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ومعامل الظاهریةونوعین من محسنات التربة في كثافة التربةواالنحدارشدة التساقطتأثیر

ترب غربي العراق تحت ظروف المطر االصطناعيبعضلالكسر

  

  عماد طلفاح العانيوالبیاتي ، زكي علوان حسن علي حسین إبراهیم

  جامعة االنبار/ كلیة الزراعة

  

  الخالصة

في وتبن الحنطةن مع أضافة محسني البتیومیاألنحدار رفة تاثیر شدة التساقط و هذه الدراسة لمعأجریت

إستحصلت.المطر االصطناعيظروف تحت لبعض ترب غربي العراقالكثافة الظاهریةومعامل الكسرتغایر

المضیق وهیت ذات قابلیة للتعریةو المحمدي ووهي زنكورة مواقع ألربعة) سم30- 0(عینات الترب من العمق

جففت العینات هوائیًا ومررت من منخل قطر . رتیبمتوسطة وواطئة على التوعالیة –متوسطة وعالیة 

معاملة المقارنة إلىإضافةستخدم نوعین من المحسنات أملم ووضعت في حاویات معدنیة خاصة ، 4فتحاته 

خلطا مع التربة لعمق اذ، 1-هـ. میكاغرام6وتبن الحنطة بمستوى % 1بتركیز إضافتهوهما البیتیومین حیث تم 

بواقع ثالثة مكررات % 7و5و3و0انحدارات هي أربعةولجمیع المعامالت على ثبتت الحاویات . سم 5

لشدتي مطر عرضت جمیع الوحدات التجریبیة . ستخدام التصمیم العشوائي الكامل وبتجربة عاملیة إبلكل معاملة 

الكثافة الظاهریة مؤشري التربة الفیزیائیینبعدها قدر. دقیقة 30ولمدة 1-ساعة. ملم53و 30صطناعي هما أ

عال المعنویة في زیادة قیم تأثیراألنحدارودرجة شدة تساقط المطر زیادة لإنبینت النتائج . ومعامل الكسر 

عال المعنویة تأثیریة للتعر التربة درجة قابلیةالكثافة الظاهریة ومعامل الكسر وكان التداخل بین شدة التساقط و 

صفتي التربة المدروسةعال المعنویة في خفض و یجابيإدور إلضافة المحسنینكان و في كال الصفتینأیضاً 

  .التأثیرمن حیثعلى البیتیومینمع تفوق تبن الحنطة 

Effect of rainfall intensity, slope and two soil conditioners on bulk 
density and modulus of rupture for some IRAQI western soils under

simulated rainfall condition
  

Ali H. Al-Bayati , Zaki A. Hassan and Emad T. Al-Ani
College of Agriculture\ University of Al-Anbar

  

Abstract
This study have been conducted to know the effects of rainfall intensity, land 

slope and Bitumen & wheat straw addition on the changeability of soil bulk density 
and modulus of some soils at western Iraqi soils under simulated rainfall. Soil samples 
have been taken from (0-30cm) depth for four regions which are: Zangora, 
Mhammadi, Madheek and Heet whose erodibility classes are; high, moderate-high, 
moderate and low respectively. The samples air dried and sieved through 4 mm 
diameter sieve then situated in experimental flumes.

  
  

  لباحث الثالثماجستیر لالبحث مستل من رسالة 
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Two types of conditioners Bitumen and wheat straw were mixed with 5cm 
depth of soil at 1% concentration and 6 M gm. ha-1 levels respectively. Containers 
fixed in four slopes 0, 3, 5 and 7%. All treatments have been distributed randomly in 
three replicates for each one, according to CRD design with factorial experimental. 
All the experimental units were exposed to simulated rainfall at two intensities 30 and 
53 mm. h-1 for 30 minutes. Soil bulk density and modulus of rupture .

The interaction between soil erodibility and rainfall intensity also showed
high significant effect on the two traits. Two conditioners had high significant effect 
in decreasing the two studied soil physical properties but wheat straw showed
prevailed in its effect than Bitumen.

