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  المستخلص
  

بھدف دراسة دور طريقة الري والمشتق كم شمال شرق بغداد، العراق  ٢٠٠الترب الجبسية في الدور نفذت تجربة حقلية في محطة أبحاث       
أضيف . تحت أنظمة ري بالرش والتنقيط والسيحي حاصل الذرة الصفراءوفي في تحسين بعض خصائص التربة الفيزيائية ) البتيومين( النفطي 

الذرة الصفراء صنف نيلوم بعد  محصول زرع. على أساس وزن التربة الجاف% ٠.٥ سم وبتركيز ١٥ - ٠مع التربة للعمق" البتيومين خلطا
خصصت اaلواح الرئيسة لمعام_ت .مكررات ةوبأربع RCBDشقة بتوزيع نالم -ووظف تصميم المنشقة. من موعد إضافة البتيومين "ايوم١٥

- التبخر من حوض التبخر صنفبيانات تم الري باcعتماد على . ت الثانويةالري وشملت الثانوية الزراعة فيما احتلت  معاملة البتيومين اaلواح تح
A .  

زيادة في قيم معدل إذ حصل . البتيومينفي خصائص التربة وزيادة في حاصل الحبوب نتيجة hضافة " على العموم تحسناالنتائج  ظھرتأ      
ولوحظ  .بين  الري والزراعة و البتيومين إلى زيادة قيم معدل القطر الموزون وأدى التداخل .القطر الموزون للطبقة السطحية في التربة المزروعة

وحصل .على التوالي مقارنة بطريقة الري بالغمر%  ٥.٧و  ١.١٢ارتفاعا في قيم الكثافة الظاھرية لمعام_ت الري باالرش والتنقيط و بنسبة زيادة 
إضافة البتيومين إلى تحسين اcيصالية المائية للطبقة تحت السطحية للتربة وبنسبة زيادة  ، وأدت. ارتفاع في معدل الغيض عند الري بالرش والتنقيط

مقارنة بمعاملة عدم اضافة البتيومين،اc انھا ادت الى حصول انخفاض معنوي في معدل الغيض ومتوسط معدل الغيض نتيجة معاملة % ١٠٢قدرھا 
وكان للتربة غير المزروعة والمروية بالتنقيط اعلى . ربة بالبتيومين الى زيادة اcيصالية المشبعةوادى الري بالرش ومعاملة الت. التربة بالبتيومين

  .معدل غيض
ھكتار عند الري بالغمر والتنقيط والرش وتفوقت التربة المعاملة بالبتيومين في حاصل الحبوب / طن ٣.٦٨و  ٤.٦و ٥.٠٢بلغ إنتاج الحبوب       

  %. ٣٢وبنسبة ة على التربة غير المعاملة 
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Abstract  
  

      A field experiment was conducted to investigate the role of irrigation method and bitumen 
(petroleum derived product) in improvement of soil physical characteristic and yield of corn 
at the Gypsiferous Soil Experimental Station in Aldoor, 200 km Northeast Baghdad, Iraq. 
Irrigation was practiced by there methods: surface, sprinkler, and drip. Bitumen was mixed  
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with the upper 15 cm of soil surface at concentration of 0.5% on soil mass basis. A split-split 
plot in RCBD with four replicates was used in which the main plots were assigned for the 
irrigation treatment, subplots for the cultivation, and the sub-sub plots for bitumen treatment. 
Irrigation was accomplished based on evaporation of class-A pan. 
      In general, results indicated that the application of bitumen improved soil characteristic 
and increased yield. Interaction between irrigation, cultivation and bitumen increased 
(MWD). Values of soil bulk density increased by 1.12, 5.7 with sprinkler and drip irrigation 
respectively comparing with surface irrigation. Significant interaction observed between 
irrigation and bitumen by its effects on the values of sub surface, the heights value, and on the 
other hand the lowest value was 0.725 cm/hr. Infiltration rate increased under sprinkler and 
drip irrigation, average infiltration rate increased under circumstance use of drip, sprinkler 
and surface irrigation. Addition of bitumen was improved subsurface hydraulic conductivity 
by 102% compared with no bitumen addition. Significant decreases observed with infiltration 
and average infiltration rate as result of bitumen uses. On the other hand the values of average 
infiltration rate for cultivated, none cultivated increased under uses of drip, sprinkler and 
surface irrigation. Grain yield was 4.6 and 3.68 ton/ha with surface drip, and sprinkler 
irrigation, respectively. Grain yield was superior with the addition of bitumen by 32% 
compared with not bitumen application. 

