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دور محتوى الجبس في صور الفسفور في الترب الجبسية
نور الدين محمد مهاوش

صالح قادر توفيق الهوني

قسم عموم التربة والموارد المائية

الهيئة العامة لمسدود والخزانات

كمية الزراعة – جامعة تكريت

و ازرة الموارد المائية

الخالصة
الكممات المفتاحية :

اجريت ىذه الدراسة لتحديد تأثير محتوى الجبس في صور الفسفور( الكمي  ،المعدني  ،العضوي ) واجزاء

محتوى الجبس  ،صور الفسفور المعدني  .تمت تجـزئة لمفسفور المعـدني الى صوره المختمفة لمعينات الثالثة من التــرب المختمفة في محتواىا
الفسفور  ،الترب  ،الجبسي ( %) 24.4 , 14.8 , 4.6ومختمف ـ ــة فـي صفاتيـا الكيميـائية والفيزيائية .أوضحت نتائج الدراسة ان قيم

الفسفور الكمي بمغت )  (612.52 , 862.51 , 646.80ممغم  .pكغم 1-تربة لمعينات الثالثة عمى التوالي  .بمغت

الجبسية .

1-

لعينات التـرب الثـ ـ ـ ــالثة عم ـ ــى التوالي.

لممراسمة  :نور الدين قيمة الفسفور المعـدني )  (546.66 , 748.25 , 526.72ممغـم  .pكغـم
محمد مياوش  ،قسم وشكل الفسفور المع ـ ـ ــدني نسب ـ ـ ــة من الفسف ـ ــور الكمي بمغ ـ ــت )  % (89.25 , 86.75 , 81.42تراوحـت نسبـ ـ ــة
التربة والموارد المائية  ،الفوسفات السطحية مـ ـ ـ ـ ـ ـابين )  % (0.36 – 0.21وفوسف ـ ـ ـ ـات االلمنيوم تراوحـ ــت مابين ) % (6.33 – 3.85
كمية الزراعة  ،جامعة وفوسفـ ـ ـ ـات الحديد مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـابين )  % (1.27 – 1.16وف ـ ـ ـ ـ ـوسفات الكالسيوم مابين )  % (85.86 – 81.69وفوسفـات

تكريت  ،العراق .

الحديد الذائبة باالختزال مابيـ ـ ـ ـ ـ ــن )  % (10.35 – 8.91من الفسفور المعدني الكمي  .وشكمـت صورة فوسفـ ـ ـ ـات

الكالسيـوم الجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزء االعظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم مـن الفسفـور المعدني اذ بمغــت قيميـا )  ( 460.60 , 642.42 ,430,30ممغم .p

كغم. 1-مما يؤكد دور الكالسيوم في صور الفسفور المعدني واثره في التغذية الفسفورية في الترب الجبسية  .وحسبت
كمية الفسفور العضوي من الفرق بين كمية الفسفور الكمية مطروح منيا كمية الفسفور المعدني وبمغت قيم الفسفور

العضوي )  (65.86 , 114.26 , 120.16ممغم  .pكغم 1-تربة لمعينات الثالثة عمى التوالي .

THE ROLE OF GYPSUM CONTENT IN PHOSPHORUS FORMS IN
GYPSIFEROUS SOIL
Noor-Addien M. Mhawish

Saleh K. T. Al-Hooni

College of Agric., Tikrit Uni.

Water Source Ministry

ABSTRACT
Key words : Gypsum,
phosphorus forms.

This study was conducted to assess the effect of gypsum content on mineral
phosphorus (P) forms (total , mineral and organic). Fractionation of mineral
phosphorus to its different forms was done for the three samples of soils diffened in
Corresponding :
its gypsme contant ( 4.6 , 14.8 ,24.4 %) and differed in its chemical and physical
N-A. M. Mhawish
properties . Results of the study showed that total P values were ( 612.52 , 862.51
College of Agric., and 646.80 ) amalgam p . Kg -1 soil for the three samples respectively . Mineral
Tikrit Uni., Iraq .
phosphorus and valued ( 546.66 , 748.25 , 526.72 ) amalgam p . Kg -1 for the soils
samples respectively of mineral phosphorus out of total more ( 89.25 , 86.75 and
81.42 %) percentages of mineral P fractions out of total mineral P renged between
(0.21 -0.36 ) % for surface phosphate, (3.85 - 6.33 ) % phosphate aluminum , (1.16
 - 1.27 ) % for iron phosphate, (81.69 - 85.86 ) % for calcium phosphate , (8.9110.35) %for reductant soluble iron P . calcium phosphate constituteal the greatest
)fraction of mineral phosphorus with values reached (430.30 , 642.42 , 460.60
amalgam p . Kg -1 soil .which assure the role of calcium in mineral phospotal p
)amount and mineral p amount with values reached (120.16 , 114.26 , and 65.86
mg p.kg-1 soil, for the three samples , resples, respectively.
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المقدمة :
تنتشر الترب الجبسية في المناطق الجافة وشبو الجافة وتقدر مساحة الترب الجبسية في العراق ب ـ  88كـم 2وتشـغل نسـبة
 % 20من مساحة العراق (البرزنجي  .) 1986,وتستغل ى ـ ـ ـ ـ ـ ـذه الترب في زراعة العديد مـن المحاصـيل الزراعيـة  .اال ان معـدل
االنتـاج اليـزال مــنخفض فـي وحـدة المســاحة فـي العـراق قياسـا الـى االنتــاج العـالمي ). ( 1990,F.A.Oوالتــرب الجبسـية ذات قابميــة

