تقدير بعض العوامل البيئية الكيميائية للترب الجبسية في مدينة تكريت وتأثيرها
في تراكيز الفسفور الكلي.

 1رشدي صباح عبد القادر و  2محمد غازي عبد الكريم
 1قسم علوم الحياة  ،كلية التربية  ،جامعة تكريت  ،تكريت  ،العراق
 2كلية الصيدلة  ،جامعة تكريت  ،تكريت  ،العراق

الملخص :
تعددد التددرج الجبسددية واسددعة اي تحددار ص د محاص ددة صددرة الددديى ون د صاي درة المحتددو .مددى حيددت الب دوان الماتيددة جمعددت عي ددات البحددت مددى مح ددات ارب دع
وق دددرت صيال ددا ايو الالي دددروجي
 ) .7....جييزم مييف ال ي
ايجابية بيى ايو الاليدروجي

 ) .7.. – .7.2وقابل د دية ال د دتوصيل الكالرب ددا

والدفسفد دور الكل د

 ) 172.1 –.7..1مليسيييييمنس ت سيييينتيمتر والملوح ددة – .7...0

 ) .7 -0.جييزم مييف مليييوف والحديددد الكل د

وتركيز الفوسفور الكل

 ) 3.703 - 77731جييزم مييف مليييوف وثاددت عد درقة ارتد دبا

 .7..7ع د مستو .مع وية  ) .7.1وارتبا ه الس دلب بتراكيدز الحديدد  .7337ع دد مسدتو .مع ويدة

 ) .7.1كما وثات الفروق المع وية ص تراكيز الفسفور سبة الى الفترة الزم ية وعدم تاثرنا بايبترف الموقع للمح ات الدراسية

المقدمة :
الترب ددة أن ددم وسد د

بيعد د ل م ددو ال ب ددات باح ددكالالا المت وع ددة وا تاجال ددا المد دواد

الماتيد ددة لبايد ددة اص د دراد السلسد ددلة الاتا يد ددة  ،وبد ددالرتم مد ددى احت د دوا التربد ددة علد ددى
الع اصددر الماتيددة الر يسددية مثددل الفسددفور وال يتددروجيى وتيرنددا مددى الماددتيات

المواد وطرائق العمل:
 .1طريقة جمع العينات :

جمعددت العي ددات م ددى اربع ددة مح ددات صد د مواق ددع مبتلف ددة م ددى مدي ددة تكري ددت

الكبيرة او الدقياة ايضا تعد مستودع ع اصر ابر .بصدورة بيعيدة او تيجدة

ض ددمى بد د

الفسددفور ع صددر ماددتو مالددم ل مددو ايج د از الزنريددة والثمريددة ،يتواج دد بالي ددة

 ) al., 1996ومددى ثددم الددت إلددى المبتبددر صد اكيدداو برسددتكية لتحديددد قدديم

اضاصات تير بيعية
ايو ددات الفوسددفيت الت د تتحددر ص د اي ارض د الزراعيددة حددو الكتددل الما يددة
مسببة انرة ايث ار الاتا

الت قد ت لق سموم حلبية قاتلة لمجداميع مدى

الكا ات الما ية او تالل مى تراكيز ايوكسجيى المتاج Sharpley et al.,
 )1994صد د ح دديى حرك ددة ن ددتد اييو ددات مح ددددة بتركيزن ددا صد د الترب ددة
)Sharpley et al., 2000; wild, 1950
إى عملي د ددة تل د ددوت الترب د ددة بالع اص د ددر المعد ي د ددة تع د ددد م حد د د ار حرج د ددا وض د ددا ار
باسددتمرار حياتالددا وقدددرتالا علددى ايسددتمرار ص د ادامددة ال د د ام البي د ب ددالمواد
الماد دتية الضددرورية يستدمد درار تد ددصق ال د داقة ص د أجد د از الحبد دكة الاد دتا ية
)Kizilkaya, 1998
د ارسدت ا تالدددف إلدى قيدداو تراكيددز الفسدفور الكلد كو الددا مدى الماددتيات الكبيدرة
 Macronutrientالتد تحتاجالددا أتلددج الكا ددات الحيددة وبددا بن ال باتددات
إلس د د ددتمرار إ تاجال د د ددا و م د د ددو أج از ن د د ددا ،و الحدي د د ددد م د د ددى الما د د ددتيات الدقيا د د ددة
 Micronutrientلالددا دور كبيددر ص د تكددويى العديددد مددى المركبددات الوس د ية
واإل زيمددات إي أ الددا تعددد ملوثددا حددديد التدداثير صد ال باتددات ع ددد ارتفدداع تراكي دزد
أكثدر مدى الحدددود المسدموة بالددا ،إضداصة إلدى عوامددل بي يدة مد ثرة علدى تراكيددز
نتد الع اصر و صعاليتالما

