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تأثير تصاريف مختمفة في التوزيع الرطوبي والجبس ألعمدة التربة تحت الري بالتنقيط .
عماد طارق دحام الطائي 1ورمزي محمد شهاب وعبدالوهاب عبد الرزاق سعيد القيسي

كمية الزراعة  -جامعة تكريت  -العراق .
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نفذت تجربة لدراسة حركة الماء والجبس تحت تصاريف مختمفة لمري بالتنقيط  .اخذت عينتا تربة جبسية من حقل

الرطوبي  ،الجبس ،

الجبس فييا  85غم  .كغم ، 1-وأخذت العينة الثانية من األفق تحت السطحي لمعمق  40 - 5سم  ،وبمغ محتوى

تصاريف  ،التوزيع

اعمدة التربة  ،الري
بالتنقيط .
لممراسمة >

عماد طارق دحام الطائي

قسم عموم التربة والموارد
المائية  ،كمية الزراعة ،
جامعة تكريت  ،العراق .

كمية الزراعة – جامعة تكريت  ،اذ أخذت العينة االولى من األفق السطحي لمعمق  5 - 0سم  ،وبمغ محتوى
الجبس فييا  731غم  .كغم 1-جففت العينات ىوائيا ومررت من منخل قطر فتحاتو  2ممم  .نضدت عينتا التربة في

اعمدة بالستيكية بمغ قطرىا الداخمي  1888سم وبطول  55سم .بشكل مناظر لتنضيدىا في الحقل  .استعممت

منقطات بتصريف  2و  4و  8لتر  .ساعة ˉ  . ¹تم تعيير منظومة الري بالتنقيط تحت ضغط  100كيموباسكال ،

نفذت التجربة عمى مرحمتين :المرحمة االولى تم فييا دراسة توزيع الماء في اعمدة التربة عن طريق قياس توزيع

الرطوبة الحجمية في اعمدة التربة عمى مسافات  0و  485و 9سم افقياً من المنقط وعمى أعماق  5 - 0و 10 - 5

و  15 - 10سم عمودياً اما المرحمة الثانية فقد تم فييا دراسة تأثير تصريف المنقطات في حركة وتوزيع الجبس في

عمود التربة  ،من خالل تعقب التغير في محتوى الجبس مع العمق في اعمدة التربة  .بينت النتائج ازدياد المحتوى
الرطوبي عند مصدر التنقيط (المنقط) َّ
وقل باالبتعاد عنو أفقيا وعمودياً لجميع معامالت الدراسة  ،كما ازداد المحتوى
الرطوبي باالتجاه االفقي يرافقو انخفاض باالتجاه العمودي بزيادة تصاريف المنقطات  .بينت النتائج كذلك عدم وجود
فروقات احصائية في محتوى الجبس في التربة لمعمق 5 – 0سم  ،بزيادة تصريف المنقطات وان ذوبان الجبس ازداد
مع زيادة تصريف المنقطات لمعمق  10 – 5سم وانخفض تأثير زيادة التصريف في حركة الجبس في عمود التربة

مع العمق .

Relation of Water and Gypsum Movement in Soil with Different Discharges of Drip
Irrigation.
Emad T.D. AL-Taie , Ramzi M. Shihab and Abdulwahab A. AL- Kayssi
College of Agriculture - University of Tikrit – Iraq.

ABSTRACT
Field experiment was conducted to study the relation between movement of
water and gypsum and discharge of drip irrigation in gypsifereous soil .Emitters with
discharge of 2 , 4 and 8 (L.hˉ¹) were used . Soil samples with gypsum from 85 g.
Kgˉ ¹ of surface, soil layer(0-5 cm) and subsurface soil layer (5 - 40 cm) were taken
from the field of College of Agriculture -Tikrit university. The samples were air
dried and passed through a sieve with 0.2 cm opening .The soil samples were packed
and stratified to simulate field conditions in a PVC columns with 18.8 cm inner
diameter and 55 cm length . The drip irrigation system was installed and calibrated
under pressure of 100 kPa . The efficiency of drip system were 90 , 97 and 97 %
for emitters of 2 , 4 and 8 (L.hˉ¹) . The experiment was carried out into two separate
groups of columns . in the first group the distribution of water in the soil columns
were studied . Volumetric water content (�) were measured horizontally at distance
of 0, 4.5 and 9.0 cm in two directions from the emitter , and vertically at depths of 05 , 5-10, and 10-15 cm under the emitter.In the second group , the movement and
distribution of gypsum in soil columns were studied . Quantity of applied water depth
that applied to soil column , as well as the time required for each application was
measured .The results can be summarized as follows, Generally , (�) was increased
1

البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث االول

351

Key words:
Water, gypsum
movement, discharges,
drip irrigation.
Correspondence:
Emad T.D. Al-Taie
Soil & Water
Resources Dep.,
College of Agriculture
– - University of Tikrit
Iraq.

مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية المجلد (  ) 16العدد ( ) 2026 ( – ) 2
ISSN-1813-1646

at the source of water (emitter) and decreased horizontally and vertically far from the
emitter . Water content increased horizontally with decease of discharge of emitters 0
– 5 cm. depth No significant differences were found in gypsum content with
discharge in soil column at 0-5 cm depth The solubility of gypsum increased with
increasing of discharge for depth of 5 - 10 cm , while , the influence of discharge was
decreased on gypsum movement with depth.

المقدمة >

عرفت منظمة الغذاء والزراعة الدولية  )1990( FAOالترب الجبسية بأنيا الترب التي تحتوي كميات كافية من الجبس (كبريتات

الكالسيوم) وتؤثر في نمو النبات  ،تنتشر الترب الجبسية في المناطق الجافة وشبو الجافة من العالم وتشكل الترب الجبسية نحو
 % 20من مساحة العراق ( . )1973 ،Barzanjiتعد التربة الجبسية ) )gypsifereous soilsمن التربة محدودة االنتاجية
بسبب ضعف بنائيا وانخفاض سعة احتفاظيا بالماء ووجود طبقات صماء كما ان ذوبان الجبس فييا يؤدي الى تكون التجاويف او
الحفر )  ) sink holesويؤدي إلى تيدم وانحالل التربة وتكوين تربة ذات تجمعات ضعيفة بسبب ذوبان الجبس العالي في الماء اذ

يبمغ معدل ذوبانو في الظروف القياسية (  286غم  .لترˉ( )¹الزبيدي ، (1992 ،لذا تحتاج ادارتيا الى اساليب عممية خاصة من
اجل استثمارىا زراعياً  .يعد نظام الري بالتنقيط اكفأ طرائق الري اذ تصل كفاءتو الى حوالي  Keller( % 90و ،Karmeli

 ، )1974ان الترشيد في استخدام مياه الري في ىذا النوع من الترب امر ضروري لما لو من تأثير في التقميل من ذوبان الجبس
باألضافة الى زيادة كفاءة استعمال المياه إن مقدار ما يتحمل من الجبس يعتمد وبشكل أساس عمى بعض العوامل اذ وجد

 Mikheevواخرون ) )1973ان المياه المشبعة بالجبس غير قادرة عمى تحمل المزيد من المواد الجبسية  ،و ان مقدار ما يتحمل من

الجبس يعتمد عمى تركيز المواد الجبسية في التربة وطريقة توزيعيا .وبشكل عام فان مقدار ما يتحمل من الجبس يزداد بزيادة المساحة
السطحية لممادة الجبسية المعرضة لتيارات المياه الجارية )  Jamesو  . (1978 ،Luptonان المسافة التي ينتشر فييا الماء أفقيا
عمى سطح التربة وحجم التربة المبتمة ىو احد العوامل التي تحدد التصريف المناسب لممنقطات والمسافة بين المنقطات وعدد

