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  المقدمة
  عد ظاھرة تقشـر التربـة السطحيـة ت

Soil Surface Crusting  إحدى المشاكل  
واسعة ا4نتشار في الترب وبا0خص في ترب 

 . المناطق ذات المناخات الجافة وشبه الجافة
تحدث ھذه الظاھرة عن@د س@قوط ا0مط@ار ويتبعھ@ا 

ل فيھ@@ا الغط@@اء فت@@رة جف@@اف ف@@ي ا0راض@@ي الت@@ي يق@@
النب@@اتي أو ا0راض@@ي المحروث@@ة ح@@ديثاً والت@@ي تك@@ون 
مھي@@أة لتك@@وين طبق@@ة غي@@ر مس@@امية ت@@ؤدي إل@@ى إعاق@@ة 
ب@@@زوغ الب@@@ادرات وربم@@@ا ت@@@ؤثر س@@@لباً عل@@@ى ا_نت@@@اج 

  ).٢٠٠٢، Munnsو  Singer(الزراعي 
تتكون القشرة السطحية نتيجة انحkل مجاميع 

ھا عملية التربة بفعل قطرات المطر الساقطة تلي
) طين وغرين(تشتيت فيزيائية لدقائق التربة الناعمة 

وعند ترسيبھا على سطح التربة تعمل على انسداد 
المسامات أو تنتقل مع ماء السيح إلى موقع أخر عند 

وجود المنحدرات أو ضمن التضاريس الدقيقة 
لسطح ا0رض وعند ترسيبھا تكون طبقة رقيقة ذات 

ھرية عالية مسامية منخفضة وكثافة ظا
)Wikindiki  وBen-Hur ،2002 .( وقد أشار

Poeson )إلى أن الميل يؤثر في تكوين ) ١٩٨٥
القشرة بصورة غير مباشرة، وان شدة انسداد الطبقة 

يتناسب  Surface Sealing Intensityالسطحية 
وآخرون  Bruce(كما ذكر . عكسياً مع زيادة الميل

ھدم بأنه يقل ت) ١٩٩٦ ،القصاب(و) ١٩٩٣،
تجمعات التربة على السطح المائل بتأثير قطرات 
المطر الساقطة بسبب قلة أعداد قطرات المطر 
لوحدة المساحة وفقدان طاقة قطرة المطر وعند 
زيادة الميل تزداد سرعة الجريان فتصبح طبقة الماء 
على السطح المائل أقل سمكاً وبذلك تسمح لقطرات 

باشرة المطر أن تضرب ا0رض بصورة أكثر م
وفي نفس الوقت تعمل قطرة المطر الساقطة على 

تكوين وخواص قشرة التربة  تأثير ميل ا+رض ومستويات إضافة تبن الحنطة في
  السطحية
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  :لمستخلصا
نفذت ھذه التجربة لبيان تأثير الميل ومستويات إضافة تبن الحنطة في خواص قشرة التربة السطحية تحت ظروف التساقط 

صفر،  : ٪ وثkثة مستويات من تبن الحنطة خلطاً مع التربة والمستويات ھي٦٪ و ٢الطبيعي وذلك باستخدام ألواح معدنية خاصة بميلين 
بينت نتائج الدراسة انخفاض سمك القشرة ومقاومتھا لkختراق مع زيادة الميل وزيادة مستويات إضافة  .١-كتارھ.كغم تبن ٤٠٠٠، ٢٠٠٠

تبن الحنطة وكانت ا4ختkفات معنوية في تأثير مستويات إضافة التبن في سمك القشرة ومقاومتھا لkختراق، وكذلك بالنسبة للكثافة 
  .لقشرة وتحت القشرة في مستوى ا_ضافة الثاني والثالث مقارنة مع المستوى ا0ول من ا_ضافةالظاھرية وزيادة في المحتوى الرطوبي ل
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Abstract 

The experiment was conducted to elucidate the influence of slope and levels of straw addition on 
characters of soil surface crust under natural rainfall. Special metal containers were used with two slope 
2% and 6% and three levels of straw (0, 2000 and 4000 kg-h). The results showed decrease in crust 
thickness, penetration resistance which coincide with land slope increasing and levels of straw addition. 
The influence of straw levels were significant in crust thickness, penetration resistance, bulk density and 
increases in moisture content of crust and under crust at the second and third levels in comparison with 
first level of addition. 
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حركة دقائق التربة الناعمة الموجودة على السطح 
المائل باتجاه أسفل المنحدر فيقل تكوين القشرة في 