محـ ــدودة عمـ ــى تجييـ ــز المغـ ــذيات بسـ ــبب محتواىـ ــا العـ ــالي مـ ــن الجـ ــبس ( سـ ــموم  .) 2002,والـ ــذي يؤثـ ـ ـ ـ ـ ـر فـ ــي جاىزيـ ــة العناصـ ــر
الغذائيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة الالزمة لنمـو النبـات ومـن ضـمنيا الفسـفور .اجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريت د ارس ـ ـ ـ ــات عديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة لتج ـ ـ ـ ـ ـزئة الفسفـ ـ ــور فـي التـ ـ ـ ـ ـ ــرب الكمسي ـ ـ ـ ــة
ومني ـ ـ ــا د ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة كـ ـ ـ ــل م ــن ) 1978, AL-Meaniو  (1979, Jasimعمـى نمـاذج مـن تـرب المنـاطق الشـمالية واجريـت د ارسـة
التجزئـة لمفسـفور المعــدني لمعرفـة نسـب الصــور المكونـة لمفسـفور العــدني واي الصـور التـي تــؤثر فـي نمـو وحاصــل النبـات وتبــين ان

صورة فوسفات الكالسيوم ىي التي تمثل الجزء االعظم من الفسـفور المعـدني  .يعـد عنصـر الفسـفور مـن العناصـر االساسـية الميمـة
لتغذيــةالنبات لوظائفــو الحيويــة فــي النمــو والتزىيــر ونضــج الثمــار وتطــور الجــذور ( النعيمــي  .) 1999,وعمــى الــرنم مــن احت ـواء
الترب الجبسية عمى كمية كافية من الفسفور المعدني اال ان جاىزيتو قميمة  .وحتى عند اضافة االسمدة الذائبة الى مثل ىذه الترب
تتحول االسمدة الفوسـفاتية المضـافة الـى مركبـات نيـر جـاىزة بسـبب التثبيـت العـالي لمفوسـفات  .لعـدم وجـود بحـوث او د ارسـات عـن

وضع الفسفور في الترب الجبسية فقد اجريت ىذه الدراسة لتحديد تأثي ـ ـ ـر محتوى الجبس في التربة فـي صـور فسـفور التربـة المختمفـة
الكمي  ،المعدني  ،والعضوي ومعرفة اجزاء الفسفور المعدني في ترب جبسية مختمفة في محتواىا الجبسي .
مواد وطرق العمل :
أخذت عينات التربة عشوائياً من األفق السطحي ( )0-30سم من عدة مواقع من محافظة ص ـ ـ ـالح الدين واجريت ليا

تحاليل تقدير الجبس وحسب طريقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة  Artiedaوآخريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن (  )2006حيث تم اختيـ ــار ثالث عينات ممثمة لمجبس وحس ـ ـ ــب
النسـ ــب المئوية المطموبة في البحث ( %) 24.4 , 14.8 , 4.6مـ ـ ـ ـ ـ ـن المنـ ـ ـاطق ( حقول كمية الزراعة جامعة تكريت وقضاء
الطوز وناحية العمم ) اعطيت الرموز االتية لنسب الجبس لمعينات الثالثة ) % (G3, G2 ,G1عمى التوالي  .وقدرت بعض

الصفات الفيزيائية والكيميائية لعينات التربة المدروسة الواردة في جدول ( )1حسب الطرائق الواردة في (  Pageواخرون ) 1982,
وحممت عينات التربة المستعممة في الدراسة إليجاد توزيع حجوم دقائق التربة باستخدام طريقة الييدروميتر والموصوفة من
( )1965،Dayومنيا استخرجت نسجة التربة .قدر كل من االيصالية الكيربائية واألس الييدروجيني لمستخمص ترب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة:ماء
( )1:1وحسب الطريقة الواردة في ( . (1958 ,Jacksonوقدرت المادة العضوية بطريقة اليضم الرطب وفقا لطريقة Walkley
و Blackالواردة في ((1958 ,Jackson