خطوط منظومة الري بالتنقيط  ،والفترة بين ريتين متتاليتين ومدة الري  ،وبالتالي تكمفة الري ( Skaggsواخرون .)2010 ،ومن اىم
الخواص الفيزيائية لمتربة التي تؤثر في انتشار المياه في التربة تحت منظومة الري بالتنقيط ىي نسجة التربة و بناؤىا (Cote
وآخرون . )2003 ،كذلك فأن استخدام تقنيات إدارية معينة مثل زيادة معدل اضافة الماء وتقارب الفترة بين الريات والتصاريف
العالية لممنقطات والمحتوى الرطوبي لمتربة قبل الري  ،قد تزيد من االنتشار األفقي لممياه والمواد الكيميائية )  Liوآخرون،

 .)2004وجد المحمدي ( )2011إن أعمى محتوى رطوبي كان عند مصدر التنقيط و ينخفض باالبتعاد عنو باالتجاىين األفقي

الدرسة التي شممت الري بمياه نير و مياه مالحة.
والعمودي لمستويي تصريف  3894و 7888لتر .ساعة ˉ  ¹و لجميع معامالت ا
ذكر عالوي ( )2007بأن التوزيع الرطوبي كان اكثر عمقا و اقل قط ار مع انخفاض تصريف المنقطات  .ان من مساوئ الري
بالتنقيط ىي تجمع االمالح عمى سطح التربة مابين المنقطات وخطوط التنقيط  .فقد وجد البياتي ( )1988زيادة المحتوى الرطوبي
لتربة الدور الجبسية باالتجاه االفقي عند زيادة تصريف المنقط  ،اذ ارتفعت قيم الرطوبة الحجمية لمبعد االفقي  75سم عن المنقط

وعمى عمق  20سم من  7الى  % 11عند زيادة تصريف المنقط من  2الى  4لتر  .ساعة ˉ  . ¹اشار  )1976( Hoffmanالى
ان اقل تركيز لألمالح يحصل بالقرب واسفل المنقطات ويزداد بأتجاه جبية االبتالل  ،وان طبيعة تجمع االمالح تعتمد عمى
المسافة بين المنقطات ومعدل كميات مياه الري ومددىا وكمية المياه التي تمتصيا الجذور ومموحة التربة ونوعية مياه الري .
اكد )1996( Abu-Awwadان اقل تراكم لألمالح كان اسفل المنقطات في االتجاىين االفقي والعمودي حتى يصل اقصاه عند

سطح التربة وعند حواف المنطقة المبتمة  .واشار Campواخرون( )2000الى وجود منطقة واسعة منخفضة االمالح اسفل المنقط
مباشرة نتيجة انتقال االمالح خارج المنطقة الجذرية  ،وان التراكم الممحي يزداد بزيادة المسافة عن المنقط ومع العمق  .واشار

السعدون (  ) 2006الى ارتفاع مموحة التربة باالبتعاد افقيا عن مصدر التنقيط وان اعمى تجمع ممحي حصل عند حواف جبية
االبتالل االفقية والعمودية ويزداد ىذا التجمع بتقميل مدة الري وزيادة مستوى ماء الري وتصريف المنقط وان التصاريف العالية
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لممنقطات كانت اكثر فعالية في االزاحة االفقية والعمودية لألمالح ويزداد تركيز االمالح اسفل المقد بتقدم موسم النمو ولجميع

المعامالت الدراسة  .لذلك ييدف البحث إلى دراسة اختالف تصريف المنقط في:
 -1توزيع الماء في مقد التربة من خالل رصد حركة الماء األفقية والعمودية .
 - 2ذوبان الجبس وتوزيعو في مقد التربة .
 - 3العالقة بين حركة الماء داخل مقطع التربة مع حركة الجبس الذائب .
المواد وطرائق العمل :

تم حفر مقد تربة في حقلل محطلة كميلة الز ارعلة فلي جامعلة تكريلت الواقلع عملى خلط علرض ﹰ 54,29ﹶ 34° 40شلماالً وخلط

طول ﹰ 49,29ﹶ 43° 88شرقاً .تتصف المنطقلة بكونيلا ذات منلاخ جلاف وال يتجلاوز معلدل اليطلول المطلري  150مملم  .سلنة ˉ . ¹

