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  على ثباتیة مجامیع تربة مستصلحةواإلذابةتأثیر دورات التجمید 

  

  كریم هواء البكري

  جامعة بابل/ كلیة الزراعة

  

  ةصالخال

كفـــل الزراعــــي -مـــن  مشــــروع حلـــةUndisturbed)(هـــذه الدراســـة علــــى نمـــاذج تربـــة غیــــر مثـــارةأجریـــت

المشـروع كـان مزروعـا بمحصـول الحنطـة فـي من حقل في الجهة الشرقیة مـن بابل محافظةجنوب كم 20والمستصلح

ت اعلیهـا دورة واحـدة، دورتـان وثـالث دور أجریت.من سطح التربة) سم10–5و 5–0(لعمقین سم الماضي و و الم

بینـــت النتـــائج عـــدم وجـــود . )مـــم0.125و 0.3(علـــى ثباتیـــة مجـــامیع التربـــة حجـــم ذلـــكتـــأثیرلدراســـة وٕاذابـــةتجمیـــد 

ولكـــال الحجمــین ، وكانــت نســبة االنخفـــاض االذابــةو دورات التجمیــد بتــأثیروانخفــاض معنـــوي اختالفــات بــین العمقــین

  .مم على التوالي0.125مم و 0.3لحجم % 28.3-15.8و% 33.4–29.4

  

Effect of freezing and thawing on water stable aggregates of reclamated 
soil
  

K. H. Al-Bakri
College of Agriculture/ University of Al-Anbar

  

Abstract
This experiment was carried out on undisturbed soil samples using (0-5 cm and 5-

10 cm) depth from Hilla- Kifil reclamated project ,to investigate the effect of freezing 
and thawing on water stable aggregates. 32 samples have been taken for the two 
depths,(16 samples for each).The  results seem to indicate no significant differences 
between the two depths but there is a significant reduction in water stable aggregates due 
to freezing and thawing cycles for the two sizes (0.3 and 0.125mm) . The reduction was: 
29.4- 33.4% for 0.3 mm sieve and 15-28.3% for 0.125 mm sieve.

  

  المقدمة

عبارة عن اتحاد حبیبات التربة مع بعضها ولها اهمیة لنمو النبات )Soil aggregates(ان مجامیع التربة

ا لمساعدة الجذور على التغلغل والتنفس وفراغات بینیة فیما بینه)Macropores(، فتشكل فراغات بینیة كبیرة

توجد عدة عوامل تؤثر على . )1(مجامیع لحركة محلول التربة وتغذیة النبات الداخل )Micropores(صغیرة

ان )4(أورد. )3و 2(احد هذه العوامل)Freezing and Thawing(االذابةوالتجمید و ،مجامیع التربة وثباتیتها 

الصفر یؤثر سلبا على ثباتیة مجامیع التربة خاصة اذا كانت نسجتها درجات مئویة تحت5درجة الحرارةانخفاض

بتاثیر فصول السنة على صفات التربة الفیزیاویة ذابةاالتاثیر دورات التجمید و )5(درس.رملیة وبوجود الرطوبة

هذا لحدمما یجعل عملیة التعریة المائیة فعالة سم وافادو ان ذلك یؤثر على التربة ویؤدي الى تفكیكها75لعمق 
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جراف التربة نان االنجماد الفصلي یشجع كثیرا على تعریة واحیث لخصو )6(واكد ذلك.العمق عند سقوط االمطار

افو ان االنجماد یؤدي الى غلق الفراغات البینیة في التربة بتجمید الماء الموجود ضوا,في مناطق متعددة من العالم 

ییر في یؤدي الى تكسر وتغ)Thawing(رتفاع الحرارةاو )Freezing(یها مما یعرقل النفاذیة ، ودورات التجمیدف

  .مجامیع التربة وثباتیتها

ان قیم نسبة ثباتیة مجامیع التربة في الشتاء والربیع تكون منخفظة مقارنه بفصل الخریف نتیجة )7(أورد