وسعة تبـ ـ ــادل االي ـ ـ ـ ـ ــون الموجب

بطريقة ازرق المثمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن المبسطـ ـ ـ ـ ـ ـة

 Simplified methylene blue methodال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواردة في ( )1994 , Savantوقدر الكمس بطريقة التسحيح حسب الطريقة
الواردة في ( .)1972 , Hesseو قدرت نسبة الجبس في عينات التربة باستعمال طريقة الفرق بالوزن عند فقد الماء البموري
لمجبس( )Crystallization Water Lossبالتسخين وحسب الطريقة الموصوفة في  Artiedaوآخرين ( .)2006قدر الفسفور
الكمي بطريقة حامض البيروكموريك الواردة في  Pageوآخرون (. )1982

اجريت تج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـربة التجزئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة لمفسفور المعدنـ ـ ـ ــي او ماتعـرف بطريقة التحميل التجزيئي  Fractionation analysisعمى
عينات التربة مختمفة الجبس )% (G3, G2 ,G1

وحسب طريقة  Changو  . ) 1957), Jacksonوحسب التسمسل

الفوسفات السطحية ) (saloid-pبمعاممة عينة التربة محمول كموريد االمونيوم  (1N) NH4CLثم فوسفات االلمنيوم

) (aluminium-pبمعاممة عينة التربة محمول فموريد االمونيوم ) (0.5 N) (NH4Fثم فوسفات الحديد  iron-pبمعاممة عينة
التربة بمحمول ىيدروكسيد الصوديوم ) (0.1 N) (NaOHثم فوسفات الكالسيوم  calcium-pبمعاممة عينة التربة بمحمول
حامض الكبريتيك ) (0.5 N) (H2SO4ثم فوسفات الحديد الثالثية بعد اختزال الحديد الى الصورة الثنائية والتي يطمق عمييا اسم
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)  (reductant soluble iron-pبمعاممة عينة التربة بمحمول من ثنائي -الثيونايت  Dithioniteوالسترات  Citrateوتم
حساب كمية الفسفور العضوي من الفرق بين كمية الفسفور الكمي مطروح منيا كمية الفسفور المعدني .

جدول رقم ( )1يمثل التحاليل المختبرية الكيميائية والفيزيائية لعينات الترب الثالثة المدروسة
الصفات

عينات التربة

وحدة القياس

Ph
EC
CaSO4
CEC
CaCO3
O.M

ديسي سمنز .م

1-

%
سنتي مول .كغم

1-

Sand
Silt
Clay

غم.كغم

7.64

7.85

7.86

2.54

2.35

2.36

4.6

14.8

24.4

1-

تربة

غم.كغم

G1

G2

G3

1-

النسجة

13.37

12.30

10.70

225

320

100

13

10

9

667

542

742

75

225

50

258

233

208

S.C.L

S.C.L

S.C.L

النتائج والمناقشة :
 - 1تجزئة الفسفور المعدني  :وق ــد تمـ ــت تجزئ ــة الفسف ـ ــور المعـ ــدني ال ــى صوره التاليـ ـ ــة  :الفوسفات السطحيـ ـ ــة  ،فوسفات
االلمني ـ ــوم  ،فوسفـ ــات الحديد  ،فوسفات الكالسيوم  ،فوسفات الحديد الذائبة باالختزال وحس ــب مااقترح ـ ــو  Changو

 (1957) Jacksonوتم الحصول عمى النتائج االتية :
أ  -الفوسفات السطحية :
يوضـ ـ ــح الج ــدول (  ) 2ب ــان قيـ ــم الفوسفـ ــات السطحية كانت ) (1.97 , 1.58 , 1.88ممغم فسفور  .كغـ ــم

1-

تربـ ــة لكل

من نسـ ــب الجبس لعينات الترب المدروس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ) % (G3, G2 ,G1ومشكمـ ـ ـ ـة نسب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة تراوح ـ ـ ـ ـ ـت مابين )(0.36 , 0.21 ,0.35