 

 

  المقدمة
  

الجافة من انشار الترب  اطق الجافة وشبهتعاني المن      
من مجموع % ٦يقع في العراق حوالي  ، إذ الجبسية

ة ــــــــالم والتي تشغل مساحــــالترب الجبسية في الع
ن مساحة العراق الكلــــــية ــــم% ٢٠حوالي بتقدر 

تتميز ھذه الترب بتدھور خصائصھا ).١٩٨٦البرزنجي،(
تجعل " قلة خصوبتھا وھذه جميعاالفيزيائية والكيميائية و

لحل مشاكل ھذه المناطق لذا " اcنتاج الزراعي محدودا
نحو استخدام مواد " اتجھت أو تركزت الدراسات حديثا

 soilطبيعية أو صناعية تدعى محسنات التربة 
conditioners  كزيت الوقود والبولي فنيل الكحول

واcكروفكس والھايكرومول وبولي اكريل امايد 
مستحلب البتيومين بھدف تحسين الخصائص الفيزيائية و

والكيميائية لھذه الترب والمحافظة عليھا من التدھور فيما 
اتجھت دراسات اخرى في اتباع وتطبيق طرق ري 
مختلفة كالرش والتنقيط للتوصل الى افضلھا تحت ھذه 

  . الظروف
ان أستغ_ل ھذه المساحات بطرق حديثة سوف يوفر       

كبيرة من الغذاء ل_عداد المتزايدة من السكان كميات 
من مشاكل الترب الجسية ھو ذوبان  التدريجي ". سنويا

وبالتالي  sink holeللجبس وحدوث مايسمى بالبلوعات  
انھيارات مساحات واسعة من اcراضي الزراعية ومن 

بسبب النمو السكاني . ثم عدم ص_حيتھا للزراعة
" ة في الطلب على الغذاء ونظراالمستمر الذي تقابله زياد

لقلة مصادر المياه الصالحة للري اتجھت المحاوcت 
المتيسرة لتحقيق استخدام امثل للموارد المائية " أخيرا

  لذا  واhنتاجفي الزراعة  واaفقيبھدف التوسع العمودي 
  

  

  
ظھرت طريقتا الري بالرش والتنقيط كوسيلة لترشيد 

مححدا " ا يكون الماء عام_استھ_ك المياه cسيما عندم
ل_نتاج وذو نوعية رديئة وفي ظروف الترب الرملية " 

ھاتان الطريقتان تتميز  إن إذوالملحية والجبسية والكلسية 
بكفاءة ري عالية وقلة الضائعات المائية وامكانية 
المحافظة على مستوى رطوبي مناسب في المنطقة 

. وإنتاجيته على نمو النبات" الجذرية ينعكس ايجابيا
تھدف ھذه الدراسة بيان اثر الزراعة ودور مستحلب 
البتيومين وث_ثة طرق ري في تحسين الخصائص 

  . الفزيائية التربة جبسية
  

  طريقة العمل
  

نفذت تجربة حقلية للري بالغمر والتنقيط والرش       
الدور للترب الجسية في تربة مزيجة  أبحاثفي محطة 

ر تحتھا طبقات جبسية تصل غرينية ضحلة العمق تظھ
ووظف تصميم % ٤٠اكثر من نسبة الجبس فيھا الى 

 ةوبأربع RCBDشقة بتوزيع نالم-المنشقة
خصصت اaلواح الرئيسة لمعام_ت الري .مكررات

وشملت الثانوية الزراعة فيما احتلت  معاملة البتيومين 
  . اaلواح تحت الثانوية

الماصة  حللت حجوم الدقائق باتباع طريقة      
pipette method) Day ،1965 ( كما قدرت

، Black(اcيونات الموجبة والسالبة كما وردت في 
  صائص الكيميائية ــض الخــيبين بع ١-دولــج). ١٩٦٥

مع " أضيف مستحلب البتيومين خلطا. والفيزيائية للتربة
  م على اساس الوزن الجاف  ٠.١٥ -٠التربة على عمق 
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بعد تخفيفه بالماء بأستخدام مرشة % ٠.٥للتربة وبتركيز 

. يدوية وتقليب التربة لضمان عدم خلط الطبقة السطحية
ث_ث قطع استخدمت ث_ث نظم للري  إلىقسم الحقل 

  . فيھا
البتيومين زرعت  إضافةمن تأريخ  أيام ١٥بعد       

 Neeliumصنف  Zea mays Lبذور الذرة الصفراء 
ط على يمين ويسار خ١٢في  ٥/٧عروة خريفية بتأريخ 

المرشة وبموازاتھا واستعملت المسافات على خطوط 
م لطريقتي الري بالرش والغمر و ٠.٧بين خط وأخر 

م لطريقة الري بالتنقيط والمسافة بين جورة وأخرى ١.٤
ذات التصريف  Kiklipeسم واستخدمت منقطات ٣٠
على ) اليوريا(أضيف السماد النيتروجيني . . ساعة/لتر٢

اaولى عند الزراعة والثانية بعد شھر من دفعتين 
ھكتار  لكل دفعة والسماد / كغم٢٠٠الزراعة بمعدل 

/ كغم٢٠٠بمعدل ) سوبر فوسفات الث_ثي(الفوسفاتي 
استخدم مبيد الديازينون . ھكتار دفعة واحدة قبل الزراعة

 .مادة فعالة لمكافحة حفار ساق الذرة% ١٠المحبب 
عل±±±ى بيان±±±ات " ي اعتم±±±اداتم±±ت جدول±±±ة عملي±±±ة  ال±±ر      

 ٠.٦٥حي±±ث اعتم±±د  A-ح±±وض التبخ±±ر اcمريك±±ي ص±±نف
  :كمعامل للحوض وحسب المعادلة اcتية

عم±±ق م±±اء  x ٢المس±±احة المروي±±ة م=  ٣كمي±±ة م±±اء ال±±ري م
) ١.....(معام±±±ل النب±±±ات xمعام±±±ل الح±±±وض  xالتبخ±±±ر م 

