحدات ت رب األساس المستغلة زراعيا
والمرويةبمياه جوفية تواجد بلورات منفردة وخشنة للجبس في نسيج التربة وبصورة مميزة،أصبحت غيرمميزةفي وحدات ترب
األس اس المروية بمياه قناة الثرثار ،أمااآلفاق تحت السطحيةالجبسية فقد كانت بلورات الجبس واضح ة وبلون أبيض مالئة للمسامات
البينية للتربة.

المقدمة
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تقدر مساحة الترب الجبسية في العراق بح والي  ٨مليون ھكتار ،اذ تشكل  % ٢٠من مساحة القطردوغرامجي ١٩٩٣تتركز ھذه
الترب في منطقة الجزيرة ومسطحات نھري دجلة والفرات وقسم من الصحراء الغربية والجنوبية والسھل الرسوبي ،وتمثل %٣من
ترب محافظة اآلنبار al-agidi1981
بسبب الطلب المتزايد لسد الحاجة الى المحاصيل الزراعية،فقد جرى توسع أفقي كبير في أستغالل ھذه الترب للزراعة ولعدم توفر
مياه اآلن ھار بشكل كاف ،فقد تم أستخدام المياه الجوفية المالحة ل ري في ھذه الترب.
عند تو اجد حبيبات الجبس في الطبقات السطحية للتربة فأن أنواعھا وكمياتھا ودرجة تبلورھا يكون ذو تأثير مباشر في صفات التربة
.فبسبب ذوبان الجبس تغسل آيوناته مع مياه الري بأتجاه األسفل في مقد التربة ،او بأتجاه األعلى بوساط ة الخاصية الشعرية عندما يكون
مستوى الماء األرضي مرتفا في التربة والجبس المغسول من الطبقات العليا للتربة ي ميل الى الترسب في األفاق السفلى على شكل
بلورات جبس اوبھيئة كتل  Camp sوفي الحاالت الشديدة ج دا يمكن ان تكون قشرة صلبة أفقية.
عند تجمع الجبس بدولوجيا في ا ألفاق تحت السطحية وي متد الى حدود أفق الحراثة ف أن بلورا ت الجبس النامية تميل الى التشابك
 kulchitski1956مكونة سلسلة من المعوقات الستطالة الجذور ،وعمق الطبقة الجبسية في مقد التربة يعتمد باالساس على كمية المي اه
المت غلغلة خالل التربة.
أن الطبقة الجبسية تأخذ اما مظھرا ر مليا خشننا او مسحوقا ناعما وذلك حسب البلورات الجبسية التي تكونھا.والتي تتراوح أقطارھا
المكافئة مابين) ٥٠مايكروميتر( للبلورات الصغيرة الى أكبر من )  ٢٠٠مايكروميتر( للبلورات الخشنة.mous ١٩٧٩
الترسبات الجبسية ذات الشكل البلوري الن اعم والناعم جدا يعاد توزيعھا داخل المقد بشكل حبيبات متكونة من مزيج مع كتل رملية
وجزيئات ترابية ملتصقة مع بعضھا بالجبس والطبقات الجبسية تكون عمودية او أفقية ،حيث يكون الشكل العمودي مضلع متعدد الزوايا
يمتد الى أكثر من متر ،وتكون ھذه الطبقات مقاومة للتفتيت بشكل كبير مقارنة بالطبقات األفقية.ونادرا ماتكون الترسبات الجبسية مكونة
من الجبس النقي بل تشكل من خليط الجبس وكاربونا ت الكالسيوم أضافة الى التربة .اذ تكون بلورات الجبس محاطة بقشرة من
كاربونات الكالسيوم لذلك يصبح من الصعب تحديد محتوى الجبس ونسجة التربة حقليا .(٢٥).درس  ١٩٨٦ M ardoudتأثيرالري
لمدة تسع سنوات في بعض الصفات المورفولوجية للترب الجبسية في منطقة غرناطة في سوريا ،ووجد بأن لون التربة ألفق الحراثة
أصبح أكثر دكانة نتيجة العمليات الزراعية وزيادة محتوى المادة العضوية ،بينما كان اللون فاتحا في األفاق تحت السطحية بسبب
التكوينات الحديثة لمتصلبات الكلس والجبس.
أشار البدوي ١٩٨٧بأن ترب الشرقاط الجبسية تتصف باللون البني الشاحب)(10YR7/4في حين ترب سنجارالجبسية قد أظھرت
اللون األبيض) (2.5YR8/2وذات نسجات خشنة تتراوح مابين الغرينية الى المزيجة الغرينية والمزيجة الرملية .وكان الجبس من
النوع البلوري الظاھر لل عين المجردة في منطقة الشرقاط في حين كان من النوع المسحوقي في منطقة سنجار وذات بناء ضعيف
اومعدوم ،حيث تكون ھشة في الحالة الرطبة وذات صالبة عند الجفاف.
آلحظ سليم ٢٠٠١عدم وجود تأثير معنوي لنوعية مياه الري في صنف النسجة للترب الجبسية في منطقة الدور  ،في حين وجد تأثيرا
سلبيا للري في بناء التربة لألفق السطحي .واعزا سبب تدھور البناء الى ع مليات أدارة التربة والسيما الحراثة بأستخدام المكائن
التقيلة،كماان أسلوب الري السيحي المتبع يؤدي الى الت رطيب السريع وبالتالي تحطم تجمعات التربة.
ونظرا لقلة الدراسات البيدولوجية للترب الجبسية المنتشرة في محافظة اآلنبار فقد نفذت ھذه الدراسة ،لمعرف ة تأثير األستغالل
الزراعي بدورة زراعية)حبوب – بور( لمدة عشر سنوات وكذلك نوعيات مياه الري لقناة الثرثار وبعض المياه الجوفية في بعض
الخصائص المورفولوجية للتربة.

