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مياه الري في بعض الخصائص المائية للتربة ونمو  وملوحةللتربة ثير المحتوى الطيني تأ
   .Vicia Faba L وحاصل الباقالء

 محمد سمير جاسم الراوي                         بسام الدين الخطيب هشام         
 وزارة الزراعة                                        األنبار جامعة –كلية الزراعة 

 ةصخالال

 2012-2013خالل الموسم الشتوي  العراق-األنبارمحافظة  جربة حقلية في مدينة الرماديت أجريت
 ونمو وحاصل الباقالءللتربة  المائيةض الخصائص في بع مياه الري وملوحة  المحتوى الطيني تأثيردراسة  بهدف

Vicia Faba L.  المائية المشبعة واالمتصاصية والنفوذية واالنتشارية المائية ومنحنيات  يصاليةاإلتم قياس
 للتربة كما قيس ارتفاع النبات والمساحة الورقية وحاصل البذور. الوصف الرطوبي

المائية المشبعة واالمتصاصية والنفوذية واالنتشارية المائية مع زيادة المحتوى  اإليصاليةقيم  انخفضت
زيادة في قيم الدوال  إلى 1-ديسيسيمنز.م 2.55و 6.11و 1.08 دى الري بالمياه المالحةفيما أ ةالطيني للترب

الري  أدىفيما ازدادت قيم المحتوى الرطوبي الحجمي معنويا مع زيادة المحتوى الطيني  أعاله،المائية المدروسة 
زيادة المحتوى الطيني  أثر د مائي.جه أيخفض المحتوى الرطوبي للتربة بشكل عام وعند  إلىبالمياه المالحة 

مع  ازداد ارتفاع النبات والمساحة الورقية والحاصل إذللتربة معنويا في خصائص نمو وحاصل نبات الباقالء 
 .زيادة المحتوى الطيني للتربة وانخفضت بزيادة ملوحة مياه الري 

Effect of clay content of soil and salinity of irrigation water on some   

  moisture characteristics of soil, growth and yield of beans                

Vicia Faba L. 
Bassam Al deen Al-Khateeb                        Mohammed Sameer Al rawi* 

 Uni. of Al-Anbar - College of Agri.                                    Ministry of agriculture   

 

Abstract 

A field experiment was conducted in the city of Ramadi, Anbar province - Iraq 

during winter season 2012-2013 to study the effect of clay content and salinity of 

irrigation water in some of the physical characteristics of the soil and moisture and 

growth and yield beans Vicia Faba L. was measured Saturated hydraulic conductivity, 

sorptivity, permeability, diffusivity of water, and moisture characteristic curve, as 

properties of water to the soil.  

Measured plant height and leaf area and holds the seeds, as indicators of plant 

growth. Saturated hydraulic conductivity, sorptivity, permeability, diffusivity of water 

decreased with the increased in clay content, with salt water irrigation1.08, 6.11  and 

2.55 ds.m-1  led to an the values of the functions above water studied, increased values 

of volumetric moisture was significantly with increasing clay content of the soil with 

                                                 
  بحث مستل من رسالة الماجستير للباحث الثاني 
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salt water irrigation has led to a lower moisture content of the soil and when any 

watery potential.The impact of increasing clay content of the soil in the moral growth 

characteristics and holds plant beans as increased plant height and leaf area and 

wining with increasing clay content of the soil and decreased when increasing the 

salinity of irrigation water.  

 المقدمة

ي تتحُد بموجبها في سلوك التربة المتالكه مساحة سطحية نوعية كبيرة الت تأثيرا   األكثرالطين  يعتبر 
إلى تأثيرها في  باإلضافة االحتفاظ بالماءكالبناء وسعة  تغير خواص التربة الفعاليات الفيزيائية والكيميائية في

سلوكها في ترب عالية  أنوقد درست هذه الخواص في بعض الترب بيد  الخارجة،سلوك التربة اتجاه المؤثرات 
تؤدي دراسة الخصائص المائية للتربة إلى الفهم الكامل الدقة.  ل غير واضح على حدالمحتوى الطيني ال يزا

قيم دوال نقل الماء تؤثر في حركة الماء كما تتأثر بخواص الوسط  أنحيث  التربة،والتنبؤ بتوزيع وحركة الماء في 
ية والنفوذية المائية المشبعة وغير المشبعة واالمتصاص كاإليصاليةوتعد الدوال المائية  المحلول،الناقل ونوعية 

 استخدام مياه مختلفة األنواع وخاصة إن .(6) واالنتشارية خصائص أساسية في معادالت جريان الماء في التربة
 في ثباتية التجمعات وجريان الماء.من خالل تأثيرها  لتربةالرطوبية ل المالحة في الزراعة يؤثر في الخصائص

 النسجة،نخفض مع زيادة الكثافة الظاهرية للترب المختلفة المائية المشبعة ت اإليصالية أن ((28 استنتج 
 (5) أكد على حجم المسام. أساسا  تعتمد  على المسامية فحسب بل ال تعتمدالمائية للتربة  فاإليصاليةلهذا 

نت وكا للتربة،مع زيادة المحتوى الطيني  واالنتشارية المائية واالمتصاصية المائية المشبعة اإليصاليةانخفاض قيم 
ازدادت سعة كما  الترتيب، على-9.00و 0.92- العالقة بينهما خطية سالبة عالية المعنوية وبمعامل ارتباط

هناك تأثيرات عالية المعنوية للمحتوى الطيني احتفاظ التربة بالماء مع زيادة المحتوى الطيني عند نفس الشد. 
في  (2)بين  (.66) لترب مختلفة النسجة مشبعةاإليصالية المائية ال محتوى الغرين في خفض قيم تفوق تأثير

 NaCl– دراسة لثالث ترب عراقية مختلفة في محتواها من الطين مع ريها باستعمال محاليل مخلوطة من 
2CaCl، زيادة قيم و قيم االمتصاصية والنفوذية انخفضت مع زيادة نعومة النسجة  إنSAR  وازدادت بزيادة

 التركيز الملحي.