)Vermeiren and Jobling  ،١٩٨٠.(  
تصريف النظري تمت عملية الري بعد حساب ال      

  )١٩٩٢حاجم، وحقي ( :للمرشة وفق المعادلة آcتية
  
  

q=Ca√2gh …….. (٢) 
 

 إذ أن
 q  =ثا /٣تصريف المرشة م 
 a  = مساحة المقطع العرضي لفتحة المرشة 
g   = رضيc٢ثا/م٩.٨(التعجيل ا( 
 h = م(شحنة الضغط عند فتحة المرشة( 
C  =وتتراوح  معامل التصريف ومعامل الفوھة

 ٠.٩٨-٠.٩٥قيمته بين 
دائرة اcبت_ل من  وحسب تأثير الضغط في قطر      

  )١٩٩٢حاجم، وحقي (  تيةا·المعادلة 
  

 R=35√dh ……… (٣) 
  
 ) م(نصف قطر دائرة اcبت_ل = Rإذ إن  
 d  = م(قطر فتحة المرشة ( 
h = م(شحنة الضغط عند فتحة المرشة (  
 

ص±ريف للمرش±ة ك±ان على ذلك ف±أن مع±دل الت" وبناء      
  ام ـــــدل التصريف العـــما حسب معـــك. ساعة/لتر١.٥٧

  

  
حس±بت .  س±اعة/ لت±ر ١.٨٥لمنظومة الري بالتنفيط وكان 

كميات مياه الري الضافة ال±ى الحق±ل بوض±ع ع±دادت م±اء 
اس±±تخدم مع±±دل القط±±ر الم±±وزون كمؤش±±ر للتعبي±±ر . مناس±±بة

لمقترح±ة م±ن عن ثباتية مج±اميع الترب±ة بأتب±اع الخط±وات ا
بطريق±ة النخ±ل ) ١٩٦٥(، Kemper and Chepilقب±ل 

  ). ١٩٨٢(الرطب والمحورة من قبل الكبيسي ،
م ) ٠.٥-٠(حي±±±ث اخ±±±ذت نم±±±اذج م±±±ن اcعم±±±اق م±±±ن       

م للطبق±±±ة تح±±±ت ) ٠.١٥-٠.٥(للطب±±±ق الس±±±طحية والعم±±±ق 
الس±±طحية قب±±ل الزراع±±ة وبع±±د الحص±±اد وعب±±ر ع±±ن نت±±ائج 

لقطر الموزون حسب طريق±ة تحليل ھذه المجاميع بمعدل ا
Youker and Gul )يونات الموجب±ة ). ١٩٦٥cقدرت ا

والس±±البة والج±±بس والكل±±س و الكثاف±±ة الظاھري±±ة بطريق±±ة 
 clod methodالم±±±درة حس±±±ب الط±±±رق ال±±±واردة ف±±±ي 

)Black للطبقة السطحية و تح±ت الس±طحية قب±ل ) ١٩٦٥
  .الزراعة وبعد الحصاد

مش±±بع بطريق±±±ة عين±±±ة ت±±م قي±±±اس التوص±±يل الم±±±ائي ال       
وعم±ود الم±اء   disturb soil sampleالترب±ة المث±ارة 

ت±±م قي±±اس ). ١٩٦٥، constant head )Kluteالثاب±±ت 
 double ringالغ±±يض بطريق±±ة الحلق±±ات المزدوج±±ة 

inflitrometers ) Haise et al ت±±م قي±±اس ). ١٩٥٦
متوسط معدل الغيض من حاصل قسمة الغيض التجميع±ي 

حس±±ب . س±±اعات ١٠لكل±±ي و الب±±الغ عل±±ى زم±±ن القي±±اس ا
حاص±±ل الحب±±وب بحص±±اد الم±±روز الوس±±طية م±±ن ك±±ل ل±±وح 
/ مض±±افا الي±±ه حاص±±ل النبات±±ات العش±±ر وحول±±ت ال±±ى ط±±ن

حللت النتائج %. ١٥ھكتار بعد تعديل رطوبة الحبوب الى
وأختب±±±رت الف±±±روق  Mstatcأحص±±±ائيا بواس±±±طة برن±±±امج 

وال±±ذي يش±±ير % ٥بأس±±تعمال أختب±±ار دنك±±ن عل±±ى مس±±توى 
ل±±ى إن المتوس±±طات المتبوع±±ة ب±±نفس الح±±روف c تختل±±ف إ

ع±±ن بعض±±ھا معنوي±±ا وت±±م الحص±±ول عل±±ى البيان±±ات الجوي±±ة 
لموس±±م الدراس±±ة م±±ن منظوم±±ة  اcن±±واء الجوي±±ة للمحط±±ة 

      .) ٢ -جدول(
  

  النتائج والمناقشة
  

ع±دم وج±ود ف±روق معنوي±ة ف±ي  ٣-ي_حظ م±ن ج±دول      
ة ومعدل الغ±يض وھ±ذا اcيصالية المائية والكثافة الظاھري

اc انھ±±±ا )  ١٩٨٣(والقيس±±±ي ) ١٩٩٧(م±±±ا وج±±±ده العبي±±±د 
ف±±±ي مع±±±دل االقط±±±ر الم±±±وزون للطبق±±±ة " اختلف±±±ت معنوي±±±ا