تم تحديد االفق السطحي  Apالذي بمغ سمكو  5سم (افق الحراثة) ومحتوى الجبس فيو  85غم  .كغم ˉ  . ¹واالفق الجبسي الذي
اخذت العينات الممثمة لو عمى عمق  40سم وبمغلت نسلبة الجلبس فيلو ( %73.1الجلدول  )1يوضلح بعلض صلفات التربلة الفيزيائيلة

والكيميائية  .اخذت عينتا تربة من االفقين اعاله و جففت ومررت عبر منخل قطر فتحاتو  2ممم  ،ثم نضدت فلي اعملدة بالسلتيكية
بمغ قطرىا اللداخمي  1888سلم وبطلول  55سلم وسلمك جلدرانيا  086سلم بلنفس تنضليدىا فلي الحقلل  ،تلم غملق الطلرف االسلفل لكلل
عمللود بشللكل محكللم بقطعللة مللن القمللاش لمنللع تسللرب التربللة مللن العمللود  .حسللبت كميللة التربللة الواجللب اضللافتيا فللي عمللود التربللة

وباالعم للاق المناس للبة لك للل اف للق وذل للك لمحص للول عم للى كثاف للة ظاىري للة ثابت للة تس للاوي تقريب للا  183ميك للاغرام  .مˉ  ³ولجمي للع االعم للدة
المستعممة ف ي التجربة  .وضع اسفل كل عمود من اعمدة التربة طبقة من الحصى الناعم تراوحلت اقطلاره  4– 2مملم بسلمك  2سلم
 ،ثلم عبئللت  13.7كغلم مللن تربلة االفللق الجبسللي بواسلطة قمللع ملع طللرق العملود البالسللتيكي ليبمللغ ارتفاعيلا  38سللم ثلم وضللعت تربللة
االفللق السللطحي بارتفللاع  5سللم فللوق الطبقللة الجبسللية بللنفس الطريقللة التللي عبئ لت فييللا تربللة االفللق الجبسللي ( شللكل  ) 1وبمللغ عللدد

االعمدة  18عموداً  .تم نصب وتعيير منظومة الري بالتنقيط تحت ضغط  100كيملو باسلكال وذللك قبلل وضلعيا فلوق اعملدة التربلة

حيث اشتممت المنظومة عملى ثلالث مجموعلات ملن المنقطلات وبتصلاريف  2و  4و  8لتلر  .سلاعة ˉ  ¹بمغلت كفلاءة اللري % 90
لممنقطات بتصريف  2لتر .ساعة ̄  ¹و  % 97لممنقطات ذات التصاريف  4و  8لتر .ساعة ̄ .¹
الجدول > 1بعض الصفات الفيزيائية و الكيميائية لمتربة .
االفق السطحي

الصفات الفيزيائية و الكيميائية لمتربة

االفق تحت السطحي

(  5 - 0سم )

(  40 - 5سم )

الرمل

( غم  .كغم̄ ) ¹

473

_

الغرين

( غم  .كغم̄ ) ¹

381

_

الطين

( غم  .كغم̄ ) ¹

146

_

النسجة

مزيجة

الكثافة الظاهرية ( ميكا غرام  .مˉ ) ³

1.3

1.28

الرطوبة الحجمية

الشد  77كيمو باسكال

6=.:

5=.99

( سم  . ³سمˉ ) ³

الشد 5999كيمو باسكال

;.59

7.=9

درجة التفاعل PH

;.89

7.49

االيصالية الكهربائية ( ديسيسمنز  .م ̄ ) ¹

;5.6

1.94

السعة التبادلية لاليونات الموجبة ( سنتيمول  .كغم ˉ) ¹

<.96

<8.9

المادة العضوية ( ) %

9.=8

.......
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وحسب حجم الماء الالزم لكل رية والذي يضمن ايصال الماء الى االفق الجبسي بكميات مناسبة وكذلك يضمن عدم وصول الملاء
بكميللات كبيلرة الللى اسللطح جللدران االعمللدة البالسللتيكية ممللا يقمللل مللن تللأثير ىللذه الجللدران فللي حركللة المللاء داخللل اعمللدة التربللة  .بعللد

سمسمة من التجارب تم تحديد حجم الماء المناسب اضافتو ألعمدة التربة  .قسمت االعمدة الى مجملوعتين  .المجموعلة االوللى تلم
فييا دراسة توزيع الرطوبة في عمود التربة بتصاريف مختمفة اذ بمغ حجم الماء المحسوب  555سم ³والذي يساوي  2سم عمق ماء
واللذي يمثللل عملق الريللة االولللى لمتربلة الجبسللية بللذلك كلان زمللن اللري  1000و  500و  250ثانيلة لمتصللاريف  2و  4و  8لتللر .
ساعة ˉ  ¹عمى التوالي .