  

  المقدمة

وذلك لمحدودیة المساحات الممكن لإلنسانللزراعة من الموارد الطبیعیة المهمة القابلة األراضيتعد 

األمثلستغالل نتیجة الزیادة المطردة في السكان لذا فان التخطیط واإلإلیهاولزیادة الحاجة ، قتصادیًا إإستغاللها

  . الغذاء العالميإنتاجدة كبیرة في زیاإلىالذي یقود األساسيیعتبر العنصر األرضیةللموارد 

0.463الى 1- هـ. میكاغرام0.166ازداد من قد محتوى التربة من الكاربون العضوي أنإلى) 1(أشار

التربة بعض صفاتفي تحسین أسهم،والذي التربة إلىمن التبن 1-هـ.میكاغرام8إضافةعند 1-هـ. میكاغرام

دور أیجابي في تقلیل ألضافة مخلفات محصول الحنطة أن) 2( وأوضح.یة لتعر قابلیتها لوتقلیل الفیزیائیة 

كثافة التربة هاتقلیلمن خاللللمحسنات هذا التاثیر االیجابيسبببأن)3(وقد أشار.كثافة التربة الظاهریة

إضافةن أب) 4(بینو .ر في تقلیل وقع قطرات المطر وزیادة قابلیة التربة للغیضشتأثیرها المبایعود الىالظاهریة 

التربةوصالبة القشرة ومقاومة للترب الرملیة المزیجة قد قلل الكثافة الظاهریة للتربة*)Agri-SC(محسن 

وفي دراسة الحقة . بالتناثرالتعریة والجریان السطحي وكمیة التربة المفقودة انعكس ایجابیا في تقلیل ختراق إلل

خفض قیم سبب في قد لتربة رملیة مزیجة 1-هـ.لتر297دل بمع) Agri-SC(محسنإضافة بان ) 5(اوضح

% 65.5إلى%55.0مسامیة التربة من وزیادة3-م.میكاغرام1.169إلى1.216من للتربة الكثافة الظاهریة 

  . 8.45إلى4.65من التجمعاتوثباتیة 

نظومة المطر بأستخدام م1-ساعة.ملم105و85الى 25ان زیادة شدة التساقط من )6(الحظ

قد كان له تأثیرا سلبیا ،اذ % 9دقیقة لتربة مزیجة طینیة غرینیة عند أنحدار 30االصطناعي لفترة تعرض 

وأتضح بان جمیع المفقودات كانت مفصوالت دقیقة ازدادت كمیة مفقودات التربة وكمیة الجریان السطحي،

قط للمطر یسبب أنخفاضا في مسامیة التربة وان بأن زیادة طاقة التسا)7(لقد الحظ. )ناعم وطینغرین(الحجم

حركة الدقائق الناعمة الناجمة عن التناثر تسبب أنسدادا للمسامات الكبیرة في التربة ممایسبب زیادة في كثافة 

التربة الظاهریة، وان لهذه الظاهرة تأثیرات سلبیة قد تسبب بعد الجفاف تكوین قشرة سطحیة على سطح التربة 

عند )9(وقد الحظوا .)8(ریة التربة من خالل تقلیلها معدل الغیض وبالتالي زیادة الجریان السطحيمؤثرة في تع

دراستهم لتعریة التربة في االراضي الزراعیة في الصین تحت أسالیب أداریة مختلفة بأستخدام أسلوب المطر 

قودات التربة والجریان حصول زیادة في مف1-ساعة.ملم170- 35األصطناعي عند شدود مطر تراوحت بین 

.السطحي في الحالة الجافةللتربة مقارنة بالحالة الرطبة ،وعزوا سبب ذلك تأثیر وقع قطرات المطر على التربة 

سم من سطح التربة قد سبب زیادة في مسامیة التربة 5ولعمق % 1البتیومین بتركیز إضافةان )10(ار واش

  .خفض سرعة ترطیب تجمعات التربة وكذلك قابلیة التربة لالحتفاظ بالماء و 
  

* Agricultural Soil Cditioner (industrial conditioner from oil product)
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بأن ألضافة البتیومین دور أیجابي في خفض قیم كثافة التربة الظاهریة من خالل دوره )11(الحظوقد