الس±±طحية اذ ان ت±±أثير الزراع±±ة ق±±د زاد م±±ن مع±±دل القط±±ر 
ولمعامل±±±±ة الزراع±±±±ة مقارن±±±±ة % ٣٤.٥الم±±±±وزون بنس±±±±بة 

قد يع±ود س±بب ذل±ك ال±ى فعالي±ة . بمعاملة من دون زراعة 
مجم±±±وع الج±±±ذري ف±±±ي تكوين±±±ه لمج±±±اميع اكث±±±ر ثباتي±±±ة ال

والحفاض عليھا والذي ينعكس في تحسين بناء الترب±ة ام±ا 
ع±±ن ع±±ن طري±±ق الت±±أثير المباش±±ر للج±±ذور او ع±±ن طري±±ق 
ربطھ±±ا ل±±دقائق الترب±±ة بع±±د تحللھ±±ا مكون±±ة مج±±اميع تتص±±ف 

  .بالثباتية
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  البيانات المناخية لمنطقة التجربة: ٢-جدول

  
الرطوبة   ٠درجات الحرارة م  

  النسبية
%  
  

معدل سرعة 
الريح اليومي 

  ساعة/كم

  
  الصغرى  العظمى

  ٤.٤٠  ٢٤.٧  ٢٦.٧  ٤٦.٨  تموز
  ٣.٧٢  ٤٣.٧  ٢٧.١  ٤٥.٣  آب

  ٦.٧٦  ٤٧.٠  ٢٠.٠  ٣٩.٠  ولأيل
  ٣.١٣  ٥٣.٠  ١٣.٤  ٢٩.٣٤  تشرين أول
  ٣.٥٥  ٥٣.٠  ٧.٧  ٢٣.٧٦  تشرين ثاني

 
  تأثير الزراعة في بعض خصائص التربة الفيزيائية: ٣-جدول

  

 الخاصية
  
  

  الزراعة

  اDيصالية المائية
  )ساعة/ سم(

  
  سطح         تحت سطح

معدل القطر الموزون 
  )ملم(

  
  سطح       تحت سطح

لكثافة الظاھرية ا
  )٣م/ميكاغرام(

  
  سطح    تحت سطح

  الغيض اDساسي معدل
  )ساعة/سم(

  نھاية لتجربة
  

متوسط معدل الغيض 
  )ساعة/سم(

  نھاية لتجربة
  

  بدون زراعة
1.073a       1.017a 2.28a     1.61ba 1.33a     1.33a 5.11a 1.48a 

 1.51a         0.805a 1.912a      2.17a  1.32a     1.32a 5.21a 1.302a  زراعة

  

ظھرت زيادة معنوية ف±ي اcيص±الية المائي±ة المش±بعة       
للطبق±±ة تح±±ت الس±±طحية نتيج±±ة معامل±±ة الترب±±ة ب±±البتيومين 

بمعامل±ة م±ن اض±افة مقارن±ة % ١٠٢وبنسبة زيادة ق±درھا 
قد يرجع سبب ذلك الى تحسين بناء ). ٤-جدول( بتيومين 

ادة مع±دل القط±ر الم±وزون الترب±ة وال±ذي انعك±س عل±ى زي±
للطبق±±ة الس±±طحية بس±±بب معامل±±ة الترب±±ة ب±±البتيومين حي±±ث 

مقارنة بمعاملة من دون % ٢١لوحظت زيادة فيه وبنسبة 
 ( ويتف±±±±±±ق ھ±±±±±±ذا م±±±±±±ع م±±±±±±ا وج±±±±±±ده. اض±±±±±±افة بتي±±±±±±ومين

عن±±د دراس±±ته ت±±أثير ال±±نفط اcس±±ود عل±±ى ) ١٩٨٥،الخف±اجي
 كم±ا يظھ±ر. ثبات تربة رديئة التركيب في مشروع الدلمج

  دل ـــي معــود انخفاض معنوي فـــدول وجـــمن نفس الج

  
على % ٣٤و  ٤٢الغيض ومتوسط معدل الغيض وبنسبة 

ق±±±د يع±±±زى س±±±بب اcنخف±±±اض ال±±±ى ان اض±±±افة . الت±±±والي
م±±ع الترب±±ة ي±±ؤدي ال±±ى تك±±وين معق±±دات " البتي±±ومين خلط±±ا

عضوية طينيةذات صفة كارھة للماء تعطي الترب±ة ص±فة 
م زاوي±±±ة التم±±±اس ب±±±ين الس±±±ائل كارھ±±±ة للم±±±اء وترف±±±ع ق±±±ي

وتمن±±ع حرك±±ة الم±±اء بحري±±ة ) ١٩٩٧(والص±±لب  الح±±ديثي
لتوفر ظروف غير مشبعة وبالت±الي تمن±ع م±ن دخول±ه ال±ى 

  .)Gabriels ،1978( المسامات الدقيقة 
تأثير معنوي لدور طريقة ال±ري  ٥ي_حظ من جدول       

اذ ادى ال±±±ري . ف±±±ي بع±±±ض الخص±±±ائص الفيزيائي±±±ة للترب±±±ة
    الى زيادة معنوية في قيم اcيصالية المائية للطبقة  بالرش