املا المجموعلة الثانيلة فقلد درس فييلا حركلة وتوزيلع الجلبس فلي عملود التربلة  ،فقلد تلم حسلاب عملق الملاء الكملي الواجلب اضلافتو

51سللم والللذي بمللغ حجمللو  14153سللم ³وىللذه الكميللة ىللي التللي يحتاجيللا محصللول الللذرة الصللفراء والللذي يعللد ضللمن عمللق المنطقللة
الجذرية لمنباتات خالل فترة النمو ،حيث كان عملق الملاء فلي االضلافة االوللى  3سلم واللذي يمثلل عملق الجلذور الفعاللة لممحصلول
اعاله (الطيف وعصلام )1988 ،واللذي يسلاوي  833سلم . ³بملغ زملن اللري  1500و  750و  375ثانيلة لمتصلاريف  2و  4و 8
لتر  .ساعة ˉ . ¹

تم دراسة توزيع المحتوى الرطوبي افقياً وعمودياً في اعمدة التربة بعد الرية االولى و ذلك من خالل أخذ عينات التربة بعد اختفاء
الماء من سطح عمود التربة بأستعمال مثقاب صغير (  ) Mini- Augerبقطر داخمي  1.5سم وبطول  50سم  .وفي 5

مواقع من سطح التربة ىي  Aو  Bو  Cو  Dو  Eحيث تمثل الرموز المواقع التي تبعد عن موقع المنقط  Cفي سطح عمود
التربة و كاألتي  A :و Eتبعد  9سم عن موقع المنقط  .Cو Bو Dتبعد  4.5سم عن موقع المنقط  .Cولألعماق  5 – 0و 5
–  10و  15 – 10سم ،اخذت النماذج بعد الري ثم جففت في الفرن بدرجة ح اررة  70م◦ حتى ثبات الوزن وحسبت الرطوبة
الوزنية ( )Pwلمتربة عمى اساس الوزن الجاف لمتربة  .و ضمت التجربة الثانية تسعة اعمدة تربة اخرى لدراسة حركة الجبس
وانتقالو في عمود التربة باستعمال تصاريف المنقطات المذكورة انفا بعد  25رية وبواقع ثالث مكررات لكل تصريف وعمى عمق

كمي بمغ  45سم وقد تم تقطيع العينات باطوال متساوية تبمغ  5سم ألخذ عينات التربة وتحميميا لتقدير نسبة الجبس فييا .
رسم التوزيع الكنتوري باستعمل برنامج  surferلمعبير عن حركة الماء في عمود التربة  ,نفذت التجربة بالتصميم العشوائي
الكامل ( ، )CRDواستعمل نظام ( )SASفي تحميل النتائج .

قُدرت السعة الحقمية ونقطة الذبول الدائم من خالل تشبيع ترب الدراسة ذات المحتوى المختمف من الجبس بالماء ثم تعريضيا
لمشدود  33و  1500كيموباسكال وذلك باستخدام جياز ( ) Pressure Plate Apparatusوقدرت نسجة التربة باستخدام طريقة
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الييدروميتر والموصوفة من قبل ) )1965 ،Dayتم تقدير االيصالية الكيربائية ودرجة التفاعل حسب الطريقة الموصوفة من قبل
 . ) 1954 ( Richardsقدرت السعة التبادلية الكاتيونية ( )CECحسب طريقة أزرق المثيل Methylene blue method

والواردة في  . (1994) Savantقدر الجبس  Gypsumبطريقة) الزبيدي وآخرون. )1981 ،
النتائج و المناقشة :