الملوحة جزم مف األل ) =

.

.

.

ددول  ) 07 32 – 07 7.ودا د درة عد ددر

) 70. 7.مدى أعمداق تتدراوة بديى صددفر  ) 2. -سينتيمتر

– 70 13
Ryan et

وتراكيز العوامل
.2طريقة تحليل و تحديد نوعية التربة :
اسدت ادا إلدى ريادة  ) Ryan et al., 1996وباسدتبدام مجموعدة الم ابدل
)27.. -.7..2مليمتر  ،حددت وعية التربة و سج مكو اتالا
 .3قياس قابلية التوصيل الكهربائية :

اتبعددت الب دوات التاليددة لايدداو قابليددة التوصدديل الكالربددا

باستدب ددام ج ددالاز

: ( Hana Instrument EC 214 ) Conductivity meter
 -1وزى  ) 3.تدم مددى عي ددات التربددة لكددل عي دة علمحدددة ومددى ثددم وضددعالا
ص دورق سعة  1..مل
 -2اضد دداصة  ) 3.مد ددل مد ددا بد ددال مد ددى اييو د ددات

Deionized

 )Distilled waterومى ثم تحري المزيج لمدة  7.دقياة
 -7يرحح المزيج لحيى الحصول على محلول ار ق
 -0تااو قابلية التوصيل بوحدات مليسم و/س تيمتر )
.4

قياس ملوحة التربة اعتمادا على المعادلة التالية Golterman et
:) al., 1978

قابلية التوصيل الكالربا ( مايكروسمنستسنتيمتر) – 107..
13..7..

ددا وميتر باس ددتبدام جال دداز

 .5قياس األس الهيدروجيني :
اتبعدت الب دوات التاليدة لايداو ايو الاليددروجي

باسددتبدام جالداز Hana

) : ) Instrument pH211
 -1وزى  ) 3.تدم مدى عي ددات التربدة لكددل عي دة علمحددة ومددى ثدم وضددعالا
ص دورق سعة  1..مل
 - 2إض دداصة  ) 3.م ددل م ددا ب ددال م ددى اييو ددات

Deionized

 )Distilled waterومى ثم تحري المزيج لمددة  7.دقيادة ومدى
ثم قياو ايو الاليدروجي

 SpectrophotometerددوعPD-

Aple

303UV
 .7قياس تراكيز ايوف الحديد :

رياد ددة  ) A.S.T.M.,1989اسد ددتبدمت لايد دداو تراكيد ددز ايو د ددات الحديد ددد

بالي دة حديددوز وبوحددات جدز مدى المليدوى  ،باسدتبدام جالداز ATOMIC
ABSORPITION SEPECTROPHOTMETER HITACHI
30-180
 .8قياس النسبة المئوية لرطوبة التربة :

رياة  ) Ryan et al., 1996وبإتباع الب وات التالية:

 .6قياس تركيز الفسفور الكلي :
استبدمت رياة  ) Ryan et al., 1996لاياو تراكيز الفسفور الكلد صد
)01.

عي ات التربة بوحدة جز مى مليدوى  ) ppmع دد ال دول المدوج

 -1وزى  1.تم مى التربة و تجفيفالا ع د  1.3م لمدة  20ساعة
 -2تددر العي ددة لمدددة صددف سدداعة ومددى ثددم قيدداو وز الددا ص د درجددة ح د اررة
المبتبر
 -7تم استبدام المعادلة ايتية :

وزى التربة الر بة ترام)  -وزى التربة الجاصة ترام)

النسبة المئوية لرطوبة التربة =
 .9التحليل اإلحصائي:

وزى التربة الر بة ترام )

× 1..