في المياه  زيادة قيم جميع الدوال المائية وان وجود الصوديوم إلىتركيز الملحي للمياه ارتفاع ال أدى
قيم  إن (11لترب )ي لمحتوى الطينالمع ارتفاع  أكبرالتركيز الملحي ويظهر ذلك بشكل  تأثيرالمالحة قلل من 

الكالسيوم  أيوني زيادة تركيز للتربة ارتفعت معواالمتصاصية والنفوذية المائية المشبعة  واإليصاليةغيض الماء 
المائية غير  واإليصاليةارتفاع في قيم االنتشارية المائية واالمتصاصية  (6)وجد(. 66) والمغنسيوم في المياه

عالقة خطية عالية واكد وجود  الدراسة،المستخدمة في  للمياه ECالمشبعة والنفوذية مع زيادة التركيز الملحي 
وبين عمق الماء الممتص والجذر التربيعي للزمن  للزمن،االبتالل والجذر التربيعي جبهة المعنوية بين مسافة تقدم 
والمحتوى المائية المشبعة  اإليصاليةانخفضت قيم  الجبسي للتربة. والمحتوى  SARوEC ولكافة المستويات من 

 (.01و 0زيادة االستنزاف الرطوبي. )ياه الري و مع زيادة كل من ملوحة مالرطوبي للتربة 
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 المواد وطرائق العمل

 .2013/4/1 إلى2012/10/10من خالل المدة  األنباردراسة في مدينة الرمادي محافظة  أجريت 
مزجت  .سم( (0-30 التربة من األفق السطحي أخذت الرمادي،ترب من مناطق مختلفة في مدينة  ةثالثاختيرت 

 قدر مم، 2من منخل قطر فتحاته  تائيا ثم مرر عينات الترب الثالث كل على حدا مزجا جيدا وتركت لتجف هو 
 الثالث،للترب  النسجةلتحديد أصناف  (52) في الموصوفة يقة الماصةبطر  التوزيع الحجمي لمفصوالت التربة

 المائية المشبعة بطريقة عمود الماء الثابت اإليصاليةو . (65) الموصوفةة الظاهرية للتربة بطريقة المدرة الكثافو 
 باستخدام قانون دارسي وكاالتي:  (.43)في  ةرداو ال

. 1......................................................   =
𝐕

𝐀𝐭
.

∆𝐋

∆𝐡
sK 

مساحة مقطع الجريان  Aو (4المبزول )سم الماء حجم Vو (1-المائية المشبعة )سم.ساعة اإليصالية Kإنإذ 
طول عمود  ∆Lو د الماء بين نقطة الدخول والخروجالتغير في جه ∆hو الزمن بين قياسين )ساعة( t( و6)سم

 التربة )سم(.

 (.41) حسب وعالقته بالزمن لتربةا أعمدةللماء في  األفقيالغيض االمتصاصية من بيانات حسبت 
 وكاآلتي: 

 2 .............................................................  1/2-S = I t 

  (.1/2-جذر الزمن )دقيقة ½ tو عمق الماء الممتص )سم( I( و1/2-دقيقةسم. االمتصاصية ) S إذ إن

حسبت نفوذية التربة اعتمادا على بيانات مسافة تقدم جبهة االبتالل مع الزمن عند الجريان        
 باستخدام المعادلة اآلتية: (.41) التربة وفق الطريقة المقترحة من قبل أعمدةاألفقي للماء في 

                                       . 3...........................................................1/2  -λ = Χ  t  

 .جذر الزمن )دقيقة(  t½وتقدم جبهة االبتالل )سم(  مسافة Χو (/21-. دقيقة)سمماء التربة  نفوذية λ إذ إن:

مي وفقا للطريقة الموصوفة من توى الرطوبي الحجقيم االنتشارية المائية كدالة للمح تم حساب       
 وكاآلتي: Excel برنامج وباستخدام (44قبل )

 . 4...............)   rӨΔr  λ ∑ 𝟏
𝟐⁄𝒎

𝒓=𝟏 -(   
𝟏

 (𝒕½∆Ө)/∆𝒙
= 𝐃(𝛉) 

 ( 1/2-دقيقة .)سمالنفوذية   r λو الزمن )دقيقة( tو (1-)سم.دقيقةانتشارية ماء التربة  D(θ)إذ إن

والشد باستخدام  رت منحنيات الوصف الرطوبي من خالل وصف العالقة بين المحتوى الرطوبيقد
كيلو باسكال وجهاز أقراص الضغط  8و 0.1للشدود الواقعة بين  (Haines –Apparatus)جهاز هينز 

(Pressure Plate Apparatusللشدود الواقعة )  خصائص قدرت بعض الكيلو باسكال.  1500و 10بين
، قدرت (35)كما موصوف في( 1-1ماء ) -في مستخلص تربة pHو   ECقيس  إذ التربة،يائية لعينات الكيم

بعض الخصائص الفيزيائية  1يوضح جدول و  (.45 65) الذائبة حسب الطرق الموصوفة في األيونات
 والكيميائية لترب الدراسة.
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وأجريت عليها ، مياه بئر، مياه بزل( )مياه نهراختيرت ثالثة نوعيات من مياه الري مختلفة في الملوحة 
. يوضح الجدول (43)بعض التحاليل الكيميائية وفق الطرائق المستعملة من قبل مختبر الملوحة األمريكي وفقا لـ 

 بعض الخصائص الكيميائية للمياه المستخدمة في الدراسة. 2

 بعض الخصائص الفيزيائية والكيمائية لترب الدراسة 1جدول 
 

من التربة مختلفة في المحتوى الطيني  أنواعيتضمن ثالثة  األولجربة على متغيرين اشتملت الت  
 أنواع( والعامل الثاني يتضمن ثالثة C3و C2و C1رمز لها بالرموز ) 1-غم.كغم 460.0و 204.1و 112.5

ومياه بئر  1-ديسيسيمنز.م 6.11مياه بزل ملوحتها  1-ديسيسيمنز.م 1.08من مياه الري مياه نهر الفرات ملوحتها 
استخدم في تنفيذ التجربة  الترتيب،( على Q3و Q2و Q1رمز لها بالرموز ) 1-ديسيسيمنز.م 2.55ملوحتها 