 %من الفسفور المعدني ليذه العينات ( الجدول  (4وىذه الصورة من الفسفور المعدني تمثل الصورة السيمة الذوبان وذات االرتباط
الضعيف بحبيبات التربة ىذا ما اشار اليو ) . (Peterson and Corey , 1966ويالحظ ان ىذه الكمية تشكل نسبة ضئيمة من
الفسفور المعدني في التربة ويرجع السبب في ذلك الى ان معظم الفسفور في التربة اما ان يثبت عمى سطوح الغرويات او يترسب
عمى صورة او اخرى ومن المالحظ انو التوجد اختالفات بين نماذج ترب الدراسة في كمية ىذه الصورة من الفسفور المعدني نظ ار

لقمتيا .وىذه النتائج تتفق مع ماتوصل اليو ) (Jasim , 1979حيث حصل عمى قيم تراوحت مابين ) (2.5 – 1.1ميكرونرام
فسفور  /نرام تربة في بعض ترب محافظة السميمانية ونتائج الييتي (  )1985حيث تراوحت القيم التي حصل عمييا مابين (2.2

) – 1.1ميكرونرام فسفور  /نرام تربة في بعض الترب الع ارقية ونتائج ) (Al –Meani ,1978التــي حصل عمييا في ترب
اسكي – موصل فقد تراوحت مابين ). ppm (9 – 0.6
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ب  -فوسفات االلمنيوم
يوضح الجدول (  ) 2بان قيم فوسفات االلمنيوم كانت )  (24.70 , 28.79 , 33.33ممغم .pكغم

1-

تربة لكل من

نســب الجبس لعينـات التربة المدروسة ) % (G3, G2 ,G1ومشكمة نسبة بمغت ) % (4.52 , 3.85 ,6.33من الفسفور المعدني

ليذه العينات الجدول ) (4ويالحظ ىنا ان قيم فوسفات االلمنيوم تتاثر بنسب الطين وقيمة السعة التبادلية الكاتيونية في كل نموذج
تربة حيث ك انت اعمى قيمة ليا في التربة ذات المحتوى الطيني االعمى بين الترب وتنخفض القيم ليذه الصورة مع انخفاض
محتواىا الطيني

وكذلك ىناك عالقة طردية بين قيمة فوسفات االلمنيوم وقيمة السعة التبادلية الكاتيونية  .وتتفق النتائج

المستحصل عمييا مع ماتوصل اليو ( حسن واخرون  ;1976 ,وعثمان  ;1981,و ) Abdul –Latif , 1975حيث حصموا عمى
قيم لفوسفات االلمنيوم في ترب لمناطق مختمفة من العراق تراوحت مابين ). ppm (164 – 3وحصل مياوش  (2002),عمى

قي ــم لفوسف ــات المرتبطة بالح ـ ــديد وااللمني ــوم لمت ـ ــرب الشـ ــورة المتاثرة باالمالح الكمسية تراوحـ ـ ـ ـت مابين )  ( 6.64 – 5.12ممغمp
 .كغم

1-

تربة وقيم الفوسفات المرتبطة بالحديد وااللمنيوم لمترب السبخة المتاثرة باالمالح الكمسية تراوحت مابين ) ( 6.61 -5.42

ممغم . pكغم

1-

تربة .
جدول (  ) 2يمثل صور الفسفور المعدني في نماذج الترب المدروسة

صور الفسفور
المعدني

الفوسفات
السطحية

فوسفات

االلمنيوم

فوسفات
الحديد

فوسفات

الكالسيوم

الفسفور

فوسفات الحديد

المعدني

الذائبة باالختزال

ممغـــــــم  /كغـــــــم

نسب الجبس %
5

1.88

33.33

6.67

430.30

54.45

526.72

15

1.58

28.79

8.79

642.42

66.67

748.25

25

1.97

24.70

6.36

460.60

53.03

546.66

ج  -فوسفات الحديد :
يوضح الجدول (  ) 2بان قيم فوسفات الح ـ ــديد كان ــت ) (6.36 , 8.79 , 6.67ممغم. pكغم

1-

تربة لكل من نسب

الجبس لعينات الترب المدروسة ) % (G3, G2 ,G1ومشكمة نسبة تراوحت مابين ) % ( 1.27 , 1.17, 1.16من الفسفور
المعدني ليذه العينات عمى التوالي (الجدول  (4ويالحظ ىنا ان نسب قيم فوسفات الحديد من الفسفور المعدني تتاثر بنسب الطين
وقيمة السعة التبادلية حيث تتناسب معيا طرديأ  .وتتفق ىـ ــذه النتائـ ــج مـ ــع مـ ــاوجده ) (Al – Meani ,1978حيث حص ـ ـ ـ ـ ـل عمى