  العمق
  سم

نسجة   مفصوDت التربة
  التربة

الكثافة 
  الظاھرية

لرطوبة الحجمية ا
  ٣سم/٣سم

  خصائص للتربة الفيزيائية
  الطين  الغرين  الرمل

١٣  ٦٢  ٢٥  ١٥-٠  
مزيجة 
  غرينية

١٦.٣٢  ٣٤.٩٩  ١.٤٣  
التوصيل المائي 

  ساعة/سم
٠.٧  

٤٨  ٤٩  ٢٣  ٣٣- ١٥  
مزيجة 
  طينية

٢١.٧  ٤١.٨  ١.٤٥  
  معدل القطر الموزون

  )ملم( 
٠.٥٨  

  
EC 

ds/m 
pH 

  لتر/لموجبة الذائبة ملي مكافئتركيز اDيونات السالبة وا
معدل الغيض 

  ساعة/سم
٧.٣٣  

  الكبريتات  المغنيسيوم  الكالسيوم
البايكربونا

  ت
% 

  الكلس
% 

  الجبس
  ٣٨.٣٦  المسامية  ٠.٣  ٢٨.٢  ١.٨  ٢٣  ٩  ١٦  ٧.٧  ١.٨  ١٥-٠

٠.٢٨  ٢٩.٧  ١.٨  ٣٠  ٧  ٢٥  ٧.٧  ٦.٦  ٣٣- ١٥      
٣٥.٥  ١٥.٥  ١.٦  ٣٢  ٨  ٢٥  ٧.٨  ٢.٦  ٥٥- ٣٣      
٤٧.٦  ١٦.٢  ١.٨  ٣٦  ٩  ٢٧  ٧.٨  ٢.٨٢  ٨٠- ٥٥      
٤٦.٦  ١٤.٦  ١.٤  ٣٥  ٩  ٢٦  ٧.٩  ٣.٠٥  ١١٨- ٨٠      

 م ٠.٤٠-٠ميائية لتربة الحقل للعمق بعض الخصائص الفيزيائية والكي: ١-جدول



ISSN: 1994-7801      

  ٢٠٠٨، ٢-العدد، ١-المجلد                                 المجلة العراقية لدراسات الصحراء                      

  

 ٢٩

  
السطحية مقارنة بطريقتي ال±ري ب±التنقيط والغم±ر وبنس±بة 

كم±±±ا ل±±±وحظ ارتف±±±اع ق±±±يم . عل±±±ى الت±±±والي% ١٨١و  ١٧
الكثاف±±ة الظاھري±±ة تح±±ت ال±±ري ب±±الرش والتنق±±يط وبنس±±بة 

عل±±ى الت±±والي،  مقارن±±ة بطريقت±±ي % ٥.٧و  ١.١٢زي±±ادة 
 تدھور بناء إلىقد يعزى سبب ذلك           . الري بالغمر

التربة عند السطح وتحت تأثير سقوط قطرات الم±اء وم±ن 
ث±م تحط±±يم مج±±اميع الترب±±ة مكون±±ة طبق±±ة ذات قش±±رة ص±±لبة 

نف±±±س الش±±±ئ . اھرية عالي±±±ة ومس±±±امية رديئ±±±ةــ±±±ـوكثاف±±±ة ظ
كم±ا ). ١٩٩٥جمع±ة، ; ١٩٧٩ ، Sharma( حصل عليه 

قيم معدل الغ±يض بنس±بة يظھر من نفس الجدول زيادة في 
وبأس±±±±±تخدام طريقت±±±±±ي ال±±±±±ري ب±±±±±الرش %  ١٥٤و  ١٤٠

ي_ح±ظ م±ن . والتنقيط على التوالي، مقارنة ب±الري ب±الغمر
  .نفس الجدول ان النتائج جاءت متوافقة

عدم وجود تأثير معنوي للتداخل  ٦-وليتضح من جد      
خص±±ائص الترب±±ة  ب±±ين الزراع±±ة وال±±ري ف±±ي تأثيرھم±±ا ف±±ي

ع±±دا مع±±دل الغ±±يض للمعامل±±ة غي±±ر المزروع±±ة ومتوس±±ط 
 أذ ارتف±ت. معدل الغيض تحت ظ±روف الزراع±ة وع±دمھا

اذ ارتفع±±ت الق±±يم تح±±ت ت±±أثير ال±±ري ب±±التنقيط يليھ±±ا ال±±ري 
ال±ى  ٤٢٥بالرش والغمر حيث تراوحت نسبة الزيادة م±ن 

لمعاملة % ١٧٨الى  ٥٥لمعاملة عدم الزراعة و % ٥٤٧
قد يرج±ع الس±بب ال±ى ت±دھور بن±اء التنرب±ة بفع±ل . الزراعة

قط±±±رات الم±±±اء الس±±±اقطة وال±±±ى ذوب±±±ان قس±±±م م±±±ن الج±±±بس 
 sink (hole(وحركته وتك±ون انھي±ارات ف±ي بن±اء الترب±ة 

  ان الجبسـى ذوبــاذ ان الرطوبة العالية يمكن ان تؤدي ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
راط وخاص±±ة ص±±غيرة الحج±±م مم±±ا ي±±ؤدي ال±±ى تحط±±م وانف±± 