 مكررات.  ةوبواقع ثالث (R.C.B.D)تصميم القطاعات العشوائية الكاملة 

 ملئت بترب الدراسة بواقعسم،  35 وارتفاع سم28.5 استخدمت أصص بالستيكية ذات معدل قطر 
سم والكثافة  30ولعمق  األصيصكغم  لألصيص الواحد تم حساب كتلة التربة اعتمادا على حجم   24.867
 ( L.Vicia Fabaالباقالء ) ببذور /2012/10 10بتاريخ صاألصزرعت  .4-م .ميكا غرام 1.30الظاهرية 
خفت ثالثة نباتات  البذور إنباتوبعد اكتمال  الواحد، األصيصبذور في  5. وبواقع Otonoاإلسباني الصنف 

 .1-نبات.هكتار 83000في األصيص الواحد لتصبح الكثافة النباتية 

 C1 C2 C3 دةالوح الصفة
 102.7 406.5 384.5 1-غرام.كغم الرمل
 437.3 389.4 503.0 1-غرام.كغم الغرين
 460.0 204.1 112.5 1-غرام.كغم الطين
 طينية غرينية مزيجة مزيجة غرينية ------- النسجة

 1.279 1.292 1.335 3-ميكاغرام.م الكثافة الظاهرية
 0.639 0.736 0.983 1-سم.ساعة المائية المشبعة اإليصالية

 1.364 1.667 2.151 1/2-دقيقة سم. االمتصاصية
 0.938 1.124 1.192 1/2-دقيقة سم. النفوذية

 0.524 0.604 0.885 1-.دقيقة2سم االنتشارية المائية
Ec 3.22 3.75 3.41 1-ديسيسيمنز.م 
pH ------ 7.80 7.30 7.80 

ات
يون

األ
 

ئبة
الذا

 

 16.8 20.5 17.4 1-مليمول.لتر كالسيوم
 4.9 4.3 7.5 1-مليمول.لتر مغنسيوم
 4.97 8.5 6.2 1-مليمول.لتر صوديوم
 0.19 0.42 0.37 1-مليمول.لتر بوتاسيوم
 10.6 11.2 9.7 1-مليمول.لتر كبريتات

 2.70 1.70 2.90 1-مليمول.لتر بيكاربونات
 كلوريدات

 
 

 14.5 14.8 15.2 1-مليمول.لتر
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سمدت المعامالت وفق التوصيات السمادية حيث أضيف السماد الفوسفاتي خلطا مع الطبقة السطحية 
أضيف  ،P695 %36على شكل سوبر فوسفات ثالثي  1-هكتارPكغم.  200للتربة قبل الزراعة وبمستوى 

وعلى ثالث دفعات، األولى  N (14) %46على شكل يوريا  1-.هكتارNكغم  59النتروجيني بمستوى  السماد
 .(10مرحلة التزهير ) بعد االنبات والثانية عند مرحلة التفرعات والثالثة عند

 بعض الخصائص الكيميائية للمياه المستعملة في الدراسة 2جدول 

 مياه بزل مياه بئر مياه نهر الوحدة الصنف
Ec 6.11 2.55 1.08 1-ديسيسمنز.م 
pH --- 7.60 7.73 8.10 

⁺Ca 17.8 11.5 4.00 1-ملي مكافئ.لتر 
⁺⁺ Mg 18.0 9.00 5.00 1-ملي مكافئ.لتر 
⁺ Na 24.7 7.11 2.86 1-ملي مكافئ.لتر 

⁺ K 0.48 0.40 0.12 1-ملي مكافئ.لتر 
⁼3CO 0.10 0.00 0.00 1-ملي مكافئ.لتر 

‾3HC0 .3.60 2.45 3.33 1-لترملي مكافئ 
‾Cl 35.00 2.50 2.40 1-ملي مكافئ.لتر 

⁼4SO 30.50 23.00 6.00 1-ملي مكافئ.لتر 
SAR 3.090 2.572 1.122 1-ملي مكافئ.لتر 
ESP 0.660 0.550 0.241 1-ملي مكافئ.لتر 

 ة الحقليةالسع إلىمباشرة بعد الزراعة كرية معايرة وذلك بإيصال رطوبة التربة  األصصرويت جميع 
استخدم جهاز  الرطوبي،ا على منحنيات الوصف المياه المضافة للريات الالحقة اعتماد أعماقحسبت و 

WATERMARK  200موديل S  ويتم ري المعامالت عند وصول  التجربة،لقياس الشد الرطوبي طيلة فترة
 أوجمرحلة  إلىوصول النبات  بعد من الماء الجاهز. %50قيمة الشد المقابل للمحتوى الرطوبي عند استنزاف 

ورقية التزهير تم قياس ارتفاع النبات )سم( من منطقة اتصاله بالتربة ولغاية اعلى قمة طرفية. حسبت المساحة ال
( 1-)طن.هكتار تم حساب حاصل البذور الكلييوم و  139حصدت النباتات بعد  (.46وفقا للمعادلة التي أوردها )
 مضروبا في معدل الحاصل لكل معاملة. اعتمادا على الكثافة النباتية

 النتائج والمناقشة

 المحتوى الطيني وملوحة مياه الري في الخواص المائية للتربة تأثير 

 Saturated of hydraulic conductivityالمشبعة المائية  اإليصالية 

 إذ المشبعة،لمائية ا اإليصاليةالري في قيم وملوحة مياه  المحتوى الطيني تأثير 1يبين الشكل        
فقد  مياه،معاملة  وأليالمائية المشبعة للتربة مع زيادة المحتوي الطيني  اإليصاليةيالحظ بشكل عام انخفاض 

 0.597اقل قيمة لها  أما 1-غم.كغم 112.5عند محتوى طيني  1-سم.ساعة  0.955بلغت اعلى قيمة لها
الماء يتحرك في المسامات  أن إلىزي هذا السلوك ويع، 1-غم.كغم 460.0عند المحتوى الطيني  1-عةسم.سا

لالنتفاخ وجود نسبة عالية من الطين القابل  إن(. 5)الكبيرة بسرعة اعلى وبكمية اكبر مما في المسامات الصغيرة 
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بشكل المشبعة المائية  اإليصاليةتنخفض كما  ،(15) سعة حفظ الماء ويقلل من التوصيل المائي للتربةمن  يزيد
 (.64الترب األكثر لدانة ) كبير في