المواد وطرائق العمل
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تقع منطقة الد راسة في محافظة اآلنبار  /ناحية الصقالوية مقاطعة /٣٦الجبل – تقاطع الطري ق العام سا مراء – الثرثار عند خط
عرض  ٣٤ْ ٣٢ -شماال وخط طول  ٤٣ْ ٣٥ -ش رقا شكل).(١
 - ١مناخ المنطقة :
استنادا للمعلومات المناخية المستحصلة من محط_ة األن_واء الجوي_ة ف_ي الرم_ادي للفت_رة م_ن ع_ام )  (٢٠٠٦ – ١٩٩٦ج_دول ) (١يالح_ظ
بأن اوطا درجة حرارة تحصل في شھر كانون الثاني  .وأعلى درجة حرارة تحصل ف_ي ش_ھري تم_وزوآب اذ يبل_غ مع_دل درج_ات الح_رارة
خالل أشھر حزيران وتموزوآب ْ ٣٣.٤م ،وأعلى درجة حرارة سجلت كانت ْ ٤٢.٦م في شھر تموز.
أما التساقط فأنه يحدث خالل فصلي الش_تاءوالربيع ومجم_وع التس_اقط الس_نوي للمنطق_ة ھ_و  ٩٥.١٥ملم.وأعل_ى رطوب_ة نس_بية س_جلت ف_ي
شھري كانون األول وكانون الثاني كانت  % ٧٧.٤وأقل رطوبة نس_بية ف_ي ش_ھر تم_وز بلغ_ت  .%٣٣.٤وأن مجم_وع التبخ_ر الس_نوي ف_ي
المنطق_ة بل_غ  ٣١١٨.٠مل_م .واس __تنادا ال_ى نظ_ام تص __نيف الترب_ة الح_ديث  soil1951ف __أن النظ_ام الح_راري ھ __و ) (Hy p er thermicأم __ا
النظام الرطوبي فھو من النوع الحارالجاف).(Toric

جدول) ( ١الم عدل السنوي للبيانات المناخية لمحطة الرمادي لآلنواء الجوية* للفترة)( ٢٠٠٦ – ١٩٩٦
معدل درجة معدل درجة
الحرارة
الحرارة
الشھر
العظمى ) ْم(الصغرى ) ْم(
٥.١٩
١٥.٧٠
كانون الثاني

معدل درجة
الحرارة ) ْم(

معدل سقوط
األمطار)ملم(

التبخر) ملم(

الرطوبة النسبية
%

١٠.٤٥

١٩.٥

٩٢.٤

٧٧.٤
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٦.٢٥
١٨.٧٠
شباط
٩.٩٠
٢٣.٤٠
آذار
١٤.٩٢
٢٨.٩٧
نيسان
٢٠.٠٠
٣٥.٥٠
مايس
٢٣.٨٠
٣٩.٨٠
حزيران
٢٦.٥٠
٤٢.٦٠
تموز
٢٥.٣٠
٤٢.١٠
آب
٢١.٢٠
٣٨.٣٠
أيلول
١٦.٦٠
٣٢.٣٠
تشرين أول
١٠.١٥
٢٣.٣٠
تشرين ثاني
٦.٣٢
١٧.٦٠
كانون أول
* خط عرض  ، ٣٣ْ ١٥خط طول ٠٧

١٨.٢
١٢.٤٧
١١.٣
١٦.٦٥
٧.٤
٢١.٩٤
٢.٩
٢٧.٧٥
٠.٠
٣١.٨٠
٠.٠
٣٤.٥٥
٠.٠
٣٣.٧٠
٠.٠
٢٩.٧٥
٤.٧
٢٤.٥٥
١١.٨
١٦.٧٢
١٩.٤
١١.٩٦
ْ ٤٣األرتفاع عن سطح البحر

١٢٣.٩
١٨٣.٢
٢٠٢.٢
٣١١.٠
٣٧٣.٠
٤٩٣.٠
٤٥٩.٠
٣٤٣.٠
٢٦٧.٥
١٦٨.٦
١٠٢.٠
) ٤٨+متر (.

٦٧.٠
٥٧.٣
٥٠.٣
٤٢.٨
٣٧.٨
٣٣.٥
٣٥.٥
٤٠.٠
٤٩.٥
٦٣.٤
٧٧.٤

 - ٢التكوين الجيولوجي ومادة االصل:

تقع منطقة الدراسة ضمن الوحدة الفيزوغرافية الثانوية)الجزيرة السفلى( حسب تقسيمات  Buringh1960للوحدات الفيزوغرافية
للعراق،وھي جزء من مستقر المنطقة الملتوية من السھل الرسوبي ،والتي تعرضت لالرتفاع خالل فترة البالستوسين والمست مرة حتى
الوقت الحاضر ،وتعد منطقة الدراسة جزء من الصحراء الجبسية المتموجة حيث يبلغ أعلى ارتفاع لھا  ٤٩م فوق مستوى سطح البحر
غربا ,وأدنى أرتفاع  ٣٩م بأتجاه الشرق وتمثل ھذه المنطقة اتصال مع مسطح المتوكل الذي ھوأعلى المسطحات النھرية القديمة لنھر
دجلة  .ان أصل ترب ھذه ال منطقة ھي باالساس مرتبط بالجبس
واالنھايدرايت العائدة لعصر المايوسين األوسط الذي ينتشر في المناطق التاللية المحيطة بھا ،اذ تميل ھذه المواد الى الذوبان واالنتقال
بھيئة محاليل يعاد تبلورھا في الترسبات االحدث وخاصة في المصاطب الغرينية ،او الرسوبية لعصر البالستوسين والترسبات النھري ة
لعصر المايوسين وان تكون الجبس في المنطقة كان في ظروف أكثر رطوبة خالل فترة البالستوسين تحت تأثير مستوى ما ء أرضي
مرتفع في الخاصية الشعرية الى ان وصل سطح التربة  ،وقد أضافت اليھا )الرياح واالمطار(خالل فترة الھالوسين،وھذه الترسبات
أستقرت فوق الرواسب النھرية القديمة.