وزیادة المسامیة والتشتیتقاومتها لقوى التفتیتاالیجابي في تحسین بناء التربة وزیادة ثباتیة تجمعاتهاوزیادة م

ان لزیادة أنحدار األرض تأثیرا )12(وقد أوضح.ماسبب انخفاضا في قیم كثافة التربة الظاهریةالكلیة للتربة م

أیجابیا في زیادة قابلیتها للتعریة المائیة عند تعرضها لفعل قطرات المطر مقارنة باألرض المستویة ،اذ تصبح 

  .التربة اكثر تأثرا بقوى التعریة والتناثر واالنتقالعندها 

ى نخفاضنحدار،وعزى سبب ذلك الحصول زیادة في الكثافة الظاهریة للتربة مع األ) 13( لقد أوضح

تدهور مایرافقه من تجمعات التربة و لانحدار والذي یسبب تحطممعدل الغیض عن معدله االبتدائي بزیادة األ

  :إلىتهدف هذه الدراسة ذا ل. نحدارمساماتها نتیجة زیادة األتدریجي لبناء التربة و 

تاثیر تحتالكثافة الظاهریة ومعامل الكسر للتربةفي تغایر قیم األرضنحدار إدراسة تاثیر الشدة المطریة و.1

  .االصطناعيالمطر 

.لعراقغرب البعض ترب هاتین الصفتینمحسني البتیومین وتبن الحنطة في قیم إضافةتأثیردراسة .2

  

  المواد وطرائق العمل

مواقع تختلف في صنف تعریتها وحسب ألربعة) سم30-0(ستحصلت عینات ترب من العمق إ

ذات قابلیة هیت والمضیق والمحمدي ووهي زنكورة ) 15(دراسة إلىواستنادًا ) 14(التصنیف المقترح من 

إلىجففت عینات الترب هوائیا ثم قسمت .یبرتمتوسطة وواطئة على التوعالیة –متوسطة وللتعریة عالیة

ملم وقدرت فیها بعض الصفات الفیزیائیة 2طحن ثم مرر من خالل منخل قطر فتحاته األولقسمین 

الجزء الثاني من التربة فقد مرر من خالل منخل أما. ) 16(وحسب الطرائق الواردة في ) 1جدول(والكیمیائیة

یتصل بها ملحق ) سم20× 50× 100(بأبعاد ) Flumes(ت معدنیة ملم ووضعت في حاویا4قطر فتحاته 

10× 25× 100(بأبعادصفائح جانبیة بالحاویاتوتتصل لجمع مفقودات التربة ) سم20× 12× 50(بأبعاد

  .)1(شكل رقم )10(لجمع رذاذ التربة المتناثر من الجانبین وحسب ) سم

%) 1(بتركیز فیإضاذملة المقارنة وهما البیتیومین معاإلىإضافةستخدم نوعین من المحسنات أ

2سم والجدول 5حیث خلط المحسنین مع التربة لعمق ) 1(1-هـ. میكاغرام 6وتبن الحنطة بمستوى ) 11(

انحدارات أربعةثبتت الحاویات ولجمیع المعامالت على .ن في الدراسةعملییوضح بعض خواص المحسنین المست

التصمیم العشوائي الكامل عمالبثالثة مكررات باستووزعت المعامالت عشوائیًا %7و5و3و0هي 

مطاطي تحت شد أنبوببواسطة األسفلمن اإلشباعرطبت نصف الوحدات التجریبیة لحد . وبتجربة عاملیة

لدراسة تأثیر ناعيطصاالمدة التجربة والنصف اآلخر ترك بدون ترطیب قبل تعریضه للمطر سم طیلة10

تم تعریض جمیع .)13(التساقط على التربة تحت ظروف التربة الجافة والرطبة أستنادا الى ماشار الیه

تحت الماء بإضافةدقیقة 30على التوالي ولمدة 1-ساعة. ملم 53و30نبشدتیناعيطصإلمطر المعامالت

مباشر في تعریة التربة تاثیربان كال الشدتین لهما)17(رتیب اذ الحظ بار على الت1.2و 0.7ضغطي تشغیل 

من قبلالمستعمة في الدراسة والمقترحةالمنظومة 1ویوضح الشكل .عند الظروف الجافة والرطبة على الترتیب 

)17(.  