  .السطح المائل
تعد بقايا النباتات ومخلفات المحاصيل أحد 
الوسائل المستخدمة في إدارة التربة لمعالجة ظاھرة 

طح التربة من تأثير قطرات المطر التقشر وحفظ س
و ) ١٩٩٤، Edwardو  Unger (الساقطة، فقد ذكر

Shaver)  بأن التغطية بالمخلفات ) ٢٠٠٢,وآخرون
أو خلط المخلفات مع التربة تحسن الصفات الفيزيائية 

بأن إضافة ) ١٩٩٥،حسن (للتربة، كما وجد 
مستويات مختلفة من تبن الحنطة إلى التربة تعمل 

يل سمك القشرة وانخفاض في مقاومة على تقل
اختراقھا من خkل تحسين بناء التربة وزيادة ثباتية 

) ٢٠٠٤،وآخرون  Baumhardt (وذكر. تجمعاتھا
بأن بقاء ) ٢٠٠٤،وآخرون  Frederick (و

المخلفات على السطح في حراثة الصيانة تحمي 
التربة الجرداء من تأثير قطرات المطر وتقلل من 

 (وذكر. وتحسن بزوغ البادراتتكوين القشرة 
بأن التغطية بالقش توفر حماية ) ٢٠٠٦،الشماع 

لسطح التربة ضد التساقط محافظة بذلك على تركيب 
  . الطبقة السطحية فتقلل من سمك القشرة

  
  مواد البحث وطرائقه

نفذت تجربة عاملية بتصميم عشوائي كامل 
CRD  ث مستويات من ٦٪ و ٢بانحدارينkو بث ٪
مم خلطاً مع التربة ٤حنطة المنخول بمنخل تبن ال

كغم  ٤٠٠٠، ٢٠٠٠صفر، (والمستويات ھي 
التربة ذات الخواص المبينة في  عبئت) ١-ھكتار.تبن
في ألواح معدنية بأبعاد ) ١-جدول(

سم مع الدك الخفيف لتجانس التربة ١٢×٣٠×١٠٠
داخل ا0لواح مع وضع طبقة من الحصى الناعم 

واح لتسھيل ترشيح الماء الزائد أسفل التربة داخل ا0ل
  .من فتحة أسفل اللوح

تّم تعريض ا0لواح إلى التساقط الطبيعي لموسم 
مم لدراسة ٢٦٣التي كان مجموعھا  ٢٠٠٧- ٢٠٠٦

  .خواص القشرة ا°تية في بداية الموسم ونھايته
باستخدام آلة  Crust Thicknessسمك القشرة  .١

  .Verneirالورنية 
  Crustا4ختـراق مقاومـــــة القشـــرة .٢

Penetration Resistances  باستخدام
 Pocketجھــــاز مخـــراق الجــيب 

Penetrometer. 
باستخدام  Bulk Densityالكثافة الظاھرية  .٣

وحسب  Clod Methodطريقة شمع البرافين 
 ).١٩٨٦، Hartgeو  Blacke (ما جاء في

 Particleتقدير التوزيع الحجمي لدقائق التربة  .٤
Size Distribution  بطريقة الھيدروميتر

Hydrometer حسب ما جاء في) Gee 
 ).١٩٨٦، Bauder(و
بطريقة  Particle Densityالكثافة الحقيقة  .٥

 (حسب ما جاء في Pycnometerقنينة الكثافة 
Blacke  وHartge ،١٩٨٦.( 

 Moisture Contentالمحتوى الرطوبي  .٦
 .بالطريقة الوزنية

للقشرة باستخدام سلك عمق التشققات المصاحبة  .٧
 .مم١مدرج قطره 

التربة وا_يصالية الكھربائية  pHقياس الـ  .٨
 .)١٩٨٥( Blackحسب ما ورد في 

 CRDطبق نظام التصميم العشوائي الكامل  .٩
بثkث مكررات وحللت النتائج إحصائياً 

وقورن بين المتوسطات  SASباستخدام نظام 
 .٪٥باستخدام اختبار دنكن عند مستوى معنوية 

  
  

  
  بعض صفات التربة الفيزيائية المستخدمة في الدراسة :١-جدول 

  