 - ٣النبت الطبيعي واأل ستغالل الزراعي:

تنمو في ھذه المنطقة عدد من النباتات الطبيعية وأھمھا الكصيوم  Achillea fragrantiوالصمعة  Stipa tortillasوالشوك
 Prospi fractaوالعاقول  Alhagi maurorumوأختفت ھذه النباتات في المواقع المستغلة زراعيا وظھر بدال عنھا نباتات األدغال
مثل الكلغان  Silybum marianumوالكسوب  Scolymus maculantusوالجيلة  Brassica arvensisوالخبازMalva spp
والشوفان البري Avena sppأضافة الى الثيل Cynodon dactylonتستغل الترب الجبسية في ھذه المنطقة لزراعة محاصيل الحبوب
والخضروات الصيفية ،أضافة لمحاصيل العلف األخضر،ويستع مل مصدران لمياه الري في المنطقة ھما قناة الثرثار التي مصدرھا نھر
دجلة والمصدر الثاني ھو المياه الجوفية.

 - ٤فيزوغرافية المنطقة:

يمتاز موقع الدراسة بتفاوت قليل في الطوبوغرافية وھي من النوع المتأثر Subnormal reliefحيث يتضاءل التفاوت في األرتفاع
ويقترب من األستواء نتيجة العمليات الزراعية في المنطقة واألنحدار من النوع شبه المستوي.

 - ٥أختيار مواقع وحدات ترب األساس للدراسة.

بعد أجراء عدد من الجوالت االستطالعية لمنطقة الدراسة وإجراء مسح حر باالعتماد على التغاير الطوبوغرافي والنبت الطبيعي
وطبيعة االستغالل الزراعي ،حفرت  ٢٥حف رة مثقبية ولعمق أقل من متر ،فحصت من خاللھا بعض صفات التربة حقليا والتضمنة
النسجة ،فضال عن بعض الصفات المورفولوجية كالتبقع وتواجد تجمعات الجبس وبن اءا على ذلك تم أختيار ثالثة مواقع تختلف في
نوعية مياه الري المستخدمة فيھا أعتمادا على التحاليل المختبرية التي أجريت مبدئيا للتاكد من أختالف نوعياتھا ،وبناءا على المعلومات
الشخصية من المزارعين في المنطقة والمتضمنة أستخدام نفس أسلوب أدارة التربة وبنظام زراعي)حبوب – بور( لفترة عشر سنوا ت
أختيرت ال مواقع التالية- :
-11
 - ١الموقع االول يروى سيحا بمياه جوفية)اآلبار( ويبلغ معدل ملوحتھا . dS.m ٢.٦٦
-11
 - ٢الموقع الثاني يروى سيحا بمياه جوفية)اآلبار( ويبلغ معدل ملوحتھا . dS.m ٣.٧٦
-11
 - ٣الموقع الثالث يروى سيحا بمياه من قناة الثرثار يبلغ م عدل ملوحتھا ، dS.m ١.٣٢ش كل).(١

4

من خالل المالحظات الحقلية لوح ظ وجود تغاير مورفولوجي في ترب الم واقع المختارة ضمن الحقل الواحد فقسم كان ذو لون داكن
محمر يسمى محليا) حمرا (،واألخر ذو لون باھت يسمى) جثانة( ،واعتمادا على ھذا التغاير المورفولوجي تم كشف ثمان وحدات ترب
أساس  ،وبواقع وحدتين في كل موقع مستغل زراعيا إضافة الى وحدتين في الترب غير المستغلة) بكر (.وصفت وحدات ترب األساس
مورفولوجيا حسب األصوليات الواردة في دليل مسح التربة لسنة) (١٩٥١وتعديالته .soil1951
جمعت عينات تربة ممثلة لوحدات ترب األساس حسب اآلفاق وجففت ھوائيا ثم طحنت ومررت من خالل منخل قطر فتحاته  ٢ملم
لغرض تقديربعض الصفات الفيزيائية والكيميائية والمتضمنه مايلي- :
 - ١التو زيع الحجمي لمفصوالت التربة )النسجة( بأستخدام الماصة وحسب طريقة  Hesseالواردة في .(١٤) FAO
 - ٢التوصيل الكھ ربائي ودرجة تفاعل التربة في مستخل ص) ١:١تربة:ماء( وحسب الطرائق الواردة في.p age1982
جمعت نماذج من مياه الري عند كل موقع وبمعدل ثالثة نماذج شھريا ولمدة سنة ك املة ،حيث جمعت النماذج في قناني بالستيكية
سعة لترواحد محكمة الغلق بعدغسلھا بمياه المصدر ثم ملؤھا حتى الفوھة بمياه المصدر لطرد الھواء لتأثيره في تركيز آيون
الھيدروجين وفي ثبات الكاربونات والبيكاربونات ،قدر فيھا  ECwو p Hبعد جلبھا الى المختبر مباشرة ثم أضيف اليھا قطرات من
الفورمالين  ،وحفظت في الثالجة لحين تقديركل من آيونات الكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والكاربونات والبيكاربونات
والكلوروالكبريتات وأحتساب قيم أمتزازالصوديوم االعتيادية.وحسب الطرائق الواردة في  Richards 1954لمع رفة التغايرات في
نوعية مياه الري.