يالحظ  إذالمائية المشبعة للتربة  اإليصاليةمياه الري في نوعية  تأثير إلى أيضا1الشكل يشير         
 (0.958فقد بلغت قيمها ،محتوى طيني وأليالمائية المشبعة مع زيادة ملوحة مياه الري  اإليصاليةانخفاض قيم 

 الري  عند 1- ساعة سم.( 9.366و 9.516و 0.557و) 0.500)و 9.556و (0.686و 0.597)و  0.677و
تشتت  أن إلىاالنخفاض يعزى ذلك  ربما الترتيب،على  1-ديسيسيمنز.م 6.11و 2.55و 1.08ملوحتها  بمياه
ا مدقائق الطين عن بعضها وانتقالها خالل مسارات الجريان م انفصال إلىؤدي يسوف بسبب الصوديوم  التربة
ويات متباينة من قطاع منخفضة النفاذية في مست أو صماءشبه وتكوين طبقات  مات التربةغلق مسا إلىيؤدي 

 (.0و 6) عليه ما حصلوهذا يتفق مع  ،خاللهاتعرقل ارتشاح الماء التربة هي التي 

بلغت اعل قيمة لها  إذ المائية، اإليصاليةمعنوي للتداخل في قيم  تأثيروجود  إلى 1تشير نتائج الشكل 
بينما اقل  1-غم.كغم 112.5الطينيوالمحتوى  1-ديسيسيمنز.م 1.08عند معاملة المياه  1- ساعة .مس 0.958

       460.0الطيني والمحتوى  1-ديسيسيمنز.م 6.11عند معاملة المياه  1- ساعة سم. 0.426بلغت قيمة لها 
 . 1 كغم .غم

 Sorptivityاالمتصاصية  

( حيث  2ة المائية مع زيادة المحتوى الطيني للتربة )شكليالحظ بشكل عام انخفاض قيم االمتصاصي 
 -دقيقة.سم  4.100و  3.287و  2.991بلغت  إذطين في قيم االمتصاصية  1-غم.كغم112.5تفوقت المعاملة 

 -دقيقة.سم 2.989و   2.586و  2.405التي بلغت  1 -كغم غم. 204.1مقارنة بقيمها عند محتوى طيني 1/2

 ،1-غم.كغم 460.0عند محتوى طيني   1/2-دقيقة.سم  2.652و  2.289و  2.126  إلىبينما انخفضت 1/2
دور الطين في زيادة ثباتية تجمعات التربة من خالل ربط الطين لدقائق الرمل وتكوين جسور  إلىيعزى ذلك 

 (. 2)شبكية تربط حبيبات الرمل الكبيرة الحجم ببعضها 

 
 التداخل ملوحة المياه المحتوى الطيني المعامالت

LSD = 0.05 0.0609 0.0705 0.1055 
  

 (1-)سم.ساعة المائية المشبعة اإليصاليةالمحتوى الطيني وملوحة مياه الري في قيم  تأثير 1شكل 
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زيادة قيم االمتصاصية المائية معنويا مع زيادة ملوحة مياه الري ولجميع معامالت أيضا  6يبين شكل 
 1-ديسيسيمنز.م 6.11لمعاملة مياه البزل  1/2-دقيقة.سم 2.652و 2.989و  3.19التربة، إذ بلغت اعلى قيم لها

يعزى  .1-ديسيسيمنز.م .081لمعاملة ماء النهر  1/2-دقيقة.سم 2.126و 2.991و 2.991مقارنة باقل قيمة لها 
تأثير زيادة التركيز الملحي )أيونات ثنائية الشحنة فقط( في تقليل سمك الطبقة الكهربائية  هذا السلوك إلى

ويعتمد ذلك على نوع المزدوجة واقتراب دقائق الطين من بعضها مسافة كافية تسمح لقوى التجاذب بالعمل، 
مما يقلل عرقلة حركة الماء في  Zeta (69)وانخفاض جهد  (60) لتربةالكاتيونات الممتزة وتركيزها في محلول ا

التربة وبالتالي زيادة االمتصاصية لكونها   دالة لكل من المحتوى الرطوبي االبتدائي والنهائي للتربة، وهذا مطابق 
 (.11و 6) لما حصل عليه

معنويا في قيم  أثيرا  تتداخل المحتوى الطيني وملوحة المياه اظهر  أننجد  6من خالل الشكل 
ومحتوى  1-ديسيسيمنز.م 6.11مياه البزل لمعاملة  1/2-دقيقة.سم 4.100بلغت اعلى قيمة لها  إذ االمتصاصية،

 1.08لمعاملة ماء النهر  1/2-دقيقة.سم  2.126 اقل قيمة لالمتصاصية فبلغت  أما 1-غم.كغم 112.5طيني
  . 1-غم.كغم 460.0عند محتوى طيني  1-ديسيسيمنز.م

 
 التداخل ملوحة المياه المحتوى الطيني المعامالت

LSD = 0.05 0.0580 0.0620 0.1005 
     

 (1/2دقيقة )سم. صيةالمحتوى الطيني وملوحة مياه الري في االمتصا تأثير 2شكل 

   Penetrabilityالنفوذية  

قيم معامل  أنيتضح  إذ ،المحتوى الطيني وملوحة مياه الري في نفوذية ماء التربة تأثير 4يبين شكل  
 و1.393  و 1.207النفوذية ازدادت معنويا مع انخفاض المحتوى الطيني للتربة فقد بلغت اعلى قيم للنفوذية 

 1.011و  0.956في حين بلغت اقل قيم لها  1-غم.كغم 112.5د محتوى طيني عن 1/2-دقيقة.سم1.499
 112.5ارتفاع المحتوى الطيني من  أدىحيث  1-غم.كغم 460.0عند محتوى طيني  1/2-دقيقة.سم 1.145و