قيم لفوسفات الحـ ـ ـ ـ ـ ـديد تراوحـ ـ ـ ـ ـ ـت مابين(  (22.80 – 6.70جزء بالمميون .وحصل مياوش  (2002),عمى قي ــم لفوسف ــات المرتبطة
بالح ـ ــديد وااللمني ــوم لمت ـ ــرب الشـ ــورة المتاثرة باالمالح الكمسية تراوحت مابين)  ( 6.64 – 5.12ممغم . pكغم

1-

تربة وقيـ ـ ـ ـم

الفوسفات المرتبطة بالحديد وااللمني ـ ـ ـ ـوم لمترب السبخة المتاثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة باالم ـ ـ ـ ـ ـ ـالح الكمسية تراوحت مابين )  ( 6.61 -5.42ممغم. p
كغم

1-

تربة .
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د  -فوسفات الكالسيوم :
وتشكل الجزء االعظم من الفوسفات المعدنية في التربة الكمسية وذلك بسبب زيادة تركيز ايونات الكالسيوم المتبادلة والحرة في
محمول التربة ومصدر الكالسيوم االول ىو كاربونات الكالسيوم  .يــوضـ ـ ــح الج ــدول رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم (  ) 2بـ ـ ــان قي ـ ــم فوسفـ ــات الكـ ـ ـ ـ ــالسي ـ ــوم

كان ــت ) ( 460.60 , 642.42 , 430.30ممغم .pكغم

1-

تربة لكل من نسب الجب ــس لعينـ ـ ــات الترب المـ ــدروسة )(G3, G2 ,G1

 %ومشكمة بمغت ) % ( 84.26 ,85.86 , 81.69من الفسفور المعدني ليذه العينات ( الجدول  (4وىذه النسبة تشكل اكبر نسبة
من الفسفور المعدني وقد تتاثر ىذه الصـ ــورة مـ ــن الفسفـ ــور المع ـ ــدني بكميـ ــة اي ــون الكالسي ــوم الذائ ــب بنسب ــة كاربون ـ ــات الكالسي ــوم
ف ــي عينات الترب ــة المدروسـ ــة وكذلك تتـ ــاثر ىـ ــذه الصورة باالس الييدروجينـ ــي لمتربة وكما اشار اليو (Hawkin and Kunze ,

) 1965بان محتوى التربة من فوسفات الكالسيوم يزداد بزيادة االس الييدروجيني ونسبة كاربونات الكالسيوم فييا  .باالضافة الى
ذلك فان مجموع نسبة الجبس مع نسبة كاربونات الكالسيوم جدول ( )1لكل عينة من عينات التربة المدروسة نالحظ انيا تتناسب
وقيم فوسفات الكالسيوم التي حصمنا عمييا .وىذه تتفق مع ماحصل عميو حسن واخرون  (1976) ,حيث تراوحت قيـ ــم فوسفـ ــات
الكالسيـ ــوم الت ـ ــي حصل عمييا مابين ) (779 – 92جزء بالمميون  .بينما وجد ) (Al- Meani , 1978ان قيم فوسفات الكالسيوم
تراوحت مابين ) (800 – 330جزء بالمميون والتي شكمت نسب ــة  % 76من الفوسفات المعدنية الكمية في تربة اسكي – موصل .

وحصـ ـ ـ ـ ـ ـل مياوش (2002),عمى قي ــم لفوسف ــات الكالسيوم لمت ـ ــرب الشـ ــورة المتأثرة باالمالح الكمسية تراوحت مابين ) (424 - 393
ممغم . pكغم
كغم

1-

1-

تربة وقيم فوسفات الكالسيوم لمترب السبخة المتأثرة باالمالح الكمسية تراوحت مابين )  ( 376 - 356ممغم. p

تربة .

هـ  -فوسفات الحديد الذائبة باالختزال :
ىذه الصورة من الفوسفات تمثل فوسفات الحديد المختزلة وقد توجد عمى صورة معادن فوسفاتية قريبة في تركيبيا من معادن
الفاريسايت والسترنجايت ) .( Bauwin and Tyner , 1957يوضح الجدول رقـم (  ) 2بان قيـم فوسفات الكالسيوم كانـت
) 53.03 , 66.67 , 54,45ممغم  . pكغم

1-

(

تربة لكل من نسب الجبس لعينات الترب ـ ــة المدروسة ) % (G3, G2 ,G1ومشكمة

نسبة تراوحـ ــت مـ ـ ــابين ) % ( 10.35 – 8.91من الفسفور المعدني ليذه العينات عمى التوالي ( الجدول  (4وىذه الصورة من
صور الفوسفات المعدنية تعني فوسفات الحديد الثالثي بعد اختزال الحديد الى الصورة ثنائية التكافؤ حسب ماذكره Chang and
 . Jackson , 1957وى ـ ـ ــذه النت ــائج تتفـ ـ ــق م ــع ما وجـ ــده ) (Al- Meani ,1978حيـ ــث حصل عم ــى قي ــم لمفوسفـ ــات المخت ـ ـزلة