 و) ١٩٩٧ ،ش±ھاب( حبيبات التربة وھذا يتف±ق م±ع وج±ده 
  ).١٩٨٥ ،العزاوي(

حص±±±ل ت±±±داخل معن±±±وي ب±±±ين ال±±±ري والبتي±±±ومين ف±±±ي       
ح ـــــــــــ±ـلى اcيصالية المشبعة تح±ت السطـــتأثيرھما ع

اذ اعط±±ت اcيص±±الية المائي±±ة المش±±بعة تح±±ت ). ٧-ج±±دول( 
لبتيومبن اعل±ى نظام الري ب±الرش وع±دم معامل±ة الترب±ة ب±ا

ساعة في حين اعطى ال±ري ب±الغمر /سم ٢.٧٤قيمة بلغت 
 حص±ل الش±ئ نفســـ±ـه. س±اعة/س±م ٠.٧٢٥اقل قيمة بلغت 

بالنسبة لمعدل الغ±يض ومتوس±ط مع±دل الغ±يض اذ اعط±ى 
ال±±ري ب±±التنقيط عن±±د معامل±±ة الترب±±ة ب±±البتيومين اعل±±ى قيم±±ة 

ساعة في حين اعطى الغمر في التربة غير /سم٨.٤بلغت 
يع±±ود س±±بب . س±±اعة/س±±م ٢.٢٥لمعامل±±ة أوط±±أ قيم±±ة بلغ±±ت ا

ارتفاع قيم اcيصالية المائي±ة المش±بعة تح±ت ال±ري ب±الرش 
وغير المعامل بالبتيومين ال±ى فع±ل ارتط±ام قط±رات الم±اء 
الس±±اقطة م±±ن المرش±±ات ت±±ؤدي فعلھ±±ا ف±±ي ذوب±±ان بل±±ورات 
الج±±بس وخاص±±ة الص±±غيرة مكون±±ة مس±±امات كبي±±رة يس±±ھل 

  . لھامرور الماء من خ_
ويع±±زى س±±بب انخف±±اض اcيص±±الية المائي±±ة المش±±بعة       

عند معاملة التربة بالبتيومين ال±ى اعاق±ة دخ±ول الم±اء ال±ى 
المس±±±امات الص±±±غيرة وال±±±ى تًجم±±±ع بع±±±ض دق±±±ائق الترب±±±ة 
الص±غيرة المغلف±ة ب±البتيومين والت±ي تتجم±ع ف±ي المس±±امات 

 ونق±ل الكبيرة وتقلل ع±دد القن±وات الكبي±رة الج±اھزة لمس±ك
  ). ١٩٩٧(الماء وھذا يتفق مع ماوجده شھاب 

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تأثير البتيومين في بعض خصائص التربة الفيزيائية: ٤-جدول

 الخاصية
  
  

  البتيومين

اDيصالية المائية 
  )ساعة/ سم(

  
  سطح    تحت سطح

  معدل القطر الموزون
  )ملم (

  
  سطح   تحت سطح

الكثافة الظاھرية 
  )٣م/ميكاغرام(

  
  سطح      تحت سطح

  الغيض معدل
  )ساعة/سم(

  

  معدل الغيض متوسط
  )ساعة/سم(

  
  

  
 0.86a  0.91a 1.84a     1.71b 1.34a     1.33a 6.05a 1.55a  غير معامل

 1.74a    0.915a 2.35a   2.07a 1.31a     1.31a 4.27b 1.16b  معامل

 
  ص التربة الفيزيائيةتأثير الري في بعض خصائ: ٥-جدول                                                 

 الخاصية
 

  الري
 

 اDيصالية المائية
)ساعة/ سم(   

 
 سطح     تحت سطح

معدل القطر الموزون 
)ملم(   

 
 سطح    تحت سطح

الكثافة الظاھرية 
)٣م/ميكاغرام(  

 
 سطح    تحت سطح

 معدل الغيض
)ساعة/سم(  

 
 

متوسط معدل الغيض 
)ساعة/سم(  

 
 

 1.1a    1.013c 2.43a     1.79a 1.33a        1.28b 2.63b 0.66a الغمر

 0.89a    2.43b 2.85a     2.0a 1.32a       1.34a 6.23a 1.85a التنقيط

 1.91a    2.85a 1.01a     1.85a 1.32a       1.35a 6.63a 1.56a الرش
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 ٣٠

  
حص±±±ل ت±±±داخل معن±±±وي ب±±±ين ال±±±ري والبتي±±±ومين ف±±±ي       

طح ــــــ±ـعة تح±ت الســلى اcيصالية المشبـــأثيرھما عـــت
اذ اعط±±ت اcيص±±الية المائي±±ة المش±±بعة تح±±ت ). ٧-ج±±دول( 

مبن اعل±ى نظام الري ب±الرش وع±دم معامل±ة الترب±ة ب±البتيو
ساعة في حين اعطى ال±ري ب±الغمر /سم ٢.٧٤قيمة بلغت 