) . 19(ختبار التوزیع الحجمي لقطرات المطر الصناعي وفق طریقة الطحین المذكورة في أجري أ

  ).61(لتربة وحسب الطرائق الواردة في كسرلمعامل الصفتي الكثافة الظاهریة و قدرت 
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  .اسةالدر تربوالكیمیائیة لالفیزیائیةفاتالصبعض ) 1(جدول 

الموقعت

  جدارمل ناعم

0.05 -0.1

1- كغم.غمملم

  رمل

0.1-2.0

1- كغم.غمملم

  الغرین

1-كغم.غم

  الطین

1-كغم.غم
النسجة

  المادة العضویة

1-كغم.غم

صنف 

التركیب

صنف 

النفاذیة

*یمةق

Kالعامل 

تصنیف التربة 

حسب قابلیتها 

)13(للتعریة

عالیة18145558249SiL1.0430.536زنكورة.1

عالیة-متوسطة65123560252SiL1.7310.412المحمدي.2

متوسطة20339780320SCL2.1340.228المضیق.3

واطئة45196269490CL1.5330.174هیت.4
  

موقعالت
ECe

dS.m-1pH
CEC Cmole.kg-

1 Soil

الكثافة الظاهریة الجبسالكاربونات

3- م.میكاغرم

معدل القطر 

)ملم(الموزون 

معامل الكسر 

ملي بار تربة1-كغم.غم

11.67.714.223312.71.360.36127زنكورة.1

4.27.812.624315.01.400.50347المحمدي.2

4.38.112.122113.11.320.46293المضیق.3

2.68.215.231410.01.460.61315هیت.4

  )Wischmeier et. al)19قدر حسب معادلة *

  

  بعض صفات المحسنین المستخدمین في الدراسة) 2(جدول 

القیمةالصفةالمحسن

*البیتیومین

3-سم.غم1.01درجة مئویة20الكثافة عند 

نتي بویزس40-20اللزوجة

pH8.11

1الوزن النوعي

تبن الحنطة

97.16نسبة الكاربون الى النیتروجین

0.678)ملم(القطر 

2.36اقل من )ملم(الطول 

57.13الكاربون العضوي

0.588النیتروجین الكلي

0.037الوزن النوعي

  النفطیةالمنتجاتالشركة العامة لتوزیع *
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  والمناقشةالنتائج 

  : یة نتیجة التساقطالتغایر في بعض الصفات الفیزیائ-1

  -:الظاهریةالكثافة 1-1

عال المعنویة تأثیربان لشدة تساقط المطر االصطناعي ) 3(جدولاإلحصائينتائج التحلیل أظهرت

زیادة الكثافة 1-ساعة. ملم 53إلى30ساقط من في تغیر قیم الكثافة الظاهریة ، حیث سببت زیادة شدة الت

زیادة بلغت  نسبة كمعدل للشدتین على التوالي ، أي ب3-م. میكاغرام 1.405إلى1.381الظاهریة للتربة من 

زیادة نسبة أي ب3-م. میكاغرام 1.417إلى1.392من في حالة الترطیب و )عدم الترطیب(في حالة% 1.73

ا نخفاضإتسببقدطاقة تساقط المطر المالحظة في هذه الصفة الى زیادة زیادةالبب ، ویعزى س%1.79بلغت 

  ).7(التربة،وهذا یتفق مع ماأشارالیهمسامیةفي 

  

لترب ) 3- م.غراممیكا(وحالة رطوبة التربة في قیم الكثافة الظاهریة األنحدارتأثیر شدة التساقط و ) 3(جدول 

  الدراسة

األنحدارالتربة

المعدل1-ساعة.اقط ملمشدة التس

3053
رطبةجافة

رطبةجافةرطبةجافة

زنكورة

01.3131.3261.3401.3611.3261.343
31.3231.3361.3331.3711.3281.353
51.3371.3471.3461.3631.3421.355
71.3431.3571.3571.3731.3501.365