تراوحــت مابين ) (67 – 27ميكرو نرام . pنرام تربة  .ف ــي حيـ ــن وج ــد عثم ــان  (1981),في دراستو عمى نماذج من ترب شمال
العراق الكمسية ان قي ــم الفوسفات المختزلة تراوحت بين ) (55.5 -33.4ميكرونرام  . Pنرام

1-

تربة.

 -2الفسفور الكمي :
يبين الجدول رقـم (  )3بان قيم الفسفور الكمـي كانت ( (612.52 , 862.51 , 646.80ممغم فسفور .كغم

1-

تربة

لنماذج التربة مختمفة نسب الجبس ) % (G3, G2 ,G1عمى التوالي ،ويرجع االختالف في قيم الفسفور الكمي في ىذه النماذج
الى اختالف محتواىا من الطين والمادة العضوية وكاربونات الكالسيوم والسعة التبادلية الكاتيونية جدول ( . )1ان قيم الفسفور ىذه
تتفق مع ماوجـ ـ ــده ) (Abdul- Latif, 1975حيث ذكـ ــر بان قيم الفسفور الكمي تراوحت مابين ) (855 , 580ميكرونرام فسفور
 /نرام تربة لخمس عينات ترب جمعت من مناطق مختمفة من العراق  .ف ـ ــي حين حصل ) (Jasim , 1979عمى قيـ ـ ــم لمفسفور

الكمي تراوح ـ ــت مابين ) (854-419ميكرونرام فسفور  /نـ ـ ـرام تربة ف ـ ــي بعض ترب محافظـة السميمانية  .وحصـ ـ ــل السميف ــاني ،
) (1981عمـ ــى قيـ ــم لمفسفور الكمي في ترب مختمفة من محــافظة نينوي تراوحـ ــت مابين )  (720 - 348ميكرو نرام فسفور  .نم
1-

تربة  .وحصـ ـ ــل مياوش  (2002),عم ــى قيـ ـ ـ ــم لمفسفور الكمي لمترب الشـ ــورة المت ـ ـ ـ ـ ــاثرة باالمالح الكمسية تراوحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت مابين (

)  775- 703ممغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم . pكغم 1-تربة وقيم الفسفور الكمي لمترب السبخة المتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاثرة باالمـ ـ ـ ــالح الكمسية تراوحت مابين ( 696 -
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)  555ممغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم . pكغم

1-

1-

تربة.ووجد العبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدي  (2005) ,ان قيم الفسفور الكمي كانت ) (0.59 , 0.68 , 0.21نم . pكغم

تربة في ترب (الراشدية و الجادرية وابو نريب) عمى التوالي  .وذكر العزاوي  (2010) ,ان قيمة الفسفور الكمي وصمت الى

 906ممغم  . pكغم  1-تربة في عينة التربة التي درس عنيا وحمميا .وال يشير الفسفور الكمي الى مدى جاىزية الفسفور ولكنو يعد
مقياس لما تحتويو التربة من فسفور قد يصبح جاى اًز تحت الظروف المالئمة .
 1-2الفسفور المعدني :
يوجد الفسفور المعدني في التربة عمى شكل مركبات تحتوي عمى الكالسيوم وااللمنيوم والحديد والكمور والفمور او عناصر
اخرى النعيمي ) . (2000شك ــل الفسفــور المع ــدني معظ ــم الفسفـ ــور فـ ــي نمــاذج الترب ــة قيـ ــد الد ارس ـ ــة اذ بمغـ ــت كمي ــة الفسف ـ ــور
المع ــدني )  (546.66 , 748.25 , 526.72ممغـ ــم  . pكغ ـ ــم

1-

تربـ ــة لنماذج التربة المختمفة في محتـ ـ ـواىا من الجبس (G3,

) % G2 ,G1وقد تم الحصول عمى ىذه القيم من جمع صور الفسفور المعدني التي حصمنا عمييا من تجزئة الفسفور المعدني الى
صوره .وشكمت نسب بمغت ) % (89.25, 86.75, 81.42مـ ــن الفسفور الكمـ ــي عمـ ــى التوالـ ــي جدول رقـ ــم (  . ) 3ان نسبة
المـ ــادة العض ـ ـ ــوية فـ ــي ترب المناطق الجاف ــة وشبو الجافـ ــة تكون قميمة بوجـ ــو عام ل ـ ــذلك فان الفسفور المعدني يس ـ ــود في مثل ىـ ــذه
الترب ويشكل معظم الفسفور الكمي وى ـ ـ ـ ــذا يتف ــق مــع ماتوصل اليـ ــو ) (Al-Meani ,1978في ترب اسكي – موصل وم ــع