 النتائج الوحدة الصفة
 ٥١٧.٨٠ ١-كغم. غم Clayطين  
 ٤٢٥.٠٠ ١-كغم. غم Siltغرين 
 ٥٧.٢٠ ١-كغم. غم Sandرمل 

 طينية غرينية  Textureالنسجة 
 ١.٣٢ ٣-م. ميكاغرام Bulk Densityالكثافة الظاھرية 
 ٢.٦٠ ٣-م. ميكاغرام الكثافة الحقيقية

 ٤٩.٢٠ ٪ Porosityالمسامية 
 ٠.٣٥ مم MWDمعدل القطر الموزون 

 ٠.٤١ ١-م.دسيسمنز ECبائية ا_يصالية الكھر
 ٨.٠٢  pHدرجة تفاعل التربة 
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  :النتائج والمناقشة
انخفاض سمك القشرة ) ٢-جدول(يوضح  :سمك القشرة
٪ كما يkحظ وجود ٢٪ مقارنة مع ا4نحدار ٦في ا4نحدار 

اختkفات معنوية في سمك القشرة بين مستويات إضافة التبن 
مك القشرة في مستوى ا_ضافة حيث يkحظ انخفاض في س

  ). بدون إضافة(الثاني والثالث مقارنة مع المستوى ا0ول 
سمك القشرة المقاسة في المستوى ) ٢-جدول(ويوضح 

 ٣.٥٠٪ حيث بلغ ٦٪ و ٢ا0ول من ا_ضافة في ا4نحدارين  
مم على التوالي مقارنة مع المستوى الثاني والثالث ٣.٠٠و 

٪ ٢مم في ا4نحدار  ٢.٠٧و  ٢.٢٠من ا_ضافة حيث سجل 
  .٪٦مم في ا4نحدار  ١.٧٥و  ٢.٠٠وسجل 

ويعزى سبب انخفاض سمك القشرة في المستوى الثاني 
والثالث مقارنة مع المستوى ا0ول إلى دور التبن المضاف 
إلى التربة والذي لعب دوراً مھماً في تحسين صفات التربة 

لل من سمك الفيزيائية وتكوين تجمعات ثابتة وبالتالي ق
) ١٩٩٥،حسن (القشرة، وتتفق ھذه النتائج مع ما توصل إليه 

  ).٢٠٠٤،وآخرون  Baumhardt (و
٪ مقارنة مع ٢أما سبب زيادة سمك القشرة في ا4نحدار 

٪ فيعزى إلى زيادة تھدم التجمعات في ا4نحدار ٦ا4نحدار 
٪ بسبب زيادة فرصة بقاء المياه على السطح وبذلك يزداد ٢

معات التربة وتشتت دقئقھا وإعادة ترسيبھا ورصھا تھدم تج
  .بطبقات رقيقة على السطح

   
تأثير الميل ومستويات إضافة تبن  الحنطة في سمك القشرة  :٢-جدول 

  )مم(

  
٪ الذي تقل فيھا فرصة بقاء المياه على ٦مقارنة مع ا4نحدار 

السطح وبالتالي يقل سمك القشرة وتتفق ھذه النتائج مع ما 
  ).٢٠٠٦(إلى الشماع  توصل

  
انخفاض في ) ٣(يبين الجدول  :مقاومة القشرة لSختراق

٪ مقارنة مع ا4نحدار ٢مقاومة القشرة لkختراق في ا4نحدار 
٪ ويعزى سبب ذلك إلى ضعف بناء التربة وزيادة تھدم ٦

تجمعاتھا نتيجة تعرضھا المباشر إلى تأثير قطرات المطر 
لى السطح وانتقال الدقائق المتناثرة وزيادة فترة بقاء المياه ع

الناتجة من تھدم التجمعات وترسيبھا ) طين وغرين(والناعمة 
في المسامات البينية وكذلك انتقالھا موقعياً من الطبقة 
السطحية إلى تحت السطحية با_ضافة إلى عملية الرص 
الناتجة من التأثير المباشر لقطرات المطر على سطح التربة 

صلبة وكثيفة وبذلك تزداد مقاومة القشرة  فتكون طبقة
٪ الذي يقل ٦٪ مقارنة مع ا4نحدار ٢لkختراق في ا4نحدار 