1.3291.3421.3441.3671.3351.354المعدل

المحمدي

01.3201.3431.3961.4061.3581.375
31.3301.3731.4131.4141.3721.393
51.3471.3931.4161.4441.3821.418
71.3571.4131.4291.4471.3431.430

1.3381.3801.4141.4281.3761.404المعدل

المضیق

01.3901.3861.4061.4251.3981.406
31.4211.4121.4201.4311.4211.421
51.4271.4211.4321.4411.4291.431
71.4391.4401.4451.4511.4221.445

1.4191.4151.4261.4371.4171.426المعدل

هیت

01.4251.4121.4221.4241.4241.418
31.4371.4261.4291.4331.4331.430
51.4421.4371.4411.4381.4421.438
71.4451.4531.4531.4511.4491.452

1.4361.4321.4371.4361.4371.434المعدل
  

المعدل

.شدة التساقط ملم

1-ساعة

3-م.الكثافة الظاهریة میكاغرام
  

  المعدل

رطبةجافةاألنحدار

  0  1.3761.385

1.3881.399  3  بةرطجافة

301.3811.392  5  1.3981.411

531.4051.417  7  1.4081.423
  

S*R*IR*IS*IS*RIRS  L.S.D
0.0100.0050.3900.0100.0050.0050.005

0.05
0.0200.4000.4000.0200.0100.0100.010
0.0100.0100.0100.0100.0050.0050.005

0.01
0.0200.0200.0200.0200.0100.0100.010

S: Soil        R: Slope             I: Intensity

  حالة الترطیب  حالة عدم الترطیب



20

في قیم الكثافة الظاهریة لالنحدارعال المعنویة تأثیروجود)3جدول(اإلحصائينتائج التحلیل أظهرت

لتداخل بین شدة عال المعنویة لتأثیر دضافة الى وجو أ، المدروستینللترب المختلفة عند كال شدتي التساقط 

في 3-م. میكاغرام1.344، 1.329تربة زنكورة أوطأ قیم كثافة ظاهریة بلغت ةاذ أظهرتالتربنوع التساقط و 

. ملم 53، 30في الحالة الرطبة وكمعدل لشدتي التساقط 3-م. میكاغرام1.367، 1.342الجافة و الحالة 

في 3-م. میكاغرام 1.437، 1.436أعلى قیم بلغت أظهرتتربة هیت إنحین ، في رتیبعلى الت1-ساعة

. ملم 53، 30في الحالة الرطبة كمعدل لشدتي التساقط 3-م. میكاغرام 1.436، 1.432الحالة الجافة و 

راسةان د. )1(جدول تغایر صفات الترب الفیزیائیة والكیمیائیة إلىویعزى سبب ذلك ،رتیبالتعلى 1-ساعة

عال المعنویة تأثیرقد أظهر هو األخر ) األنحدارالتربة و وشدة التساقط (بین العوامل الثالثة المدروسة التداخل 

في تربة 1-ساعة. ملم 30عند الشدة ة قد سجلتقیمأوطأالنتائج بان أظهرتاذ. في صفة الكثافة الظاهریة

رتیب،على الت3-م.میكاغرام1.33، 1.31ترطیب بلغت وفي حالتي عدم الترطیب وال% 0زنكورة وعند انحدار 

1.45بلغت التي سجلت عندها اعلى قیمة% 7نحدار األو 1-ساعة. ملم 53مقارنة بتربة هیت عند شدة 

  .)3(جدوللحالتي عدم الترطیب والترطیب3-م. میكاغرام

  -:الكسرمعامل 1-2

عال المعنویة لشدة تساقط المطر االصطناعي في تأثیروجود )4(الجدول تشیر النتائج الموضحة في 

زیادة معامل الكسر إلىأدى1-ساعة. ملم 53إلى30، فزیادة شدة التساقط من معامل الكسر للترب المدروسة 

ملي بار 360.9إلى321.8ومن . ملي بار على التوالي في الحالة الجافة 421.3إلىملي بار 363.4من 

% 21.1و % 15.9أي بنسب زیادة الرطبة،على التوالي في الحالة 1-ساعة. ملم 53و 30كمعدل للشدتین 