ماوجده ) (Jasim , 1979في بعض ترب محافظة السميمانيـ ــة حيث ذكـ ـ ـ ار بان الفسفـ ــور المعدني يشكل الجزء االكبـ ــر من الفسفور
الكمـ ــي في التربة  .وحصل مياوش  (2002),عمى قي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم لمفسفور الالعضوي لمتـرب الشورة المت ــاثرة باالمالح الكمسية تراوح ـ ـ ـ ـت
مابين )  ( 432 – 402ممغم . pكغم
مابين )  ( 385 – 364ممغم . pكغم
 .كغم

1-

1-

1-

ترب ـ ـ ـة وقيم الفسفور الالعضـ ـ ـ ـوي لمترب السبخة المتــاثرة باالم ـ ـ ـ ـالح الكمسية تراوحـ ـ ـ ـ ـ ـت

تربة .ووجد العزاوي  (2010) ,ان قيم ــة الفسفور المعدني في التربة كانت  770ممغم p

تربة وشكل نسبة  % 84من الفسفور الكمي وىذه النسبة تتفق مع ماحصمنا عميو من النتائج بالنسبة لمفسفور المعدني .

ويمكن م ــالحظة العالقـ ـ ــة الطـ ــردية بيـ ــن نسب ـ ــة الجبـس ونسب ــة الفسفور المعدني في نماذج ترب الدراسة ويمكن تفسيرىا عمى
اساس العالقة بين نسبة الجبس ونسبة الفسفور المعدني في التربة وىذه داللة كافية عمى االىمية البالغة لتاثير الجبس في الفسفور
المعدني لمتربة وفق االنحدار الخطي  .ويعـ ـ ــزى سبـب ىـ ـ ــذه العـ ــالقة الط ـ ــردية بيـ ــن نســب الجبـ ــس لنم ـ ــاذج ترب ال ـ ــد ارسـ ــة ونســب

الفسفور المعدني من الفسفور الكمي الى كون ىذه الترب تحتوي عمى ايون الكالسيوم بكميات كبيرة وذلك بسبب احتوائيا عمى
تراكيز عالية من الكالسيوم الذائب (قيرمان ;1989,والجنابي ،)2004, AL-Taie ;1990 ,ونتيجة تفاعالت ايون الكالسيوم
الموجب الشحنة مع ايون الفوسفات سالبة الشحنة وتكون فوسفات الكالسيوم وىذا بدوره يزيد نسبة الفسفور المعدني في ىذه الترب
وىذا ماتؤكده نتائج جدول ( ) 1في ىذه الدراسة  .وان النسبـ ــة االكبـ ــر مـ ــن الفسف ــور المع ــدني تمثميا فوسفات الكالسيوم ىذا ماوجده
كل من (حسن وخميمي  ; 1976,الييتي  ; 1985,مياوش . ) 2002 ,
 2-2الفسفور العضوي :
تشيـ ــر النتائ ـ ــج التي حصمنا عمييا والمبينة في الج ـ ــدول رق ـ ـ ــم (  ) 3الـ ــى ان قيـ ــم الفسفور العضوي كانت (65.86 ,

) 114.26 , 120.16ممغم . pكغم

1-

تربة لنماذج التربة المختمفة في محتـ ـ ـواىا من الجبس ) % (G3, G2 ,G1عمـ ــى التوال ــي

مشكمة نسبة تراوحت مابين )% ( 10.75 , 13.25 , 18.42من الفسف ــور الكمـ ــي لنماذج ترب الدراسة  .وتتف ــق النتائج الت ــي تم
الحصـول عمييا مع ماتوصل اليو كل من  Olsenو  (1977), Grebالى ان الفسفور العضوي في الترب الكمسية يشكل نسبة
) % (40 - 8من الفسفور الكمي  .وتتفــق النسب اعــاله تقريبا مع ماحص ــل عميو الييتي  (1985),مـ ــن دراستو لترب مختمفة من

العراق حي ــث كانت نس ــب الفسفور العضوي مابين ) % ( 14.67 - 7.48من الفسفور الكمي لبعض الترب العراقية  .ووج ـ ـ ـ ــد