في ثباتیة مجامیع التربة هدمالحرارة تسبب درجة ان ارتفاع)8(كذالك اكد الرطوبة واالنجماد وارتفاع الحرارة،

معادن التربة وثباتیة مجامیعهاافادو بوجود عالقة بین )9(أما. )Macroaggregates(خاصة المجامیع الكبرى 

بین ) جسر(، حیث اشارو الى ان المعادن المتعددة تعمل كرابط)Microaggregates(المجامیع الصغرىخاصة

ان تركیز )10(بین.حبیبات الطین والمادة العضویة مما یجعل التاثیر عالیا على ثباتیة مجامیع التربة الصغرى 

– 0.25(ثباتیة مجامیع التربة الصغرى زیادة لها تاثیر ایجابي على ) N,P,K(العناصر خاصة  0.05 mm ( اكثر

من سطح )االعشاب(ان ازالة الغطاء النباتي )11(اورد . (>mm0.25)الكبرى التربةمجامیعبثالث مرات على 

یرافق ذلك زیادة في ثباتیة مجامیع التربة الصغرى ) >mm4.75(التربة یقلل من ثباتیة مجامیع التربة الكبرى 

واثر ) مْ 18- و 4- (تسخین وانجماد بدرجة ) دورات9،6،3( )12(الباحثان درس ).p<0.01(بمستوى احتمالیة 

ا انخفاض ثباتیة مجامیع التربة بنسبة والحظ)مم4–2، 2–1، 1- 0(لك على ثباتیة مجامیع التربة باحجام ذ

دورات 6–3(من االذابةوان انخفاض ثباتیة مجامیع التربة تزداد بازدیاد عدد دورات التجمید و % ) 51- 28.6(

  .)◌ْ   م4- (ة حرارة مقارنة بدرج) مْ 18-(واقل تاثرا عند درجة حرارة ) فقط

  

  ق العملائطر المواد و 

من حقل كان )Torifluvent(اخذت نماذج التربة عشوائیا من المشروع والمصنفة تربته ضمن رتبة 

نسبة الرمل كانت.سم 5سم وارتفاعها 5بمحصول الحنطة في الموسم السابق وبواسطة اسطوانة حدیدیة قطرهامزروعا

، تركزت الدراسة )Silty Clay Loam(على التوالى أي ان نسجة التربة % 31و % 50، % 19والغرین والطین 

نموذج لكل عمق 16سم وبواقع 10- 5سم وسفلي 5–0واخذت النماذج لعمقین علوي سم 10- 0لعمق التربة 

م جففت ، ث)13(,بالخاصیة الشعریةتم تشبیع جمیع النماذج بالماء. نموذجا 32وبذلك یكون العدد الكلي للنماذج 

حسب تصمیم القطع المنشقة نماذج8ساعة وقسمت الى اربعة مجامیع عشوائیا كل مجموعة تضم 48هوائیا لمدة 

الممثلة بمعامالت دورات الترطیب واالذابة كمعامالت رئیسیة بینما كانت االعماق كمعمالت ثانویة  وباربع مكررات 

  -:كما یلي االذابةواجریت دورات التجمید و لكل عمق 

C0 مقارنة(ذابةابدون تجمید و(  

C1 ذابةادورة واحدة تجمید و

C2 ذابةادورتان تجمید و

C3 اذابةثالث دورات تجمید و  

كان باستعمال الفرن االذابةباستعمال جهاز التجمید اما ) صفر درجة مئویة(عملیة التجمید كانت بدرجة 

فانخفاص الحرارة شتاءا قد یصل الى . شتاءا وصیفا بة أي تطبیق مایحدث للتر ) درجة مئویة40(الحراري وبدرجة
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كما سجلتها محطات االنواء الجویة، لكن ) درجة مئویة 50(وزیادتها صیفا قد یصل الى ) صفر درجة مئویة (التجمد