توزيع المحتوى الرطوبي الحجمي في عمود التربة تحت المنقط بتصريف  2لتر .ساعة ̄  ¹يوضح شكل  2توزيع الرطوبة

الحجمية في عمود التربة تحت تصريف  2لتر  .ساعة ̄  . ¹اذ يالحظ ان اعمى محتوى رطوبي تحقق عند العمق  5 – 0سم

وتحت المنقط مباشر بينما كان ادنى محتوى لمرطوبة الحجمية في عمود التربة عند العمق  15 - 10سم وعمى بعد افقي مقداره 9
سم عن مركز المنقط  .تظير النتائج ان قيم الرطوبة الحجمية قد ازدادت عند مصدر التنقيط (المنقط) وقمَّت باالبتعاد عنو أفقيا
وعمودياً لجميع معامالت الدراسة  ،وكانت الزيادة معنوية وىذا (جدول  . )2اذ بمغ اعمى معدل لمرطوبة الحجمية (% 38873 )θ

في حين بمغ اقل معدل لنسبة الرطوبة الحجمية  % 88053وقد انخفضت قيم الرطوبة الحجمية في عمود التربة باالبتعاد عن

المنقط باالتجاىين العمودي واالفقي  .ويالحظ انخفاض نسبة الرطوبة الحجمية باالبتعاد افقيا عن المنقط عند العمق  5 - 0سم ،
حيث بمغت نسبة االنخفاض بين الرطوبة الحجمية تحت المنقط مباشرة والبعد  4.5سم عن المنقط  %31834بينما بغمت نسبة
االنخفاض في الرطوبة الحجمية بين البعدين  485و  9سم عن المنقط  . % 18879اما العمق  10 - 5سم فقد بمغت نسبة
االنخفاض في الرطوبة الحجمية تحت المنقط مباشرة و البعد  4.5سم عن المنقط ىو  % 25892بينما بغمت نسبة االنخفاض في
الرطوبة الحجمية بين البعدين  485و  9سم . % 2985

الشكل  >2توزيع المحتوى الرطوبي الحجمي (  ) θفي عمود التربة تحت تصريف  2لتر  .ساعة . ¹
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الجدول  > 2توزيع قيم الرطوبة الحجمية افقياً و عمودياً في عمود التربة باختالف تصريف المنقطات .
البعد عن المنقط ( سم )

9

العمق
(سم)

0

4.5

9

4.5

التصريف (لتر .ساعة ̄  )¹التصريف (لتر .ساعة ̄  )¹التصريف(لتر .ساعة ̄  )¹التصريف (لتر .ساعة ̄  )¹التصريف(لتر .ساعة ̄ )¹
2

4

8

2

4

8

2

4

8

4

2

8

4

2

8

5 - 0

34.43 26.36 21.68 38.20 32.34 27.08 45.68 40.28 38.73 39.19 36.34 26.09 40.63 29.27 21.50

10 - 5

12.00

8.47

8.97

10.36 15.98 11.81 14.89 19.10 22.51 22.76 26.78 10.73 14.14 20.59

9.05

15 – 10

7.92

5.85

4.74

5.79

5.22

8.54

7.12

7.15

12.71 15.60

9.55

10.74

8.94

7.07

8.19

توزيع المحتوى الرطوبي الحجمي في عمود التربة تحت المنقط بتصريف  4لتر .ساعة ̄ : ¹

يبين شكل  3توزيع الرطوبة الحجمية في عمود التربة تحت تصريف  4لتر  .ساعة ̄  . ¹يالحظ زيادة المحتوى الرطوبي الحجمي
تحت المنقط لمعمق  5 - 0سم والذي بمغ  . % 40828في حين انخفض المحتوى الرطوبي مع زيادة العمق والبعد االفقي عن
المنقط ليصل ادنى مستوى لو عند العمق  15 -10وعمى بعد افقي مقداره  9سم عن المنقط اذ بمغ ( %58867جدول  . )2حيث
انخفضت الرطوبة الحجمية في عمود التربة باالبتعاد عن المنقط باالتجاىين العمودي واالفقي  .ويالحظ ايضا انخفاض نسبة
الرطوبة الحجمية باالبتعاد افقيا عن المنقط عند العمق  5 - 0سم  ،حيث بمغت نسبة االنخفاض بين الرطوبة الحجمية تحت