المعددامرت باسددتبدام ابتبددار  ANOVA One Wayوابتبددار د كددى

اس ددتبدم بر ددامج  SPSSبإص دددارته  .73ض ددمى

ددام  Windowsلتحلي ددل

 Duncanومع وية نتد الفروق

البيا ددات إحصددا يا ص د إحتسدداج عرقددات اإلرتبددا فواحتسدداج اإلبددترف بدديى

المناقشة:

تعد ددد التربد ددة محي د ددا حيويد ددا للعديد ددد مد ددى الكا د ددات الحيد ددة اضد دداصة الد ددى كو د دده

مع ويد د ددة  ) .7.1وايرتبد د ددا السد د ددلب للحديد د ددد مد د ددع ايو الاليد د دددروجي

المستودع ايكبر للع اصر بصدورة بيعيدة كو الدا تمثدل ال بادة السد حية مدى

 ، .7337ع د مستو .مع وية ) .7.1

الكرة ايرضية وتتفاوت مكو اتالدا مدى حيدت مدى حيدت وعيتالدا وكميتالدا سدبة

الفسددفور الكل د والمتواجددد بالي ددة صوسددفات ع صددر ماددتو كبيددر حركددة ايو اتدده

الى بيعتالا وال روف الت ت ثر صيالا

وثات ص مجموعة واسعة مى التدرج وبدايبن الرمليدة الحاويدة علدى تراكيدز

ع اصددر د ارسددت ا جدددول  ) 1وثاددت بوضددوة بيعددة اير
الاليدروجي

-

الكلسددية ا و

وا دة م ده  ) Lewis et al., 1981وصد ال د دترج عاليدة المحتدو .العضدوو

 ) .7.. – .7.2و بيعة مكو اتالا اضاصة الدى الاديم الوا دة

 ) Sims et al., 1998والتدرج تات المسدتو .المرتفدع مدى الميداد الجوصيدة

للملوحة  ) .7.... – .7...0جز بايلف وقابل دية التوصديل الكالربدا

 ) Heckrath et al., 1995إضدداصة إلددى التددرج المحددبعة بالفسددفور

 ) 172.1 – .7..1مليس د د ددم و  /سد د د د تيمتر  ،واك د د دددت ت د د ددا ج التحلي د د ددل

 )Breeuwsma and Silva, 1992حركدة اييو دات تدزداد مدع ازديدداد

مددع قابليددة

تراكي د ددز ايو د ددات البيكاربو د ددات وب د ددايبن صد د د ال با د ددات السد د د حية
McDowell and Sharpley, 2001; Hesketh and Brookes,
 ) 2000وحركة نتد اييو ات قد تكوى عمودية ايضدا ضدمى بادات التربدة

ايحصددا

نددتد الحاياددة ات اى معامددل ارتبددا ا و الاليدددروجي

التوصدي د د دل ال د د دكالربا

ع د ددد مس د ددتو .مع وي د ددة  ) .7.3وم د د دع الملدوح د د دة

 ، .70.7ع د مستو .مع وية ) .7.1
إى تلددوت التربددة وتدددابل ع اصددرنا ايساسددية مددع بع د

المعددادى المتواجدددة

اصر او الدبيلة مى ابرز المحاكل البي ية والت تزداد تاثيراتالدا الحرجدة يومدا
بعد ابر ،صالع اصر المعد ية تتواجد بصورة بيعية بتراكيز دزرة تيدر ضدارة
ب مددو ال بددات وصعاليتالددا وتددزداد صعاليددة نددتد السددموم المعد يددة مددع ا بفددا
ايو الاليد د دددروجي

قدديم

م ح د د درة أعلد د ددى صعاليد د ددة سد د ددمية ع د د ددد  ) 373واى قلد د ددة

الماتيات ال باتيدة صد التربدة ال تدروجيى  ،صسدفور  ،كالسديوم ) وتيرندا تد ثر
س د ددلبا ص د د د
الاليدددروجي

مد د ددو ال ب د ددات وتعد د ددد عد د ددامر مس د دداعدا ص د د د ا بفد د ددا

قد د دديم ايو

 ) An, 2004والتد وثاددت بوضددوة صد معامددل ايرتبددا

اييجدداب بدديى ايو الاليدددروجي

والفسددفور الكل د

 ، .7..7ع ددد مسددتو.