عند الري بمياه ملوحتها   %23.6و 27.4و  24.9انخفاض نفوذية التربة بنسبة  إلى 1-غم.كغم 460.0 إلى
 أدىزيادة المحتوى الطيني للتربة  أن إلىيعزى ذلك  ربما على الترتيب، 1-ديسيسيمنز.م 6.11و 2.55و  1.08
 .زيادة المسامية الكلية مما يزيد التوائية مسارات الجريان إلى
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محتوى طيني، حيث  وأليارتفاع قيم معامل النفوذية مع زيادة ملوحة مياه الري  أيضا   3 يبين الشكل
بينما  1-ديسيسيمنز.م    1.08لمعامالت مياه النهر 1/2-دقيقة.سم 0.906و 1.025و 71.20 هااقل قيم ل بلغت

 أدى إذ 1-ديسيسيمنز.م 6.11لمعاملة مياه البزل  1/2-دقيقة.سم 1.145و 1.282و  1.944بلغت اعلى قيم لها 
 25.0و 24.1بنسبة  بةارتفاع نفوذية التر  إلى 1-ديسيسيمنز.م 6.11 إلى 1.08ارتفاع ملوحة مياه الري من 

زيادة التركيز الملحي  إن على التوالي،1-غم.كغم 460.0 و 204.1و 112.5عند محتوى طيني  %26.3و
 11و 6انتظام مسارات المياه )ذلك يزيد لمحلول التربة وزيادة تجمع دقائق الطين و  األيونيةسبب زيادة القوة 

 .(39و

بلغت  إذ االمتصاصية،تأثيرات معنوية في قيم  إلىاه التداخل في المحتوى الطيني وملوحة المي أدى
 6.11والري بمياه بزل ملوحتها  1-غم.كغم 112.5عند محتوى طيني 1/2-دقيقة.سم 1.499اعلى قيمة لها 

والري بمياه نهر  1-غم.كغم 460.0عند محتوى طيني  1/2-دقيقة.سم 0.906بينما اقل قيم لها  1-ديسيسيمنز.م
  . 1-منز.مديسيسي  1.08ملوحتها

 
 التداخل ملوحة المياه المحتوى الطيني المعامالت

LSD = 0.05 0.3850 0.3530 0.0667 
     

 (1/2دقيقية )سم. النفوذية حتوى الطيني وملوحة مياه الري فيالم تأثير 3شكل 

   Diffusivity of waterالمائية االنتشارية 

المحتوى الطيني وملوحة مياه الري في قيم انتشارية ماء التربة عند محتوى رطوبي  تأثير 3يبين شكل  
، مياه نوعية وأليقيم االنتشارية انخفضت مع زيادة المحتوى الطيني للتربة  إنيالحظ  إذ، 4-.سم4سم 0.30ثابت 
بينما  1-غم.كغم 112,5عند محتوى طيني  1-.دقيقة6سم  0.209و 0.132و  0.087بلغت اعلى قيم لها  فقد

حيث  ،1-غم.كغم 460.0عند محتوى طيني  1-.دقيقة6سم 0.092و  0.073و 0.038بلغت اقل قيم لها 
 460.0 إلى 112,5من  مع ارتفاع المحتوى الطيني % 55.9و  44.6و 56.3انخفضت قيم االنتشارية بنسبة 

االنتفاخ  لطين الذي يسبببالتوزيع الحجمي للمسام وان زيادة نسبة ا تتأثرقيم االنتشارية المائية  إن، 1-غم.كغم
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ارنة لترب المزيجة الطينية مقالنسجة لانتشارية ماء التربة مع زيادة نعومة  انخفضت (.41) سيعرقل حركة الماء
 (. 11) بالمزيجة والمزيجة الرملية

 0.30ملوحة مياه الري في انتشارية ماء التربة عند محتوى رطوبي ثابت  تأثير أيضا 3 الشكليظهر 
                  بلغت قيمها ، حيث محتوى طيني وأليازدادت قيم االنتشارية بزيادة ملوحة مياه الري  إذ ،4-.سم4سم
( لمعامالت 0.092و 0.135و 0.209و) (0.073و 0.096و 0.132و) (0.038و 0.057و0.087 ) 

 زيادة التركيز الملحي أن إلىعلى التوالي، يعزى ذلك  1-ديسيسيمنز.م 6.11و 2.55و  1.08المياه المالحة 
في تقليل  لزيادة التركيز الملحي اإليجابي والتأثير (4) الري سبب زيادة ملوحة التربة)أيونات ثنائية الشحنة( لمياه 
ارتفاع قيم االنتشارية المائية نتيجة  إن (.46دوجة وتحسين استقرارية المسامات )ز سمك الطبقة الكهربائية الم

لزيادة التركيز الملحي لمياه الري استمر على امتداد تغير المحتوى الرطوبي النسبي وازداد نسبة التغير مع زيادة 
ارتفاع قيم  إلى 1-يمنز.مديسيس 6.11 إلى 1.08ارتفاع ملوحة مياه الري من  أدى إذ التربة،نسبة الطين في 
على التوالي هذا ربما  1-كغم .غم 369.9و 112.5عند محتوى طيني  %136.1و 140.2االنتشارية بنسبة 

  اختالف سلوك النظام الغروي مع تباين المحتوى الطيني للتربة.   إلىيعود 

 
 التداخل ملوحة المياه  المحتوى الطيني المعامالت

LSD = 0.05 0.0195 0.01852 0.0339 
 

 (1-.دقيقة2)سم المحتوى الطيني وملوحة مياه الري في انتشارية ماء التربة تأثير 4شكل 

  Description of soil moisture curveمنحنى الوصف الرطوبي  

المحتوى الطيني وملوحة مياه الري في منحنيات الوصف الرطوبي التي تصف  تأثير 5 يبين الشكل 
العالقة بين جهد الماء والمحتوى الرطوبي الحجمي لثالث ترب مختلفة في المحتوى الطيني والمروية بمياه مختلفة 

تطابق للقيم  المتوقعة كانت متقاربة وحصل على افضلو  المقاسة القيم أنجد في الملوحة، فعند مالحظة الشكل ن
 ،لمعامالت التجربة 0.997و 0.989التي تراوحت بين   2Rذلك قيم  إلىكما تشير ( 61) عند استخدام معادلة

نحنيات مع زيادة جهد الماء ولجميع معامالت التجربة مع وجود تباين في شكل الم المحتوى الرطوبي انخفض إن
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حدوث فقدان بطيء في الرطوبة عند الشدود   نتيجة تباين جهد الماء مقابل المحتوى الرطوبي، كما يالحظ
شكل اكثر انسيابية لمنحنى الوصف الرطوبي مقارنة بالترب  أعطىمحتوى طيني مما  األكثرالمختلفة في الترب 

منخفضة نسبيا مما يجعل شكل المنحنى اقل  انخفاض حاد في الرطوبة عند شدود أبدتمحتوى طيني التي  األقل
بالمحتوى الطيني الحتوائها  األقلانخفاض المحتوى الرطوبي مع زيادة الشد يكون اعلى في الترب  إنانسيابية. 