اذابةكل عملیة تجمید و . )14(من سطحها ) سم10- 0(درجة مئویة للعمق40في التربة تصل درجة الحرارة الى 

او تلي عملیة (ساعة علما بان عملیة التشبع بالماء تسري على جمیع النماذج وتسبق عملیة التجمید 24رقتستغ

  .ساعة 48وتركها بعد التشبع مدة ) االذابة

باستعمال جهاز ) مم0.125(و) مم0.3(تم فحص ثباتیة مجامیع التربة الصغرى باستعمال منخلین حجم 

/ 3سم1000ریف التیار المائي المضاف على شكل رذاذ مطري كان بحدود وكمیة تص)14(الهزاز الكهربائي، 

15بالماء لفترة تشبعو مم 4المعمالت بعد تجفیفها هوائیا ونخلها بمنخل قطر فتحاته تربةغم من 25اخذ . دقیقة

تجفف التربة بعد ذلك. دقائق 10دقیقة قبل وضعها في جهاز الهزاز لقیاس ثباتیة مجامیع التربة الذي یستغرق 

  :باتیة مجامیع التربة حسب مایليتستخرج نسبة ث. درجة مئویة 110ساعة وبدرجة 24المتبقیة فوق المنخل لمدة 

  =مم ) 0.3(نسبة ثباتیة مجامیع التربة اكبر من ) 1
  مم) 0.3(اكبر من ) غم(وزن المواد الصلبة   -  مم) 0.3(المتبقیة على منخل حجم ) غم(وزن التربة الجافة 

 ×100  
  مم) 0.3(اكبر من ) غم(وزن المواد الصلبة   -  )غم(األصليوزن التربة 

  =مم ) 0.125(نسبة ثباتیة مجامیع التربة اكبر من ) 2
  مم) 0.125(اكبر من ) غم(وزن المواد الصلبة   -  مم) 0.125(المتبقیة على منخل حجم ) غم(وزن التربة الجافة 

 ×100  
  مم) 0.125(اكبر من ) غم(وزن المواد الصلبة   -  )غم(وزن التربة األصلي 

  

  ئج والمناقشةاالنت

بة ثباتیة مجامیع التربة الربع مكررات وللعمقین العلوي والسفلي وحسب دورات سمعدل ن)1(یوضح جدول 

، اما نسبة ) 1(وشكل ) 2(موضحة في جدول التحلیل االحصائي لثباتیة مجامیع التربة ونتائج االذابةالتجمید و 

موضحة في جدول االذابةوبتاثیر دورات التجمید و ) C0(التربة مقارنة بمعاملة المقارنة مجامیع انخفاض ثباتیة

)3.(  

تشیر نتائج التحلیل االحصائي عدم وجود اختالفات بین العمقین المدروسین في نسبة ثباتیة مجامیع التربة 

مجامیع ثباتیةانخفاض نسبةدور في االذابةدورات التجمید و لبصورة عامة ) . مم0.125و 0.3( وللحجمین 

بثباتیة (p<0.05)مم لوحظ انخفاض معنوي 0.3ففي الحجم . )8(التربة لكال الحجمین ، وهذا مطابق لما اورده 

هناك انخفاض في حین)C0(املة المقارنة مقارنة بمعاذابةلدورتین وثالث دورات تجمید و و ,دورة واحدةلمجامیع التربة 

مقارنة مم وعدم وجود اختالف معنوي في الدورة الثالثة 0.125للحجم في دورة واحدة ودورتین(p<0.05)معنوي 

تحسن في ثباتیة مجامیع التربة في الدورة الثالثة من التجمید واالذابة مقارنة أن هناك، أي) C0(بمعاملة المقارنة

، )1شكل (مم لكن التحسن هنا مقارنة بالدورة الثانیة فقط الحظ  0.3االولى والثانیة ونفس الحالة للحجم بالدورتین 