النتائج والمناقشة
- ١تصنيف المياه المستخدمة للري في منطقة الدراسة:

يتضح من الجدول) (٢أن مياه قناة الثرثار تعتبر مياه من الصنف الثالث ) C3ذات الملوحة العالية .( dS.m-11 ٢.٢٥ – ٠.٧٥في
-11
حين تذبذب صنف مياه البئر رقم ) (١مابين الصنف الثالث C3والصنف الرابع) C4ذات الملوحة العالية ج دا أكبر من dS.m ٢.٢٥
-1
(فخالل موسمي الشتاء والربيع كانت ضمن الصنف الثالث C3اذ بلغت  dS.m ٢.٠٠وبتقدم فترة القياس أزدادت ملوحة مياه المصدر
لتبلغ  dS.m-1 ٣.٢٠عند موسم الصيف .أما مياه البئر رقم)  ( ٢ف كان من الصنف الرابع C4اذ تراوحت قيم التوصيل الكھربائي للمياه
-11
فيھا مابين)،( dS.m ٥.١٠- ٣.٤١وذلك حسب تصنيف مختبر الملوحة األميريكي ..وبشكل عام يالحظ ھناك زيادة في قيم التوصيل
الكھربائي لمياه جميع مصادر الري المستخدمة بالتقادم من فصل الشتاء . p age1982الى فصل الصيف ،ان التغايرات المالحظة مابين
البئرين يعود الى أختالف مواقع ھذه اآلبار او قلة المياه في اآلبار نتيجة الضخ وزيادة تركيز األمالح بفعل زيادة عملية التبخر.
أما من حيث تصنيف المياه حسب نسبة امتزاز الصوديوم فيالحظ من الجدول) (٢بأن جميع مصادر المياه في المنطقة تقع ضمن
الصنف األول  S1أقل من  )١٠مول شحنة.م  ١1/2(٣٣-وخالل الفصول األربعة .أي من النوعية ذات القيمة األدنى من حيث التأثير في
صفات التربة عند األستخدام للري أستنادا الى تصنيف مختبر الملوحة األمريكي ،اذ تراوحت نسب ھذه الصفة بين ٥.٨٠ – ١.٤٩
٢1/2 ٣3)مول شحنة.م (  ،وعند ربط نسبة امتزاز الصوديوم مع التوصيل الكھربائي لھذه المياه فان مياه قناة الثرثار تقع ضمن الصنف
) ( C3 S1ومياه البئر رقم ) (٢من الصنف ) ،(C4 S1أ ما مياه البئر رقم ) (١فأنه يقع ضمن الصنف ) .( C3 S1ان سبب أنخفاض
نسبة امتزاز الصوديوم في مصاد ر مياه الري المتوفرة في المنطقة يعود الى سيادة تراكيز اآليونات الثنائية الشحنة كالكالسيوم
والمغنيسيوم على تركيز آيون الصوديوم في ھذه المياه.
جدول) (٢بعض الصفات الكيميائية لمياه الري المستخدمة في منطقة الدراسة.

مصدر المياه

فصل السنة *

+2

+2

Ca

Mg

+

+

K

Cl-

SO4

=

=

Na

5

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.51
0.70
0.79
0.74
0.90
1.10

**SAR
)مول.شحنة.م (

١/٢ ٣-

12.00 7.00 0.08 5.00 4.40 10.25 7.40
17.30 10.000.09 7.28 6.25 14.89 7.40
19.45 11.230.10 8.22 7.00 16.66 7.20
18.20 10.500.09 7.70 6.60 15.62 7.20
28.30 4.31 0.15 14.60 8.71 10.30 7.20
35.40 5.40 0.15 18.3010.90 12.90 7.15

CO3

٢

بئر P5
رقم)P6 (٢

ش 2.00
ر 2.85
ص 3.20
خ 3.00
ش 3.41
ر 4.27

pH

HCO3-

١

بئر P3
رقم)P4 (١

ECw
dS .m

1.85
2.24
2.39
2.31
4.73
5.30

صنف الماء

ت

وحد ات ترب األساس
المروية بھذه المياه

٣-

تراكيز اآليونات الذائبة)مول شحنة.م (

C3S1
C4S1
C4S1
C4S1
C4S1
C4S1

ص 6.50 0.16 21.8513.00 15.40 7.10 5.10
خ 6.27 0.16 21.2312.66 14.96 7.10 4.95
ش 2.66 0.04 3.19 3.70 5.41 7.70 1.25
قناة  P7ر 2.78 0.05 3.30 3.86 5.62 7.70 1.30
٣
الثرثار  P8ص 2.99 0.05 3.55 4.16 6.05 7.60 1.40
خ 2.90 0.05 3.45 4.04 5.88 7.60 1.36
* فصول السنة :ش  :شتاء ر :ربيع ص :صيف خ :خريف
+
+2
+2
** SAR=Na / √Ca +M g
يتضح من الجدول) (٢ان قيم درجة تفاعل المياه في منطقة الدراسة تقع ض من المدى المالئم الذي وض عته منظمة الغذاء والزراعة
الدولية  FAOوحسب) (١٠لغرض الر ي والذي ھو )، ( ٨.٤ – ٦.٥اذ تراوحت مابين  . ٧.٧٠ – ٧.١٠وان التغايرات المالحظة
كانت طفيفة بين المصادر الثالثة)أقل من وحدة واحدة(.وحسب مانعتقد ان ذلك يعود الى تكون حامض الكاربونيك وآيون الھايدروكسبل
نتيجة لوجود البيكاربونات .ولكن عند زيادة المحتوى الملحي في المياه والسيما االمالح سھلة التأين مثل ، NaClاو أحتواء المياه على
=
كميات كبيرة من آيونات  SO4و  Clفأنھا تؤثر على التفاعل السابق نتيجة لحدوث تفاعال ت جديدة بحيث تعادل آيونات الھايدروجين
وآيونات الھايدروكسيل ،وبالتالي تعطي صفة المعايرة للماء وتقلل التغايرات الحادثة في درجة التفاعل او تثبتھا
تقريباmackereth1963
42.30
41.09
7.29
7.58
8.17
7.93