 .(36) بالمحتوى الطيني األعلىحجما مقارنة بالترب  أكبرعلى مسامات 

جهد مائي  أينجد انه عند  إذ الرطوبي،الطيني في منحنيات الوصف المحتوى  تأثير 5 يظهر الشكل 
بار كان  0.33فان المحتوى الرطوبي الحجمي يكون اعلى عند محتوى طيني اعلى، فمثال عند جهد مائي معين 

مقارنة  1-غم.كغم 112.5عند محتوى طيني 4-.سم4سم 0.300و  0.338و 0.358المحتوى الرطوبي الحجمي 
و  204.1عند محتوى طيني  4-.سم4( سم0.391و  0.416 و 0.432( و) 0.376و 0.392و  (0.406بـ 

زيادة نسب  إلى زيادة المحتوى الطيني للتربة يؤدي أن إلىوهذا ربما يعود  على الترتيب، 1-غم.كغم 460.0
الترب ناعمة النسجة تتميز باحتوائها على نسب اعلى من  إنمساماتها البينية ومساحاتها السطحية النوعية حيث 

زيادة المحتوى  إنكما  ،على السطوح الداخلية صغيرة الحجم مما يزيد من قابليتها على مسك الماءالدقائق ال
على الرطوبي للتربة يعتمد بشكل كبير  زيادة المسامية الكلية وان المحتوى  إلى أدىالطيني حَسن بناء التربة مما 

 (.6و 1ية الكلية وتوزيع حجوم المسامات )المسام

ارتفاع ملوحة  أدىث ملوحة مياه الري في منحنيات الوصف الرطوبي، حي تأثير ا  أيض 5يوضح الشكل  
مثال بار  0.33عند الشد محتوى طيني، فنجد  وأليم خفض المحتوى الرطوبي الحجمي بشكل عا إلىمياه الري 

 1.08عند الري بمياه ملوحتها  4-.سم4سم 0.432و  0.408و  0.358كانت اعلى قيمة للمحتوى الرطوبي 
 6.11عند الري بمياه ملوحتها  4-.سم4سم  0.394و  0.376و  0.300مقارنة بـاقل قيمة لها   1-ديسيسيمنز.م
 إلىعلى الترتيب، ربما يعزى ذلك  1-غم.كغم 460.0و  4.020و  112.5وعند محتوى طيني  1-ديسيسيمنز.م

 تأثير إلى باإلضافةالسلبي  تأثيرهة زياد إلى أدىمما  الصوديوم أيون الري بمياه مالحة سبب زيادة تركيز  إن
  (.40التربة )عمليتي الترطيب والتجفيف في تدهور بناء 

 المحتوى الطيني وملوحة مياه الري في نمو وحاصل نبات الباقالء تأثير 

  Plant heightارتفاع النبات  

يالحظ بشكل  إذء المحتوى الطيني وملوحة مياه الري في ارتفاع نبات الباقال تأثير 4جدول اليوضح 
نوعية مياه، فقد سجل اعلى متوسط له  وأليارتفاع النبات ازداد معنويا مع زيادة المحتوى الطيني للتربة  إنعام 

 204.1سم عند محتوى طيني   58.63و   60.29مقارنة بـــ 1-غم.كغم 460.0سم عند محتوى طيني  63.99
لمعاملة المياه المالحة  % 4.21و 9.36و  15.67ادة  على الترتيب حيث بلغت نسبة الزي 1-غم.كغم 112.5و

زيادة  إننسجة التربة حيث  تأثير إلىعلى التوالي، قد يعود ذلك  1-ديسيسيمنز.م 6.11و  2.55و  1.08
زيادة المساحة السطحية النوعية وزيادة سعة احتفاظ التربة بالماء كذلك يسمح للجذور  إلى أدىالمحتوى الطيني 
الترب  إنح تالمس مباشر مع حبيبات التربة مما يزيد من وفرة وجاهزية العناصر الغذائية. بصنع اكبر سط

المزيجة الغرينية تفوقت على الترب المزيجة الرملية فقد وفرت كميات من العناصر المغذية بما يناسب حاجة 
  (. 3) النبات
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C1Q

1 

إذ بلغ معدل ارتفاع  ة مياه الري،كل عام مع زيادة ملوحانخفاض قيم ارتفاع النبات بش 4ل و يبين الجد
 1-ديسيسيمنز.م 6.11و  2.55و  1.08سم عند الري بمياه ملوحتها  59.49و  60.88و  62.55النبات 

إلى خفض قيم ارتفاع  1-ديسيسيمنز.م 6.11إلى  1.08على الترتيب، حيث أدى ارتفاع ملوحة مياه الري من 
 1-غم.كغم 460.0و  204.1و 112.5محتوى طيني  ول  % 9.97و  4.55و  0.68النبات بنسبة بلغت 

ربما يعود سبب ذلك إلى إن زيادة التراكم الملحي في التربة نتيجة الري بالمياه المالحة أدى إلى  ،على التوالي
زيادة ملوحة التربة يسبب  إن (4و 3مية الماء الممتصة من قبل الجذور )خفض جهد ماء التربة وذلك يحد من ك

 (.13) ارتفاع الجهد االزموزي  تأثيرت فسيولوجية تطرأ على النبات لتقليل حدوث اضطرابا
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النتفاخي للخلية يتناقص عدم جاهزية الماء يؤثر في نمو الخلية النباتية فعند انخفاض الضغط ا إن  
اتية وبالتالي قلة لحصول عملية االنفصال بسبب غياب الضغط االنتفاخي داخل الخلية النب الالزم تمدد الخلية