  .دورات تجمید واذابة) 9(في )12(إلیه وهذا مطابق لما توصل 

یالحظ ان هناك اختالفات في قیم نسبة االنخفاض في ثباتیة مجامیع التربة ، لقد ازدادت )3(من جدول 

مم على التوالي 0.125و0.3للحجمین % 21.5و% 19.5نخفاض في كال الحجمین في الدورة الثانیة بمقدارنسبة اال

في الدورة الثالثة فیالحظ ان هناك تغیر في نسبة االنخفاض فكانت أما. االذابةمقارنة بالدورة االولى من التجمید و 

والذوبان تؤدي الى تدهور في ثباتیة مجامیع ان دورات التجمید .مم 0.125للحجم% 12.5مم و0.3للحجم % 4

ة وهذا قد یكون بسبب تحطم الكتل الترابیة نتیجة الضغط الكبیر بسبب تجمد الماء وانخفاض الضغط نتیجة بالتر 

الذي بدوره ) 2سم/كغم500(ان تجمد الماء في الفراغات البینیة للتربة یولد ضغط مقداره )16(االذابة حیث اوضح
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تؤدي الى تغییرات في ) ارتفاع درجات الحرارة (یضاف الى ذلك ان عملیة االذابة , سر مجامیع التربة یؤدي الى تك

بسبب فعالیة االحیاء مما یؤدي الى انخفاض في ثباتیة الصفات البایولوجیة كأختزال النترات في المادة العضویة 

اما . عوامل االساسیة في ثباتیة مجامیع التربة حیث ان المادة العضویة احد ال, )8(مجامیع التربة كما اورد ذلك 

التحسن في ثباتیة مجامیع التربة باستمرار وزیادة عدد دورات التجمید واالذابة ربما یعزى الى الوصول الى حالة 

تناوب ارتفاع وانخفاض درجات ان الظروف المناخیة و . یع التربة التوازن بین تأثیرات هذه الدورات وثباتیة مجام

-0(ارة وبوجود الماء لفترات زمنیة طویلة لها دور اساسي في التأثیر على صفات التربة الفیزیاویة خاصة للعمقالحر 

10 cm ( حیث ان هذا العمق اكثر تاثرا بالتغیرات المناخیة .  

  

  العلوي والسفلي وألربع مكرراتمعدل نسبة ثباتیة مجامیع التربة حسب المعامالت للعمق) 1(جدول

  مم0.3حجم  مم0.125حجم 
  المعاملة

  العمق العلوي  العمق السفلي  العمق العلوي  العمق السفلي

31.5
22.1
16.0
26.0  

30.7
22.5
15.0
26.5  

26.0
19.8
13.0
18.7  

28.3
18.6
14.8
17.4  

C0

C1

C2

C3

  

معدل نسبة ثباتیة على االذابةنتائج التحلیل االحصائي یوضح االختالفات بتاثیر دورات التجمید و ) 2(جدول

  مجامیع التربة

  ثباتیة مجامیع التربة%

  مم0.125اكبر من  

  ثباتیة مجامیع التربة%

  مم0.3اكبر من  
  المعاملة

31.1
22.3**
15.5**
26.2 N.S.

5.70  

27.2
19.2*

13.9**
18.1**

6.04  

0C
C1

C2

C3

L.S.D.  5%  

  

  )C0(ارنةقمقارنة بمعاملة الم، الثانیة والثالثةت االولىیة مجامیع التربة للدورانسبة انخفاض ثبات) 3(جدول 

  النسبة المئویة لالنخفاض
  المعاملة

  مم0.3  مم0.125

28.3
50.2
15.8  

29.4
48.9
33.4

C1

C2

C3  

  

  

  

  

  

  

شكل (1) العالقة بین دورات التجمید واالذابة
ونسبة ثباتیة مجامیع التربة
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