فيھا تھدم تجمعات التربة وانتقال قسم من الدقائق الناعمة مع 
ماء السيح فيقل سمك القشرة ومقاومة القشرة لkختراق وتتفق 

الشماع (و) ١٩٨٥، Poeson (ھذه النتائج مع ما وجده
،٢٠٠٦.(  

وج@ود اختkف@ات معنوي@ة ف@ي ) ٣-ج@دول(ين من كما يتب
مقاوم@@ة القش@@رة لkخت@@راق ب@@ين مس@@تويات إض@@افة الت@@بن، حي@@ث 
س@@جل انخف@@اض ف@@ي مقاوم@@ة القش@@رة لkخت@@راق ف@@ي المس@@توى 
الثاني والثالث من ا_ضافة مقارنة مع المس@توى ا0ول وبلغ@ت 

م@@ن ف@@ي المس@@توى الث@@اني والثال@@ث  ٢-س@@م.كغ@@م ١.١٠و  ١.٢٥
ف@@ي  ٢-س@@م.كغ@@م ٢.٧٢٪ مقارن@@ة م@@ع ٢ا_ض@@افة ف@@ي ا4نح@@دار 

ف@@ي  ٢-س@@م.كغ@@م ٠.٩٧و  ٢.١٠المس@@توى ا0ول، بينم@@ا س@@جل 
٪ مقارن@ة ٦المستوى الثاني والثالث من ا_ضافة في ا4نح@دار 

 .في المستوى ا0ول ٢-سم.كغم ٢.٣٠مع 
وقد يعزى سبب انخفاض مقاومة القشرة لkختراق في 

لثالث مقارنة مع المستوى ا0ول من المستوى الثاني وا
ا_ضافة إلى دور تبن الحنطة الذي يساعد على تكوين 

وتتفق ھذه النتائج . تجمعات ثابتة مما قلل من تكوين القشرة
  ).١٩٩٥،حسن(و ) ١٩٨٧،وآخرون  Salih (مع ما وجده

  
تأثير الميل ومستويات إضافة تبن الحنطة في مقاومة القشرة  :٣-جدول 

  )٢سم.كغم( لSختراق

مستويات 
  ا�ضافة

  الميل
٦  ٪٢٪  

 a   2.30  a ٢.٧٢  المستوى ا0ول
 bc 1.15  bc   ١.٢٥  المستوى الثاني
 bc 0.97  c  1.10  المستوى الثالث

  
  
  

ازدي@@@اد المحت@@@وى ) ٤-ج@@@دول(يب@@@ين  :المحت���وى الرط���وبي
٪ مقارن@ة م@ع ٢الرطوبي للقشرة وتح@ت القش@رة ف@ي ا4نح@دار 

يعزى سبب ذلك إلى تأثير ا4نحدار ف@ي غ@يض ٪ و٦ا4نحدار 
الم@@اء وس@@رعة جري@@@ان الم@@اء عل@@ى س@@@طح الترب@@ة م@@ع زي@@@ادة 
ا4نحدار فتقل فرصة غيض الماء وبالتالي انخف@اض المحت@وى 

  . ٪٢٪ مقارنة مع ا4نحدار ٦الرطوبي للقشرة في ا4نحدار 
زي@@ادة المحت@@وى الرط@@وبي للقش@@رة ف@@ي ) ٤-ج@@دول(كم@@ا يب@@ين 

ة الث@@اني والثال@@ث مقارن@@ة م@@ع المس@@توى ا0ول مس@@توى ا_ض@@اف
وق@@د يع@@زى س@@بب ذل@@ك إل@@ى ت@@أثير الت@@بن ف@@ي ) ب@@دون إض@@افة(

تحس@@@@ين الخ@@@@واص الفيزيائي@@@@ة للترب@@@@ة وزي@@@@ادة ق@@@@درة الترب@@@@ة 
وآخ@@@@رون  Shaver (لkحتف@@@@اظ بالم@@@@اء وتؤك@@@@د ذل@@@@ك نت@@@@ائج

،٢٠٠٢.(  
تأثير الميل ومستويات إضافة تبن الحنطة في المحتوى  :٤- جدول

  )٪(رطوبي للقشرة ال

  الميل  مستويات ا�ضافة
2%  6% 

 a   3.00  a 3.50  المستوى ا+ول
 b 2.00  b   2.20  المستوى الثاني
 b 1.75  c  2.07  المستوى الثالث

 