المنقط مباشرة والبعد  4.5سم عن المنقط  %14874بينما بغمت نسبة االنخفاض في الرطوبة الحجمية بين البعدين  485و  9سم
عن المنقط . % 19

الشكل  > 3توزيع المحتوى الرطوبي الحجمي (  ) θفي عمود التربة تحت تصريف  4لتر  .ساعة ˉ . ¹
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اما العمق  10 - 5سم فقد بمغت نسبة االنخفاض بين نسبة الرطوبة الحجمية تحت المنقط مباشرة و البعد  4.5سم عن المنقط

 % 35807بينما بغمت نسبة االنخفاض في الرطوبة الحجمية بين البعدين  485و  9سم . % 34886كذلك فأن نسب الرطوبة

الحجمية قد انخفضت باالبتعاد االفقي عن المنقط عند العمق  15 - 10سم فقد بمغت نسبة االنخفاض بين نسبة الرطوبة الحجمية
تحت المنقط مباشرة و البعد  4.5سم عن المنقط  % 33898بينما بغمت نسبة االنخفاض في الرطوبة الحجمية بين البعدين  485و
 9سم . % 30807
توزيع المحتوى الرطوبي الحجمي في عمود التربة تحت المنقط بتصريف  8لتر .ساعة ̄ : ¹

يبين شكل  4توزيع الرطوبة الحجمية في عمود التربة تحت تصريف  8لتر  .ساعة ̄  . ¹يالحظ زيادة المحتوى الرطوبي

الحجمي تحت المنقط لمعمق  5 - 0سم اذ بمغ ( . % 45868جدول  . )2في حين انخفض المحتوى الرطوبي مع زيادة العمق
والبعد االفقي عن المنقط ليصل ادنى مستوى لو عند العمق  15 - 10وعمى بعد افقي مقداره  9سم عن المنقط اذ بمغ % 4898

حيث انخفضت قيم الرطوبة الحجمية في مقد التربة باالبتعاد عن المنقط باالتجاىين العمودي واالفقي  .ويالحظ ايضا انخفاض
نسبة الرطوبة الحجمية باالبتعاد افقيا عن المنقط عند العمق  5 - 0سم  ،حيث بمغت نسبة االنخفاض بين الرطوبة الحجمية تحت
المنقط مباشرة والبعد  4.5سم عن المنقط  %15823بينما بغمت نسبة االنخفاض في الرطوبة الحجمية بين البعدين  485و  9سم
عن المنقط . % 8894اما العمق  10 - 5سم فقد بمغت نسبة االنخفاض بين نسبة الرطوبة الحجمية تحت المنقط مباشرة و البعد

 4.5سم عن المنقط  % 47855بينما بغمت نسبة االنخفاض في الرطوبة الحجمية بين البعدين  485و  9سم  . % 27832كذلك
فأن نسب الرطوبة الحجمية قد انخفضت باالبتعاد االفقي عن المنقط عند العمق  15 - 10سم فقد بمغت نسبة االنخفاض بين
نسبة الرطوبة الحجمية تحت المنقط مباشرة و البعد  4.5سم عن المنقط  % 26891بينما بغمت نسبة االنخفاض في الرطوبة
الحجمية بين البعدين  485و  9سم . %28864

الشكل  > 4توزيع المحتوى الرطوبي الحجمي (  ) θفي عمود التربة تحت تصريف  8لتر  .ساعة ˉ ¹
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وقد يعزى انخفاض المحتوى الرطوبي باالتجاه العمودي تحت المنقطات ذوات التصريف األكبر لكون تصريف المنقط كان اكثر من

سرعة معدل غيض الماء في التربة مما يؤدي الى حصول جريان سطحي ( )Run offنحو الجوانب وتراكم الماء بعيدا عن مركز
التنقيط  ،اذ بمغ معدل اضافة الماء  0848 ، 0824 ، 0812سم  .دقيقة  ¹تحت التصاريف  2و  4و  8لتر .ساعة ˉ ، ¹بينما
كان معدل غيض الماء لالسفل في طبقة التربة السطحية  0807سم  .دقيقة¹