ص مساصات ي تتجداوز صد ايتلدج  1.سد تمتر Burkitr et al., 2004
) مما يحدد جانزيتالا لل باتدات واسدتبدامالا مدى قبلالدا ابتبدار تحليدل التبدايى
ود كى وثات نتد الحاياة صد وجدود صدروق مع ويدة بديى تراكيدز الفسدفور سدبة
الى الفترات الزم ية برل صترة البحت ع د مستو .مع وية ) .7...1
إى ال ح دا الص د اع ومددا يصدداحبه مددى اثددارد السددلبية علددى الم دوا ى البي يددة
تتضح وبصورة واضدحة صد ارتفداع تراكيدز ع اصدر دوى تيرندا صد المدوا ى
البي يدة  ،ات ازدادت صد العاددود ايبيدرة اثددر الصد اعات التحويليددة صد مسددتو.
الع اصددر المعد يددة والثايلددة م الددا بصددورة باصددة

Kizilkaya et al.,

 ) 2004وبددالرتم مددى اثددار نددتد الع اصددر وم الددا الحديددد علددى ال باتددات ،
لك الا تعد دلير حيويا يمكى ايستعا ة به ص الموا ى الما ية والبريدة للكحدف

المدى
) 17... -17.1.
) .77.- .7.2
) 172.17 -.7..1.
.7....3.7 -.7...0..
)
) .7 – 0.
) 03 37 – 77731

العوامل المقاسة
% ال سبة الم وية لر وبة التربة
ا و الاليدروجي
قابلية التوصيل الكالربا
مليسمنستسنتمتر

 ) وازديداد تراكيدز الحديددGorsuuch et al., 1991 عدى تراكيزندا السدامة
 إت أ الددرت ابتبددار معامددل التبددايى ود كددى،قددد تكددوى اتجددة عددى عوامددل عدددة
 مع ويد ددة.وجد ددود صد ددروق مع ويد ددة ص د د تراكيد ددز الحديد ددد الماد دداو ع د ددد مسد ددتو
 ) سبة الى مواقع المح ات والفترة الزم ية للدراسة.7...1
تد ددا ج الد ارسد ددة وثاد ددت صد ددرحية التربد ددة ل مد ددو ال باتد ددات بفعد ددل محتواند ددا مد ددى
العوام ددل المس دداعدة ال س ددبة

الما ددتيات تراكي ددز الفس ددفور الكلد د ) وبعد د

 الملوح د ددة وقابلي د ددة التوص د دديل،  ا و الالي د دددروجي،الم وي د ددة لر وب د ددة الترب د ددة

الملوحة جزم باألل

)

الكالربا

الفسفور الكل جزم بالمليوف
الحديد جزم بالمليوف
) العوامل البيئية المقاسة1( جدول
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Determination Of Some Chemo-Environmental Factors In Total Phosphorus
Concentrations for Calcareous Soils In Tikrit.

Rushdi Sabah Abdalkader & Mohammed Khazie Abdalkarim
Biology Department, Education College, Tikrit University, Tikrit, Iraq
Pharmacy College, Tikrit University, Tikrit, Iraq

Abstract:
Calcareous soils occurrences in Salahudeen Province, it content very poor nutrient. Samples collected from four stations
to determine pH (7.72-8.37), Electrical Conductivity (0.701-1.296)µs/cm, Salinity (0.0084-0.0088)ppt, Total phosphors
(49-73)ppm and Iron (33.51-50.45)ppm. Positive correlation documented between pH values and total phosphors
(0.893, p= 0.01) and negative with iron (-0.553, p= 0.01).Confident differ in total phosphors concentration according to
sampling time documented and do not according to study stations.