.ملم53زیادة الطاقة الكامنة لدقائق المطر عند الشدة إلىویعزى ذلك ،)والترطیببدون ترطیب (للحالتین 

وجائت .لقشرة السطحیة وبالتالي زیادة قابلیتها على تحطیم تجمعات التربة وبمرور الزمن تدریجیًا تتكون ا1-ساعة

لشدة التساقط في ةمعنویعال التأثیر وجود 4والمالحظ من نتائج الجدول .)9(هذه النتیجة متوافقة مع ماالحظه

تباینت هذه الترب في مدى مقاومتها لزیادة شدة التساقط فقد اذ، قیم معامل الكسر باختالف التربة المدروسة 

المضیق و المحمديو لتربة زنكورة % 14.4و%9.7و%14.1و%23.2ازدادت قیم معامل الكسر بنسبة 

للترب % 8.5و%6.8و%11.2و%19.2، وكذلك بنسب )في حالة عدم الترطیب(رتیبوهیت على الت

عدم ثباتیة إلىذلكیعزىو ، إن تفوق تربة زنكورة في قابلیة تكوین القشرة السطحیة)في حالة الترطیب(أعاله

  .)8(وهذا یتفق مع ماالحظه)1جدول (األخرىتفاع نسبة المفصوالت الناعمة فیها مقارنة بالتربتجمعاتها وار 

أما تأثیر األنحدار في قیم معامل الكسر فیتضح من نتائج التحلیل اإلحصائي وجود فروق عالیة 

ملي 445.3إلى341.9قد سبب زیادة في معدل معامل الكسر من % 7إلى % 0المعنویة فزیادة األنحدار من 

في % 24.5في الحالة الجافة ، في حین بلغت نسبة الزیادة % 30.2بار على التوالي ، أي بزیادة بلغت نسبتها 

والمالحظ من النتائج بان زیادة األنحدار قد سببت زیادة في معامل ).12(حالة الترطیب ،وهذا یتفق مع ماالحظه

ملي بار 225.6فقد لوحظ ادنى قیمة لمعامل الكسر.باألنحدار إالكسر مع وجود تباین بین الترب في مدى تأثرها 

اعلى سجل وفي حالة الترطیب ، بینما 1-ساعة.ملم30الشدة المطریة عند تربة هیت و في %0عند األنحدار 

عند تعرض التربة 1-ساعة.ملم53الشدة المطریة عند و % 7ملي بار لتربة زنكورة عند األنحدار 572.9قیمة 

إذ الحظ إن زیادة األنحدار وشدة ) 02(مااشار الیهوهذه النتیجة تتفق مع.االصطناعي في الحالة الجافةللمطر

رتطام المباشر لقطرات نتیجة األلتربةاتساقط المطر االصطناعي تزید من قیم معامل الكسر للطبقة السطحیة من

  .بواسطة التربة المتناثرةنغالق مسامات التربة السطحیة أالمطر لسطح التربة ممایسبب في 
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  لترب) ملي بار(وحالة رطوبة التربة في قیم معامل الكسر األنحدارتأثیر شدة التساقط و ) 4(جدول 

  الدراسة

%األنحدارالتربة

المعدل1-ساعة.شدة التساقط ملم

3053
رطبةجافة

رطبةجافةرطبةجافة

زنكورة

0402.0339.9503.7447.7452.8393.8
3423.7370.5521.0470.8472.4420.7
5437.5418.8548.8495.3493.1457.0
7478.4440.2572.9456.8525.7448.5

435.4392.3536.6467.7436.0430.0المعدل

المحمدي

0358.6299.8417.4356.0388.0327.9
3391.6334.2446.9377.5419.2355.8
5424.8376.2467.8410.0446.3393.1
7441.8404.6513.8429.9477.8417.3

404.2353.7461.4393.4433.8373.5المعدل

المضیق

0263.8241.3283.4255.7273.6248.5
3295.1271.4325.5296.0310.3283.7
5342.6311.1383.3328.5362.9319.8
7396.5334.6431.8357.0414.2345.8