- ٢الصفات المورفولوجية لترب الدراسة :

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1.32
1.28
2.19
2.25
2.45
2.39

5.80
5.71
1.49
1.51
1.57
1.55

C4S1
C4S1
C3S1
C3S1
C3S1
C3S1

أعتمادا على التعديالت الواردة ض من النظام ال كمي الحديث لتصنيف الترب  1998 Soil Survey Staffوالمتعلقة بآفا ق الكسب
تحت السطحية)اآلفق ( Bوالتي أشارت الى ان أفق الكسب يمثل جز ء من وحدة التربة األساس تتجمع فيه المواد المنقولة من اآلفاق
السطحية والمتضمنة المعادن الطينية  ،المواد العضوية  ،الحديدوا اللمنيوم والسليكون أو معادن الكاربونات والجبس.لذا فأن ت رب
الدراسة قد أحتوت على اآلفاق الو راثية  Aو ، Bوان آفق الكسب يمثل تجمع الجبس وأعطي له الرمز)  (Byللداللة على تجمع ھذه
المادة.ومن المظاھر المورفولوجية التي تؤكد على أن تلك المواد منقولة من اآلفاق السطحية بفعل بعض العمليات البدوجينية التي
ساعدت على إذابة ونقل وترسيب ھذه المواد ضمن أجزاء وحدة التربة االساس ھو طبيعة التدرج في نسب الجبس والكلس وأشكالھما
المتباينة بين المسحوق الناعم والخشن في األجزاء الصلبة في العقد ضمن نسجة التربة وھذا يتفق مع ماتوصل اليه سليم2001
اشارت نتائج الدراسة المورفولوجية بصورة عامة وجود األفق السطحي من نوع  Ochricواآلفق تحت السطحي  Gy psicفي ترب
الدراسة.
يالحظ من النتائج المورفولوجية بأن للعمليات الزراعية وأھمھا الحراثة تأثير واضح في سمك اآلفق السطحي .اذ يبين الجدول
) (٣ان سمك اآلفق السطحي)  ( A1في الترب غير المستغلة زراعيا كان  ٢٠سم  ،في حين أن سمك آفاق الحراثة )  ( Apقد بلغ ٢٥
سم في حالتي أستخدام مياه قناة الثرثار اوالمي اه الجوفية للري.ويعود ذلك الى أن جميع المواقع ال مدروسة كانت تستخدم الحراثة
بأستخدام المحراث القالب والتنعيم بوساطة اآللة العازقة )الخرماشة( ،وكانت الحدود االنتقالية بين ھذه اآلفاق السطحية واآلفق الجبسي
الذي يليه مفاجئة في جميع الحاالت مع ظھور الحدود التدريجية وخصوصا في آفاق وحدتي ت رب األساس P1و  P2غي ر المستغلتين
زراعيا .آثرت نوعية مياه الر ي في تسمية اآلفق السطحي في الترب التي كانت تروى بالمياه الجوفية .حيث سببت زيادة في تراكم
الجبس في اآلفق  Apلكونھا تحوي على نس ب عالية من ) الكالسيوم ،والكب ريتات (اللذان يترسبان مع الزمن على ھيئة جبس عند زيادة
تركيزھما بسبب التبخر وأمتصاص النبات للماء من محلول التربة وھذا يتفق مع ماآشار ابراھيم وأخرين ، 2004ولذا فقد رمز الفق
الحراثة في وحدات ترب االساس  P6 ،P5 ،P4، P3بالرمز Ap yبدال من  Apفي الترب المروية بمياه قناة الثرث ار  P7و  P8وA1
في وحدتي ترب األساس غير المستغلة زراعيا  P1و. P2
تبين نتائج الوصف المورفولوجي جدول) (٣ان قيم طول الموجة  Hueلجميع آفاق ت رب الدراسة كانت  10YRفي كال حالتي
الفحص الجافةوالرطبة اما قيم الشدة Valueوالنقاوة  Chromaفي الحالة الرطبة آلفق  A1في وحدات الترب غير المستغلة زراعيا
فكانت  5/4عن ترب الجثانة أنخفضت الى 4/4عند ترب الحمرا بسبب زيادة نسب ة الطين
في ھذا اآلفق مقارنة بترب الجثانة .ويتضح بأن المادة العضوية الناجمة عن األستغالل الزراعي لم تؤثر في قيم الشدةوالنقاوة
مقارنة بالترب غير المستغلة زراعيا ويرجع ذلك الى أنخفاض نسبة المادة العضويةفي ھذه الترب الرتفاع درجات الحرارة وعدم
اآلستغالل الكثيف لھذه الترب .أما قيم الشدة الى النقاوة لآلفاق تحت السطحية فقد تراوحت مابين 4/4و 4/5أعتمادا على طبي عة مياه
الري المستخدمة ونسجة التربة مع وجود بقع بيضاء ناتجة عن تجمعات الجبس في الفجوات والمسامات البينية.
يبين الجدول ) (٣عدم وجود تأثير واضح للري في صنف النسجة ولكال تربتي الدراسة .فقد كان صنف النسجة رملي Sandy
لجميع اآلفاق السطحية A1و  Apو  Ap yلترب الجثانة ،في حين كان صنف النسجة مزيجة طينية Clay loamلجميع اآلفاق تحت
السطحية لجميع وحدات ترب الدراسة ،ويعتقد بأن سبب ذلك يعود الى عدم األستغالل الكثيف لھذه الترب حيث انھا بدأت تستغل حديثا
وعليه فأن تأثير نوعية المياه كان غير واضحا وقد تحتاج لزمن طويل لظ ھور الفروقات.
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جدول) ( ٣تأثير األستغالل الزراعي ونوعية مياه الري في بعض الصفات المورفولوجية لترب الدراسة.
اآلفق