مستويات 

  ا�ضافة

  الميل

2% 6% 

 a   7.00  ab 7.40  المستوى ا+ول

 a 7.40  a   7.85  المستوى الثاني

 a 7.70  a  7.95  المستوى الثالث
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انخف@@اض ق@@يم الكثاف@@ة ) ٥-ج@@دول(يب@@ين : الكثاف��ة الظاھري��ة

٪ بس@@@بب انتق@@@ال ال@@@دقائق ٦الظاھري@@@ة للقش@@@رة ف@@@ي ا4نح@@@دار 
الناعمة الناتجة من تش@تت التجمع@ات م@ع م@اء الس@يح مم@ا يقل@ل 
من فرصة دخولھا في المسامات البينية فتقل كثافتھا الظاھري@ة 

ذي يس@مح ببق@اء مي@اه ا0مط@ار عل@ى ٪ ال٢مقارنة مع ا4نحدار 
السطح فترة أط@ول في@زداد تھ@دم التجمع@ات وانحkلھ@ا ودخ@ول 
الدقائق الناعمة في المسامات البينية مؤدية إلى انخف@اض نس@بة 

وتتف@ق ھ@ذه . المسامات الكبيرة وزيادة الكثافة الظاھرية للقشرة
كم@@ا ). ١٩٩٣،وآخ@@رون  Bruce(النت@@ائج م@@ع م@@ا توص@@ل إلي@@ه 

وجود اختkفات معنوية في الكثاف@ة الظاھري@ة ) ٥-جدول(يبين 
للقشرة مع زيادة مستويات إضافة التبن فقد سجلت أعلى كثافة 

٪ ٦٪ و ٢ظاھرية للقشرة في المستوى ا0ول ف@ي ا4نح@دارين 
مقارن@@@@ة م@@@@ع الكثاف@@@@ة  ٣-م.ميك@@@@اغرام ١.٥٢و  ١.٥٨وبلغ@@@@ت 

ض@افة ف@ي الظاھرية للقشرة في المستوى الثاني والثالث من ا_
عل@@@@ى  ٣-م.ميك@@@@اغرام ١.٤٣و  ١.٤٦٪ وبلغ@@@@ت ٢ا4نح@@@@دار 
  .التوالي
وقد يعزى سبب ذلك إلى دور التبن المضاف في تحسين       

صفات التربة وزيادة ثباتية تجمعاتھا وبالتالي انخفاض الكثافة 
الظاھرية للقشرة مع زيادة مستويات إضافة التبن، وتتفق ھذه 

  ).٢٠٠٣، Feyو  Mill(النتائج مع ما ذكره 
  

تأثير الميل ومستويات إضافة تبن الحنطة في الكثافة  :٥- جدول
  )3-م.ميكاغرام(الظاھرية للقشرة 

مستويات 
  ا�ضافة

  الميل
٦  ٪٢٪  

 c   1.26  c 1 .28  المستوى ا0ول
 d 1.22  d   1.23  المستوى الثاني
 d 1.20  d  1.22  المستوى الثالث

  
  :العربية المصـادر

تقي@@يم أث@@ر إض@@افة ت@@بن الحنط@@ة ف@@ي إنتاجي@@ة . ١٩٩٥،س@@ن، خال@@د ف@@الح ح-١
التربة تحت الظ@روف الديمي@ة، أطروح@ة دكت@وراه، كلي@ة الزراع@ة 

  .والغابات، جامعة الموصل
ت@@@@أثير التغطي@@@@ة عل@@@@ى .  ٢٠٠٦،الش@@@@ماع، مھن@@@@د عب@@@@دالرزاق س@@@@ليمان-٢

مفق@@ودات الترب@@ة وعم@@ق الس@@يح الس@@طحي تح@@ت ظ@@روف التس@@اقط 
رس@@@@الة ماجس@@@@تير، كلي@@@@ة الزراع@@@@ة . دين@@@@ة الموص@@@@لالطبيع@@@@ي لم

  .والغابات، جامعة الموصل
تك@@وين القش@@رة . ١٩٩٦،القص@@اب، ص@@kح ال@@دين عب@@دالعزيز مص@@طفى-٣

السطحية وتأثيرھا في الغيض المط@ري ف@ي بع@ض ت@رب المن@اطق 
أطروحة دكتوراه، كلية الزراعة والغابات، . الجافة لشمال العراق
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