 النبات،ع ارتفا في تأثيرات معنوية إلىالتداخل بين المحتوى الطيني وملوحة مياه الري  أدى (.11ارتفاع النبات )
قياسا باقل  ،1-غم.كغم 460.0والمحتوى الطيني  هرماء الن عند معاملةسم   63.93فقد سجل اعلى متوسط له

 . 1-غم.كغم 112.5والمحتوى الطيني  1-ديسيسيمنز.م 6.11سم عند معاملة المياه المالحة  58.40معدل سجله 

 المحتوى الطيني وملوحة مياه الري في ارتفاع النبات )سم( تأثير 3جدول 

  Leaf area المساحة الورقية 

تبين  إذ المساحة الورقية لنبات الباقالء، المحتوى الطيني وملوحة مياه الري في تأثير 3يوضح الجدول  
اعلى متوسط لها فقد بلغ  ،ملوحة مياه وأليالمساحة الورقية ازدادت مع زيادة ة المحتوى الطيني للتربة  إنالنتائج 

عند  1-.نبات6سم 3184.6و  3125.6مقارنة  بـ  1-غم.كغم 460.0عند محتوى طيني  1-.نبات6سم 3375.6
 إلى  112.5زيادة المحتوى الطيني من أدتحيث على التوالي، 1-غم.كغم 204.1و 112.5المحتوى الطيني 

الحة لمعامالت المياه الم  % 6.90و  9.38و 8.59زيادة معدل المساحة الورقية بنسبة  إلى 1-غم.كغم 460.0
دور الطين في تحسين خواص التربة  إلىعلى التوالي، وهذا ربما يعزى  1-ديسيسيمنز.م 6.11و 2.55و 1.08

الفيزيائية والخصوبية كونه مخزن للعناصر الغذائية ويلعب دور مهم في التفاعالت الكيميائية والفيزيائية المتالكه 
نقص المحتوى الرطوبي  إنكما  ي العمليات الحيوية،فالغير مباشر  تأثيره إلى باإلضافةمساحة سطحية كبيرة 

النباتية العليا ونمو الورقة وهذا يتبعه تناقص في معدل تكوين جدر الخلية  األجزاءللتربة يسبب تناقص نمو 
التربة الطينية وفرت حجم من المياه وكميات  إن (.16) األنزيماتيا ومستوى بعض البروتينية ويقل انقسام الخال

معادن الطين بما يناسب حاجة النبات وتحريرها في الوقت  أسطحناصر المغذية التي تمدص على من الع
النباتات النامية في التربة المزيجة  إنالغسل في الترب.  أوالتثبيت  إلىر تتعرض هذه العناص إنالمناسب دون 

 (.13مساحة الورقية )وال اإلنباتت نسبة تفوقت على النباتات المزروعة في التربة الرملية في صفا

المساحة  إنيالحظ بشكل عام  إذ ياه الري في قيم المساحة الورقية،ملوحة م تأثير 3يبين الجدول  
عند معاملة المياه  1-.نبات6سم 3406الورقية انخفضت مع زيادة ملوحة مياه الري، فقد بلغ اعلى معدل لها 

 أدىحيث  1-ديسيسيمنز.م 6.11لمعاملة المياه المالحة 6سم 3062مقارنة باقل معدل لها  1-ديسيسيمنز.م 1.08
و  9.38خفض قيم المساحة الورقية بنسبة  إلى 1-ديسيسيمنز.م 6.11 إلى 1.08ارتفاع ملوحة مياه الري من 

 المحتوى الطيني
 C( 1-)غم.كغم
 

 (1-)ديسيسيمنز.م ECملوحة مياه الري 
 Cمعدل   6.11 2.55 1.08

112.5 58.80 58.70 58.40 58.63 
204.1 61.92 59.74 59.22 60.29 
460.0 66.93 64.20 60.86 63.99 

  EC  62.55 60.88 59.49 معدل 
LSD= 0.05 التداخل ملوحة المياه  المحتوى الطيني 

0.5480 0.7485 0.9500 
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ربما يعزى ذلك  التواليعلى  1-غم.كغم 460.0و  204.1و 112.5عند محتوى طيني  % 10.79و  10.08
لري تقلل من قابلية النبات على امتصاص الماء حيث تعمل على زيادة الشد االزموزي زيادة ملوحة مياه ا أن إلى

على جميع صفات ينعكس سلبا  التأثيرالذي يؤثر في الشد المائي ويقلل الضغط االنتفاخي لخاليا النبات وهذا 
 ،(49النمو )

ن الداخل والخارج الخاليا النباتية تستطيل بفعل الضغط االنتفاخي المسلط على جدرانها م إن 
احتها وتظهر عليها عالمات الذبول استطالة خاليا الورقة فتنخفض مس الضغط تتوقففقدان هذا  أووبانخفاض 

النبات بسبب  أجزاءباقي  إلى. كما انه في ظروف قلة انتقال العناصر الغذائية وهرمونات النمو من الجذر (3)
( اللذين يثبطان نمو وتوسع واألثلين األبسيك النمو حامض بطاتمث بإنتاجقلة كمية الماء الممتص يقوم النبات 

الكربون  أوكسيدفي تقليل فتحة الثغور وقلة نفاذ ثاني  األبسيكلتبقى صغيرة فضال عن دور حامض  األوراق
 (.61وهيدراتية الضرورية لنمو األوراق )المواد الكرب إنتاجفيخفض 

 (1-.نبات2الري في المساحة الورقية )سمالمحتوى الطيني وملوحة مياه  تأثير 4جدول 

 المحتوى الطيني
 C( 1-)غم.كغم
 

 (1-) ديسيسيمنز.م   ECملوحة مياه الري 
 Cمعدل   6.11 2.55 1.08

112.5 3292 3102 2983 3125.6 
204.1 3352 3188 3014 3184.6 
460.0 3575 3393 3189 3375.6 

  EC  3406 3227 3062 معدل 
LSD= 0.05 التداخل ملوحة المياه محتوى الطينيال 

74.20 88.15 128.50 
 

 فيمعنويا  أثرالتداخل الثنائي بين المحتوى الطيني وملوحة مياه الري فقد  تأثير أيضا  يظهر الجدول 
 1-ديسيسيمنز.م 1.08عند معاملة المياه 1-.نبات6سم 3575بلغ اعلى متوسط لها  إذ للنبات،المساحة الورقية 