A1
B1y
B2y

A1
B1y
B2y

Ap y
By

Ap y
By

Ap y
By

Ap y
By
Ap y
By

الجذور
أشكال التجمعات
الحدود
القوامية)(٣
النسجة
اللون
العمق
البنا ء)(٢
الكا ربونات )(٥
(
٤
)
(
١
)
)سم(
الجبس
جاف رطب مبتل
رطب
جاف
 P1تربة غير مست غلة زراعيا )بكر( تربة جبسية )الجثانة(
بلورات منفردة خشنة
غير مميزة p f
g NsNp vfr so 2Csbk S 10YR5/410YR6/4 0-20
في نسيج التربة
بلورات الجبس تتواجد
ffi
=
a SsSp fr sh 2Csbk SL 10YR6/610YR6/4 20-55
بشكل تجمعات
بلورات الجبس مالئة
=
- SsSp fi vh om
SL 10YR5/610YR6/4 55-65
للمسامات مت ماسكة
 P2تربة غير مستغلة زراعيا )بكر( تربة جبسية )الح مرا(
بلورات منفردة خشنة
غير مميزة p f
g S p fr sh 3msbk CL 10YR4/410YR4/5 0-20
في نسيج التربة
ورات الجبس تتواجد
ff
=
a SsSp fr sh 1fsbk SL 10YR5/410YR6/4 20-51
بشكل تجمعات
بلورات الجبس مالئة
=
- SsSp fr vh
om
SL 10YR5/410YR7/3 51-65
للمس امات متم اسكة
 P3تربة مستغلة زراعيا ت روى بمياه جوفية )بئر (١تربة جبسية )الجثانة(
بلورات منفردة خشن ة في
غير مميزة fm
g NsNp fr sh 2msbk S 10YR5/410YR6/4 0-25
نسيج التربة
بلورات الجبس تتواجد
ff
=
a SsSp fr vh
om
SL 10YR4/410YR8/4 25-65
بشكل تجمعات
 P4تربة مستغلة زراعيا ت روى بمياه جوفية)بئر (١تربة جبسية )الحمرا(
بلورات منفردة خشنة
غير مميزة Pfm
a S p fr sh 3msbk CL 10YR4/410YR5/4 0-25
في نسيج التربة
يتواجد بھيئة بلورات
ff
=
- SsSp fr vh
om
SL 10YR5/410YR7/3 25-65
مختلطة مع حبيبات الت ربة
 P5تربة مستغلة زراعيا ت روى بمياه جوفية )بئر (٢تربة جبسية )الجثانة(
بلورات منفردة خشنة
غير مميزة p fm
a NsNp fr sh 2msbk S 10YR5/410YR6/3 0-25
في نسيج التربة
يتواجد بشكل ألياف
ff
=
- SsSp Fr Vh
om
SL 10YR5/610YR6/425-65
وخيوط بلورية
 P6تربة مستغلة زراعيا تروى بمياه جوفية )بئر (٢تربة جبسية )الحمرا(
بلورات منفردة خشنة في
غير مميزة p fm
a SsSp fr sh 2msbk CL 10YR4/410YR5/4 0-25
نسيج التربة
يتواجد بشكل ألياف
=
- SsSp fr vh
om
SL 10YR5/410YR7/325-65
وخيوط بلورية
 P7تربة مستغلة زراعيا ت روى بمياه قناة الثرثار تربة جبسية)الجثانة(
غير مميزة غير مميزة afm
a NsNp fr sh 1msbk S 10YR5/410YR6/4 0-25
منتشرة بشكل تجمعات
ffi
=
- SsSp fr vh
om
SL 10YR5/410YR7/325-65
في نسيج التربة
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 P8تربة مستغلة زراعيا ت روى بمياه قناة الثرثارتربة جبسية)الحم را(
غير مميزة غير مميزة afm
a NsNp fr sh 2msbk Cl 10YR6/410YR6/4 0-25 Ap y
يتواجد بشكل ألياف
ff
=
- SsSp fr vh
om
SL 10YR8/410YR8/425-65 By
وخيوط بلورية
*الرموز المستخدمة طبقا للمسختصرات الواردة في دليل مسح التربة ). ( Soil Survey manual ,1951
Key: (1) Texture: CL:Clay loam S:Sand SL:Sandy loam
(2) Structure: 1:weak 2:moderate 3:strong f:fine m:medium C:Coarse sbk:sub angular blocky
(3) Consistency : vf:very friable f:firm S:Sticky Ss:Slightly sticky p :p lastic Sp:Slightly
p lastic Om:massive
Np :Non p lastic. g:gradual a:Abrup t vh:very hard sh:slightly hard so:soft Ns:Non sticky
(4) Boundary : c:clear a:abrup t g:gradual s: smooth
(5) Roots distribution : f:few p :p lentiful a:abundant fi:fibrous f:fine m:medium c:coarse
vc:very coarse.