 )1978(AL-Maeniأن نسبـ ـ ــة الفسف ـ ــور العض ــوي ف ـ ــي ت ــرب الموصل بحدود(  %(11.44 -7.0من الفسفور الكمي .وحصل
مياوش (2002),عمى قيم لمفسفور العضوي لمترب الشورة المتاثرة باالمالح تراوحت مابين )  ( 343 - 301ممغم . pكغم
وقيم الفسفور العضوي لمترب السبخة المتاثرة باالمالح تراوحت مابين)  ( 311- 191ممغم . pكغم
135

1-

1-

تربة

تربة  .وحصل العزاوي
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 (2010) ,عمى قيمة لمفسفور العضوي حيث كانت ) (130ممغم  . pكغم

1-

تربة وىذه القيمة تشكل مانسبتو ) % (14من

الفسفور الكمي الذي وجده في دراستو لبحثو وىذه النتيجة تتفق مع ماتوصمنا اليو من نسبة لمفسفور العضوي مقارنة بالفسفور الكمي

 .فيما حصمت الخفاجي ) (2012عمى قيمة لمفسفور العضوي في تربة جبسية بمغت ) (78.11ممغم  .Pكغم

1-

تربة في تربة

جبسية نسبة الجبس فييا . % 6.06وىذه القيمة مقاربة القل قيمة حصمنا عمييا من دراستنا ىذه .ان الفسفور الكمي في التربة
مكون من جزئين معدني وعضوي وكميتو ثابتة فان ارتفاع او انخفاض قيمة اي من الجزئين (المعدني او العضوي ) يؤثر عمى

الجزء االخر  .ويعزى سبب انخفاض قيم الفسفور العضوي مع ارتفاع نسب الجبس الى زيادة تركيز ايون الكالسيوم الحر والمتبادل
مع ىذه الزيادة اال مر الذي ادى الى تكون مركبات فوسفات الكالسيوم التي تمثل الجزء االكبر من الفسفور المعدني وبالتالي تزداد
نسبة الفسفور المعدني عمى حساب الفسفور العضوي ،او الى ان ى ــذه الترب فقيرة بالمـ ــادة العضـ ــوية لك ــون الترب الجبسيـ ـ ــة تقع
فـ ــي المناطق الج ـ ـ افة وشبو الجـ ــافة ،ل ــذلك تقـ ــل نسبـ ــة المادة العضوية مع العمق وان نسبـ ــة الم ـ ــادة العضـ ــوية تتـ ـ ـراوح بيــن - 0.1
 %1.8وبمعدل  Paliwal ; 1997 , Saliem( % 0.6واخرون ; 1981 ,عبد الكريم  .)1995 ,كما أشار عم ـ ـ ـوان ()2010

إلــى أن نسبة المادة العضوية في الترب الجبسيـ ـ ــة فـ ــي الع ـ ـراق قميمة ج ـ ــدا أقل من  %1في اآلفـ ــاق السطحية م ـ ــن التربة .وأشار
العديد من الباحثين ( Paliwal ; ,1987 Almukhtarواخرون ),1981إلى انخفاض المادة العضوية في التربة مع زيادة نسبة
الجبس فييـ ــا وزيـ ــادة عمـ ــق التربـ ــة وتراوح ـ ــت الم ــادة العض ــوية بيـ ــن (  0.9إلى  % )1.3وق ـ ــد يعـ ــود ى ــذا إلى قمـ ــة الغط ـ ــاء
النباتي ليـ ــذه الترب م ـ ــع زيادة نسبة الجبس.
جدول (  ) 3قيم الفسفور الكمي والمعدني والعضوي ونسبة كل منهما من الفسفور الكمي
الفسفور

الفسفور الكمي

نسب جبس %

الفسفور

الفسفور

المعدني

ممغــــــم . Pكغـــــــــم

1-

نسبة الفسفور

العضوي

نسبة الفسفور

المعدني من الكمي

تربة

العضوي من الكمي
%

G1

646.80

526.72

120.16

81.42

18.42

G2

862.51

748.25

114.26

86.75

13.25

G3

612.52

546.66

65.86

89.25

10.75

جدول ( )4يمثل النسبة المئوية لمصور من الفسفور المعدني في نماذج الترب المدروسة
صور الفسفور

الفوسفات
السطحية

فوسفات

االلمنيوم

فوسفات
الحديد

فوسفات

الكالسيوم

فوسفات الحديد

الذائبة باالختزال

الفسفور
المعدني

%

نسب الجبس %
5

0.35

6.33

1.27

81.69

10.35

100

15

0.21

3.85

1.17

85.86

8.91

100

25

0.36

4.52

1.16

84.26

9.70

100
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