 6.11عند معاملة المياه  1-.نبات6سم 2983في حين بلغ اقل متوسط لها  1-غم.كغم 460.0ى الطيني والمحتو 
زيادة المحتوى الطيني زاد من فرصة  أن إلىربما بعود ذلك  1-غم.كغم 112.5والمحتوى الطيني  1-ديسيسيمنز.م

 في مقد التربة.  األمالحتراكم 

  Holds of seeds حاصل البذور 

يالحظ  إذ ي في حاصل البذور لنبات الباقالء،الر  المحتوى الطيني وملوحة مياه تأثير 5ول يبين الجد 
عية مياه، فقد بلغ اعلى متوسط له نو  وأليحاصل البذور الجافة ازداد مع زيادة المحتوى الطيني للتربة  إن

عند   182.9و  3.345في حين بلغ  1-غم.كغم 460.0عند معاملة المحتوى الطيني  1-طن.هكتار 3.908
 112.5ارتفاع  المحتوى الطيني للتربة من  أدىحيث  على التوالي، 1-غم.كغم 112.5و  204.1 محتوى طيني

لمعاملة المياه المالحة   % 36.4و   29.8و  28.5ارتفاع حاصل البذور بنسبة  إلى 1-غم.كغم 460.0 إلى
زيادة المحتوى الطيني تزيد من  إن إلىيعود  على التوالي، وهذا ربما 1-ديسيسيمنز.م 6.11 و 2.55و  1.08

استجابة سريعة من قبل النبات وبالتالي  إلىسعة احتفاظ التربة بالماء وبذلك فان الماء يمسك بشد اقل مما يؤدي 
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زيادة سالبية  إلىتحسن خصائص النمو كارتفاع النبات والمساحة الورقية. يؤدي تغير الجهد المائي في التربة 
النبات والذي سيؤثر على جميع العمليات الحيوية للنبات ومنها على الخصائص  أوراقئي في الجهد الما

للماء المتيسر انعكس في نهاية  األعلىوفرة المياه بحدود السعة الحقلية التي تمثل الحد  إن. (3) المورفولوجية
 اإلنتاجيةن ثم زيادة القدرة موسم النمو على نمو جيد للمجموع الخضري مما يزيد نواتج التركيب الضوئي وم

 (.61و 1) في المحتوى الطيني األقلللنبات قياسا بالترب 

مع  امعنويالحاصل  انخفض إذ مياه الري في حاصل البذور للنبات،ملوحة  تأثير 5يوضح الجدول  
    المياهلمعاملة  1-طن.هكتار 4.172فقد بلغ اعلى معدل للحاصل  محتوى طيني، وأليزيادة ملوحة مياه الري 

 6.11و  2.55لمعاملة المياه  1-طن.هكتار 2.451و  3.618ين بلغ في ح 1-ديسيسيمنز.م1.08
 إلى أدت 1-ديسيسيمنز.م 6.11 إلى 1.08ارتفاع ملوحة مياه الري من  إنحيث  على التوالي،1-ديسيسيمنز.م

 460.0و  204.1و 112.5ولمحتوى طيني    % 39.6و  41.4و   43.1حاصل النبات بنسبة  خفض
رفع الضغط االزموزي في محلول التربة مما  إلىزيادة ملوحة مياه الري تؤدي  إن إلىوهذا ربما يعزى  ،1-غم.كغم

يستوجب على النبات بذل طاقة اكبر الستخالص الماء وعرقلة امتصاصه من التربة وخفض جاهزيته مما يسبب 
في نمو النبات  أثرالري بمياه مالحة  إن(. 49واإلنتاج ) الالزمة للنمو للنبات وقلة امتصاص العناصر إجهاد

تزهير وخفض من العدد الكلي للقرنات ووزنها  %50لوصول مرحلة  الالزمةزيادة المدة  إلى أدىبشكل عام حيث 
سلبا في كمية نواتج البناء الضوئي  أثرانخفاض المساحة الورقية وارتفاع النبات  إنكما  (.16) الطري والجاف

تخدام الكاربوهيدرات وتوازن المغذيات وخفض عمليات النتح والنمو العام للنبات والذي يشمل نمو وتوسع واس
 إلى أدتزيادة ملوحة مياه الري  إن. (63المحصول ) إنتاجيةيوية ومن ثم خفض الخاليا وتصنيع المركبات الح

 (.34الطيني )قلة المحتوى مع قلة توفر الماء بسبب  التأثيروزاد هذا للنبات خفض حاصل البذور 

عند مالحظة الجدول نجد إن التداخل الثنائي بين المحتوى الطيني ونوعية المياه له تأثير معنوي في 
لمعاملة المياه  1-غم.كغم 460.0عند محتوى طيني 1-طن.هكتار 4.739الحاصل إذ بلغ اعلى حاصل للبذور 

لمعاملة  1-غم.كغم 112.5عند محتوى طيني 1-هكتارطن. 2.097، واقل قيمة له بلغت 1-ديسيسيمنز.م 1.08
، وهذا ربما يعزى إلى دور النظام الغروي الذي يكونه الطين مع الماء في تنشيط 1-ديسيسيمنز.م 6.11المياه 

التفاعالت الفيزيوكيميائية التي تحصل في التربة وتأثيرها في الخواص المائية واطالق المغذيات وبالتالي تأثيرها 
 وحاصل النبات. في نمو

 (1-طن.هكتارالبذور )المحتوى الطيني وملوحة مياه الري في حاصل  تأثير 5جدول 

 المحتوى الطيني
 C( 1-)غم.كغم
 

 (1-) ديسيسيمنز.م   C Eملوحة مياه الري 
 Cمعدل   6.11 2.55 1.08

112.5 3.687 3.177 2.097 2.987 
204.1 4.090 3.552 2.394 3.345 
460.0 4.739 4.125 2.862 3.908 

  EC  4.172 3.618 2.451 معدل 
LSD= 0.05 التداخل ملوحة المياه المحتوى الطيني 

0.0532 0.0855 0.0922 
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