أما دراسة البناء لوحدات ترب الدراسة فقد أظھرت بأن بناء ا آلفق  A1في ترب الجثانة في المواقع غير المستغلة زراعيا )(P1
كان وسط خشن الحجم ك تلي غير حاد  ،أصبح في اآلفق  Apفي وحدات ت رب األساس المرويةبالمياه الجوفية  P3و  P5وسط متوسط
الحجم كتلي غير حاد ،أما عند الموقع المروي بمياه قناة الثرثار  P7فأصبح ضعيف متوسط الحجم كتلي غير حاد.
أما في وحدة تربة األساس  P2غي ر المستغلة زراعيا لترب الحمرا فقد كان بناء اآلفق  A1قوي متوسط الحجم كتلي غير حاد ،
تحول في الترب المروية بالمياه الجوفية الى قوي متوسط الحجم كتلي غير حاد عند وحدة التربة األساس  P4والى وسط متوسط الحجم
كتلي غير حاد في وحدة تربة األس اس  ، P6أما المروية بمياه قناة الثرثار  P8فكان ضعيف متوسط الحجم كتلي غير حاد.
أما اآلفاق تحت السطحي ة ولجميع مواقع الدراسة فكان ت عديمة التركيب اذ التوجد مجاميع واضحة للتربة ملتصقة مع بعضھا
البعض  M assiveنتيجة زيادة نسبة الجبس وتواجده في المسامات البينية لوحدات البناء.
أن نتائج دراسة الصفات المورفولوجية لبناء التربة تشير الى التأثير السلبي للري في ھذه الصفة وخصوصا لآلفا ق السطحية ،
ويعود ذلك الى عمليات أدارة التربة وخاصة الحراثة بأستعمال مكائن غير مالئمة ل مثل ھذه الترب  ,كما أن للري بطريقة السيحي
المستخدم في المنطقة الدراسة يؤدي الى الترطيب السريع لوحدات البناء مما يسبب في تحطمھا  ،وھذا يتفق مع ماأشار اليه ) (١٥من
ان بناء التربة يتأثر سلبا بدرجة كبيرة بعمليات أدارة التربة.
من خالل الوصف المورفولوجي الميداني لوحدات تر ب الدراسة ونتائج الجدول) (٣فأن اآلفق  A1في وحدات ت رب األساس غير
المستغلة زراعيا و  Apفي وحدات ت رب األساس المستغلة زراعيا والمروية بمياه جوفية ولكال نوعي الترب قد أظھرت تواجد بلورات
منفردة وخشنة للجبس في نسيج التربة وبصورة مميزة  ،أصبحت غير مميزة في اآلفق  Apلوحدات ترب األساس  P7و P8
المستغلتين زراعيا والمرويتان بمياه قناة الثرثار.في حين أصبحت بھيئة تجمعات للجبس في اآلفق  B1yعند المستغلتين زراعيا.
أما اآلفاق تحت السطحية الجبسية فقد كانت بلورات الجبس واضحة وبلون أبيض مالئة للمسامات البينية للتربة وبھيئة ألياف
وخيوط ومختلطة مع نسيج التربة .ھذه التجمعات حدثت في األفاق الجبسية ولكال التربتين كانت نتيجة عملية  gy p sificationوھذه
التجمات لوحظت بشكل أوضح في الترب المروية .وقد يعود ذلك الى الترسبات الجبسية الحديثة من مياه الري التي تقوم بغسل قسم من
الجيس من اآلفاق العليا الى اآلفاق السفلى .ولم تشر نتائج الوصف المورفولوجي في ھذه الدراس ةالى وجود مميزللكاربونات في جميع
ترب الدراسة.
أوضح الوصف المورفولوجي لوحدات ترب الدراسةجدول) (٣بأن الجذور تتركز في اآلفاق السطحية  A1و  Apلجميع الترب
وتقل مع العمق فقد كانت في اآلفق  A1للترب غيرالمستغلة زراعيا وفي كال نوعي الترب كثيرة – دقيقة بسبب نمو األعشاب الطبيعية
الحولية وتقل كمية الجذور مع العمق لتصبح قليلة ودقيقة عند اآلفق  B1yعند ترب الجثانة وقليلة وشعرية عند نفس اآلفق في ترب
الحمرا  ،تصبح بعدھا معدومة عند اآلفق  B2yوفي كال التربتين .أما الترب المستغلة زراعيا فقد كانت كمية الجذور في اآلفق Ap
كثيرة متوسطة ودقيقة الحجم في وحدات ترب األساس المروية بمياه جوفية ،ووفيرة متوسطة – دقيقة في وحدات ترب األساس
المروية بمياه قناة الثرثار ،وي عود ذلك الى زراعة محصول الحنطة خالل الموسم الشتوي سنوي ا .ھذه الصفة تقل مع العمق لتصبح قليلة
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– دقيقة او شعرية في ترب الحمرا في حين تنتشر فقط في الجزء العلوي من اآلفق  Byلوحدة التربة األساس P4او تتقدم كما في وحدة
األساس  P6او قليلة جدا – دقيقة كما في وحدة التربة األسا س . P8
يتبين من النتائج أعاله أن قسما من الجذور قد أخترقت اآلفاق الجبسية وھذا يتفق مع ماالحظه سليم 2004في حين تتعا رض مع
ماأشار اليه دوغرامجي والبياتي 1989وماذكره الحديثي 1998من عدم أختراق جذور الذرة الصفراء لآلفق الجبسي في منطقة الدور.
ان المالحظ بان الجذور قليلة األختراق لآلفق الجبسي عند ترب الحمرا  ،وانتشارھا في الطبقة السطحية من اآلفق الجبسي ،وربما يعود
ذلك لتوفر الظروف المالئمة لنمو النبات عند الطبقة السطحية لھذه التربة ذات النسجة المزيجة الطينية مقارنة بترب الجثانة ذات
النسجة الرملية.