وىذه النتائج متفقة مع كل من

Zurو )1986) ، Schwartzmanوالسعدون (  ،) 2006و  Brouwerوآخرون ( )1988والبياتي ( )2006و عالوي ()2007
و المحمدي ( )2011حيث بينوا ان تصريف المنقط يعد احد العوامل األساسية المؤثرة في قطر ومساحة التربة المبتمة .
حركة الجبس في عمود التربة >

يوضح شكل  5تأثير تصريف المنقطات في حركة و توزيع الجبس في عمود التربة  .فقد كان االنخفاض في نسبة الجبس

طفيف عند العمق  5 _ 0سم مع زيادة تصريف المنقطات  ، ،وقد يعود السبب في ذلك الى كون نسبة الجبس قميمة باالفق
السطحي لمتربة حيث كانت نسبة الجبس في طبقة التربة السطحية  % 885وبذلك يكون ذوبان الجبس قميل نسبياً وىذا يتفق مع ما

ذكره  Fetrukhinو  ) 1973 ( Kroitمن ان ذوبان الجبس في التربة يعتمد عمى تركيز المواد الجبسية وطريقة توزيعيا في
التربة  .اما بالنسبة لتغير نسبة الجبس في طبقة التربة الجبسية فيتضح من جدول  3ان التصريف  8لتر  .ساعة ̄  ¹قد اثر في

توزيع الجبس في عمود التربة حيث انخفضت نسبة الجبس لتصل الى  53832و % 66893لألعماق  10 – 5و  15 – 10سم
عمى التوالي  .بينما كان االنخفاض في نسبة الجبس اقل عند التصريف  2لتر  .ساعة ̄  ¹حيث بمغ  62894و . % 698946
ولنفس االعماق عمما ان نسبة الجبس في طبقة التربة الجبسية كانت  % 7381قبل الري  ،وعند األعماق  20 – 15و – 20
 25سم فقد ادى التصريف  2لتر  .ساعة ̄  ¹الى خفض المحتوى الجبسي في التربة الى  71838و 728096
في ذلك لزيادة عمق الماء مع التصاريف االوطأ كما ذكر سابقا مما يؤدي الى ذوبان الجبس وحركتو مع الماء .

الشكل  > 5تأثير تصريف المنقطات في توزيع الجبس .
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الجدول  > 3تأثير تصريف المنقطات في توزيع الجبس في عمود التربة .
محتوى الجبس ()%
تصريف المنقطات ( لتر  .ساعة

العمق ( سم )
2

4

5-

8

المقارنة

 0ــــ 5

7.196

6.479

6.134

8.5

 5ـــ 10

62.806

57.333

53.32

73.1

 10ـــ 15

69.946

67.08

66.93

73.1

 15ـــ 20

71.38

72.24

74.39

73.1

 20ـــ 25

72.096

76.013

78.26

73.1

 25ـــ 30

73.96

78.983

79.69

73.1

 30ــــ 35

75.33

80.986

77.03

73.1

 35ــــ 40

78.43

76.11

73.67

73.1

 40ــــ 45

74.97

73.1

73.1

73.1

مما تقدم نستنتج انه بشكل عام ازداد المحتوى الرطوبي عند مصدر التنقيط (المنقط) َّ
وقل باالبتعاد عنو أفقيا وعمودياً لجميع

معامالت الدراسة  ،و ازداد المحتوى الرطوبي باالتجاه االفقي بزيادة تصريف المنقطات  ،كما انخفض المحتوى الرطوبي باالتجاه
العمودي بزيادة تصريف المنقطات  .وازداد ذوبان الجبس مع زيادة تصريف المنقطات وانخفض تأثير زيادة تصريف المنقطات في

حركة الجبس ف ي عمود التربة مع زيادة العمق وبعبارة اخرى انخفض عمق تراكم الجبس وترسبو مع زيادة تصريف المنقطات .
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