 حص±ل الش±ئ نفســـ±ـه. س±اعة/س±م ٠.٧٢٥اقل قيمة بلغت 
بالنسبة لمعدل الغ±يض ومتوس±ط مع±دل الغ±يض اذ اعط±ى 
ال±±ري ب±±التنقيط عن±±د معامل±±ة الترب±±ة ب±±البتيومين اعل±±ى قيم±±ة 

ساعة في حين اعطى الغمر في التربة غير /سم٨.٤بلغت 
  . ساعة/سم ٢.٢٥لة أوطأ قيمة بلغت المعام
يع±±ود س±±بب ارتف±±اع ق±±يم اcيص±±الية المائي±±ة المش±±بعة       

تح±±ت ال±±ري ب±±الرش وغي±±ر المعام±±ل ب±±البتيومين ال±±ى فع±±ل 
ارتطام قطرات الماء الساقطة م±ن المرش±ات ت±ؤدي فعلھ±ا 
ف±±±ي ذوب±±±ان بل±±±ورات الج±±±بس وخاص±±±ة الص±±±غيرة مكون±±±ة 

ويع±±زى . _لھ±±امس±±امات كبي±±رة يس±±ھل م±±رور الم±±اء م±±ن خ
  املةـــعند مع ائية المشبعةـــسبب انخفاض اcيصالية الم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
التربة بالبتيومين ال±ى اعاق±ة دخ±ول الم±اء ال±ى المس±امات  

الصغيرة والى تًجمع بعض دقائق التربة الصغيرة المغلفة 
 بالبتيومين والتي تتجمع في المسامات الكبي±رة وتقل±ل ع±دد

الماء وھ±ذا يتف±ق م±ع  ونقل القنوات الكبيرة الجاھزة لمسك
  ). ١٩٩٧(ماوجده شھاب 

تأثير التداخل بين ال±ري والزراع±ة   )٨-جدول(يبين       
اذ ظھر تداخل معنوي ف±ي ت±أثيره عل±ى مع±دل . والبتيومين

القطر الموزون ومعدل الغ±يض ، اذ اعط±ى مع±دل القط±ر 
ملم تحت نظ±ام ال±ري  ٢.٥٧الموزون اعلى قيمة له بلغت 

مل±±م  ٠.٧٨ب±التنقيط والزراع±±ة فيم±ا اعط±±ى اوط±±أ قيم±ة ل±±ه 
تح±±ت نظ±±ام ال±±ري ب±±الرش وع±±دم الزراع±±ة وع±±دم معامل±±ة 

م±ن جھ±ة اخ±رى اعط±ى مع±دل الغ±يض . التربة بالبتيومين
س±اعة تح±ت ال±ري ب±التنقيط /س±م  ١٠اعلى قيم±ة ل±ه بلغ±ت 

وع±±±±دم الزراع±±±±ة فيم±±±±ا اعط±±±±ى اوط±±±±أ قيم±±±±ة ل±±±±ه بلغ±±±±ت 
س±±اعة تح±±ت ال±±ري ب±±الغمر وعن±±د ع±±دم معامل±±ة /س±±م٠.٧٥

  .التربة بالبتيومين
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تأثير التداخل بين الري والبتيومين في بعض خصائص التربة الفيزيائية: ٧-جدول
  

                    
  

  الخاصية          
  

  الري
  

  البتيومين

  اDيصالية المائية
  )ساعة/ سم( 

  
  سطح   تحت سطح

معدل القطر الموزون 
  )ملم(

  
  سطح       تحت سطح

الكثافة الظاھرية 
  )٣م/يكاغرامم(

  
  سطح    تحت سطح

  الغيض اDساسي معدل
  )ساعة/سم(

  

متوسط معدل الغيض 
  )ساعة/سم(

  
  

  الغمر
  ملغيرمعا

  معامل
1.5a         1.11a 
0.73c       1.05a 

2.55a       1.78a 
2.30a       1.80a 

1.32a     1.29a 
1.34a     1.26a 

0.47a 
0.63a 

0.56e 
0.75d 

  التنقيط
  غير معامل

 معامل
1.0c         0.55a 
0.77c       0.80a 

3.09a       2.28a 
2.60a       1.76a 

1.29a     1.32a 
1.34a     1.35a 

1.66a 
1.77a 

1.5c 
2.2a 

  الرش
  غير معامل

 معامل
2.7a         1.3a 
2.74a       0.9a 

1.41a       2.14a 
0.62a       1.57a 

1.32a     1.32a 
1.33a     1.34a 

1.49a 
1.65a 

1.43c 
1.69b 

 

  ةفي بعض خصائص التربة الفيزيائي لزراعة أثير التداخل بين الري وات: ٦-جدول
  

الخاصية          
  

  الري
  

  الزراعة
  اDيصالية المائية

  )ساعة/ سم( 
  

  سطح   تحت سطح

  )ملم(معدل القطر الموزون 
  

  سطح       تحت سطح

الكثافة الظاھرية 
  )٣م/ميكاغرام(

  

  سطح  تحت سطح

  معدل الغيض
  )ساعة/سم(

  

  
متوسط معدل 

  )ساعة/سم(الغيض 
  
  