 - ٣ت صنيف ترب الدرا سة :

أعتمادا على نتائج الوصف المورف ولوجي والصفات الفيزيائية والكيميائية لوحدات ترب األساس المشمولة بالد راسةالفالحي ، ٢٠٠٥
وبأستخدام النظام األميريكي soil1998صنفت الترب ضمن رتبة  Aridisolوتحت الرتبة  gyp sidوالمجموعة العظمى
 hap logy psidوضمن تحت المجموعة ، Ty pic hap logy p sidكما صنفت الترب الى مستوى السالسل اعتمادا على عمق التربة
الفعال )آفاق التربة العلوية غير الجبسية او ذات المحتوى الجبسي القليل والواقعة أعلى اآلفق الجبسي المحدد لنمو الجذور( المقترحة
من قبل سليم 2001ونظ ام تصنيف الترب الى مستوى السالسل المقترح من قبل العكيدي والخاص بالترب المتطو رة.al-agidi1981
بعد أن صنفت الترب الى مستوى المجاميع العظمى) (Sierozemحسب النظام األميركي القديم baldwin1938,richards1954
جدول).(٤
جدول) (٤سالسل الترب المدروسة.
الموقع
األول
األول
الثاني
الثاني
الثالث
الثالث

وحدات ترب األساس
P1, P3
P2, P4
P5
P6
P7
P8

عمق التربة الفعال)سم(
20-50
20-50
20-50
20-50
20-50
20-50

السل سلة
G2 223 FXW
G2 233 FXW
G2 223 FXW
G2 233 FXW
G2 223 FXW
G2 233 FXW

يتضح من الجدول بان جميع التر ب تقع ضمن الترب ذات العمق الضحل  ٥٠ – ٢٠) G2سم( ويعود ذلك الى أنخفاض معد الت
االمطار والتي تتراوح بين) ٢.٩الى  ١٩.٥ملم( شھريا وان تربھا جبسية تقع على صخور جبسية مجواة من ترسبات الفتحة والتي
تكون ذات محتوى متوسط الى عالي من الجبس حيث تراوحت نسبة الجبس في ھذه الترب من كمية قليل ة في الطبقة السطحي ة الى أكثر
من  % ٤٠في طبقات تحت السطحية  buringh1960مشيرة الى ان عاملي تكوين التربة األكثر أھمية في المنطقة ھما مادة األصل
والمناخ بصورة رئيسية ،وھذا يتفق مع ماأشار اليهBarzanji1973عند دراسته للترب الجبسية في القطر.
يالحظ من الجدول) (٤وجود أختالف في صنف النسجة للسالسل المدروسة ,اذ أنقسمت الى أثنين األول الترب الجبسية)الجثانة(
كانت سلسلتھا  G2 223 FXWوال رقم ) (٢في التسلسل من اليسار الى اليمين يشير الى كون نسجة التربة معتدلة الخشونة حسب
التصنيف الخاص للنسجة في حين ان الترب الجبسية)الحمرا( كانت سلسلتھا  G2 233 FXWاذ يشير الرقم ) (٣في الموقع الثاني من
الرمز الى كون نسجة التربة متوسطة الخشونة حسب تصنيف النسجة أعاله.
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ABSTRACT
The p resent study was carried out to evaluate the effects of using cereal – fallow crop p ing sy stem
and irrigation water quality on some morp hological p roperties of gy p siferous soil at Al-Saglawia ,AlAnbar governorate. According to free lance soil survey result, three locations were selected. The
locations were differed in the quality of irrigation water which used. The survey was dep ended on the
variation in the topograp hical features and natural vegetation. The cereal – fallow crop ping sy stem was
employ ed at these locations during the last ten y ears Eight p edons (two from each site) were
cultivated, one from soil locally called (Gathini)and the second one called (Hamra) ,as well as ,two
p edons from uncultivated soils. All sites were cultivated with wheat. Water samp les were collected at
every location and analy zed to limitation its quality .The results could be summarized as fallows:1- All studied soils were shallow G2 (20 50 cm).
2- Soil texture was varied, the gy psiferous soil (Gathini),G2 223 FXW has moderate coarse
texture, while(Hamra),G2 233 FXW ,was medium coarse texture class. Both agricultural
practices and irrigation water quality have no significant effect on soil texture.
3- The agricultural p ractices had a clear effect on the surface horizon thickness. It increased
from 20 cm in the virgin soils(uncultivated)horizon A1 to 25 cm in cultivated horizon
Ap .Flooding irrigation had negative effect on the surface horizons structure .it caused
destroy ed to soil aggregates because of rap id wetness which accomp any ing this method
of irrigation.
4- The boundary between surface horizons and gyp sum was abrup t ,but it showed gradual
boundary sp ecially at the two uncultivated p edons.
5- Irrigation water quality has clear effect on the morp hology of surface horizon in studied soils
Which were irrigated with ground water showed higher gy p sum accumulation in Ap
horizon because of high concentrations of calcium and sulfate ions in these water ,whose
dep osition with time inform gyp sum therefore the p low horizon in these p edons p ointed
Ap y ,in comp arison with soils irrigated by thirthar canal water whose named Ap .
6- Horizon A1 of uncultivated soils and horizon Ap of the cultivated soils, irrigated with
ground water, showed a p resence of clear individual coarse gyp sum cry stals in the soil
skeleton . Such cry stal was not clear in soils irrigated with Al- Tharthar water.The
gyp siferous sub surface horizons had clear white gy p sum crystals filling soil p ores.
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