  الغمر
  غير مزروع

  مزروع
0.84a     1.32a 
1.35a     0.78a 

1.72a      2.60a 
1.87a      2.30a 

1.34a    1.29a 
1.32a    1.26a 

1.38c 
3.88a 

0.34d 
0.97c 

  التنقيط
  غير مزروع

 مزروع
0.86a    0.74a 
0.92a    0.61a 

3.10a      1.71a 
2.60a      2.20a 

1.32a    1.32a 
1.32a    1.34a 

7.35a 
5.9a 

2.22a 
1.48b 

  الرش
  ير مزروعغ

 مزروع
1.50a    0.97a 
2.29a    1.03a 

1.20a      1.41a 
0.85a     2.28a 

1.32a    1.36a 
1.32a    1.34a 

6.62a 
5.85a 

1.65b 
1.46b 
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 ٣١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وج±±±ود ت±±±داخل معن±±±وي ب±±±ين ) ١-كلش±±±(  يتب±±±ين م±±±ن      
البتي±±ومين والزراع±±ة ف±±ي تأثيرھم±±ا عل±±ى متوس±±ط مع±±دل 

اذ ظھ±ر ف±رق معن±وي ب±ين معامل±ة غي±ر م±زروع . الغيض
ي±±ر معام±±ل م±±ن جھ±±ة وبقي±±ة المع±±ام_ت الت±±ي ل±±م يظھ±±ر وغ

لك±ل م±ن %  ١٦و  ١٩و  ١٦معنوي±ة وبنس±بة " بينھا فرقا
م±±زروع وغي±±ر معام±±ل ومعام±±ل غي±±ر م±±زروع ومعام±±ل 

  .مزروع على التوالي
ف±روق مع±ـنوية ف±ي مع±ام_ت   )٢-ش±كل(يظھ±ر كما       

   ٥.٠٢وب حيث بلغ ري في تأثيره على حــاصل الحبــــال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ھكتار لكل من الري بالغمر والتنقيط / طن ٣.٦٩و  ٤.٦و
يعود سبب تفوق حاصل الحبوب . والرش ، على التوالي

تحت الري بالغمر الى كون النبات يحصل على كمية 
كافية من الضوء وcتوجد منافسة على الماء والعناصر 

الحبــوب  تفوق حاصل ٣كما يظھر من شكل . الغذائية
التربة غير المعاملة  في الـتربة المعاملة بالبتيــومين على

قد يرجع سبب ذلك الى دور %. ٣٢وبنسبة زيادة قدرھا 
التربة الفيزيائية التي  البتيومين في تحسين بعض صفات

  لى تحسين بيئة النبات ــذي انعكس عـــا والــرھــسبق ذك
  
  
  
  

  زراعة والبتيومينتأثير التداخل بين الري وال: ٨-جدول
  

  الخاصية      
  

  الري
  

  البتيومين  الزراعة

  اDيصالية المائية
  )ساعة/ سم( 

  
  سطح    تحت سطح

  معدل القطر الموزون
  )ملم (

  
  سطح    تحت سطح

الكثافة الظاھرية 
  )٣م/ميكاغرام(

  
  سطح    تحت سطح

  معدDلغيض
  )ساعة/سم(

  
  

  متوسطمعدل الغيض
  )ساعة/سم(

  
  

  الغمر

  غير مزروع
  

  غيرمعامل
  معامل

0.295a    1.26a 
1.154a    0.85a 

2.2a    1.78bcd 
2.4a      1.8bcd 

1.34a    1.26a 
1.33a    1.27a 

2gh 
4ef 

0.5a 
1a 

 مزروع
  غير معامل

 معامل
1.39a      1.39a 
1.54a      0.72a 

2.99a    1.66cd  
2.12a    1.9bcd 

1.33a    1.33a 
1.31a    1.26a 

0.75h 
3.8fg 

0.19a 
2.0a 

  التنقيط

  غير مزروع
 

  غير معامل
 معامل

0.74a     0.98a 
0.80a     0.61a 

2.56a     1.43d      
2.65a  2.1abc 

1.36a    1.35a 
1.33a    1.35a 

10a 
6.8bc 

2.7a 
1.7a 

  مزروع
  غير معامل

  معامل
0.97a     0.50a 
1.03a     0.60a 

3.6a   1.98abcd 
2.6a     2.57a 

1.28a    1.30a 
1.3a      1.33a 

4.7def 
5cdef 

1.75a 
1.25a 

  الرش
  غير مزروع

  غير معامل
  ملمعا

0.83a     0.78a 
1.30a     0.99a 

1.04a    0.78e 
0.2a    2.4ab 

1.3a      1.41a 
1.3a      1.36a 

7.7b 
5.8cde 

1.93a 
1.45a 

  مزروع
  غير معامل

  معامل
2.2a       1.2a 
3.28a      1.1a 

1.30a  2.0abcd 
1.5a    2.2abc 

1.34a    1.33a 
1.31a    1.32a 

5.5cdef 
5.9bcd 

1.58a 
1.48a 

 

شكل1 تأثير التداخل بين البتيومين والزراعة في متوسط معدل 
الغيض

0

1

2

3

4

5

6

غير مزروع

غير معامل

مزروع غير

معامل

معامل غير

مزروع

معامل مزروع

عة
سا
م/
س
ض 

غي
 ال
دل
مع
ط 
س
تو
م

a

b
b

b

 

تأثير التداخل بين البتيومين والزراعة في : ١-شكل
 متوسط معدل الغيض
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