324.5289.6356.0309.3340.3299.5المعدل

هیت

0264.7225.6260.0239.7253.3232.7
3271.7247.7309.4264.5290.5256.1
5298.9259.4367.0288.9333.0274.1
7340.6273.7388.3300.2364.5286.9

289.5251.6331.2273.3310.3262.5المعدل

المعدل

.شدة التساقط ملم

1-ساعة

3-م.الكثافة الظاهریة میكاغرام
  

  المعدل

رطبةجافةاألنحدار

  0  341.9300.7

373.1329.1  3  رطبةجافة

30363.4321.8  5  408.8361.0

53421.3360.9  7  445.5374.6

S*R*IR*IS*IS*RIRSL..S.D
16.28.18.111.54.15.75.7

0.05
16.48.38.311.74.35.95.9
21.310.710.715.15.37.57.5

0.01
21.510.910.915.35.57.97.9

S: Soil               R: Slope             I: Intensity

  

  

  :یة للتربة المنتقاة للدراسةتأثر إضافة المحسنات في الخواص الفیزیائ-2

  :الكثافة الظاهریة2-1

یتضح من نتائج التحلیل اإلحصائي إن إلضافة المحسنات للتربة تأثیر عال المعنویة في تغیر قیم 

، إذ انخفضت قیم الكثافة )5جدول(الكثافة الظاهریة للتربة وبإختالف شدة تساقط المطر االصطناعي

إضافة البتیومین وتبن الحنطة على الترتیب مقارنة بمعاملة عدم أضافة عند %3.9و % 2.9الظاهریةبنسبة 

4.4و % 3.4أما في حالة الترطیب فقد انخفضت قیم هذه الصفة بنسبة .1-ساعة.ملم30المحسن عند الشدة 

ملم 53إن زیادة شدة التساقط إلى . عند أضافة البتیومین وتبن الحنطة عند نفس الشدة المطریة على الترتیب% 

3-م.میكاغرام1.381و 1.393و 1.440قد سبب زیادة معنویة في قیم الكثافة الظاهریة بلغت 1-ساعة.

  حالة الترطیب  حالة عدم الترطیب
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كمعدل لمعامالت المقارنة و إضافة البتیومین وتبن الحنطة على الترتیب ، والمالحظ بأن إضافة المحسنین قد 

إضافة البتیومین وتبن الحنطة على لمعاملتي% 4.1و% 3.3هذه الصفة المدروسة بنسبة سبب انخفاض في

في حالة (قیم الكثافة الظاهریة للتربفي نخفاض في حین بلغت نسبة اال.) في حالة عدم الترطیب(رتیبالت

ویعزى ذلك للدور االیجابي لكال ،رتیبلمعاملتي إضافة البتیومین والتبن على الت% 4.2و% 2.6) الترطیب

  .یر المباشر لقطرات المطر على التربةالمحسنین في التقلیل من التأث

في تربة هیت 3-م.میكاغرام1.48إن أعلى قیمة لكثافة التربة الظاهریة بلغت ) 5(یتضح من الجدول 

، بینما بلغت أقل قیمة كانت ) في حالة الترطیب(1-ساعة.ملم53عند معاملة المقارنة وتحت الشدة المطریة 

بدون (1-ساعة.ملم30وعند معاملتها بتبن الحنطة وتحت الشدة المطریة في تربة زنكورة3-م.میكاغرام1.31

والمالحظ من النتائج بأن تأثیر إضافة تبن الحنطة كان أكثر قدرة في ). 11( وهذا یتفق مع ماالحظه) . ترطیب

ان إلضافة خفض قیم كثافة التربة الظاهریة وعند كال الشدتین المدروستین مقارنة بالبتیومین ویعزى ذلك الى

وهذا یتفق مع ما أشار ألیهمخلفات محصول الحنطة دور إیجابي في تقلیل  كثافة التربة الظاهریة لسطح التربة

الحظ بأن زیادة الشدة المطریة لم تقلل من دور المحسنات في خفض قیم الكثافة الظاهریة بسبب المو ). 2(

ات المطر وزیادة مسامیة التربة مما زاد من قابلیة التربة التأثیر المباشر للمحسنات في تقلیل وقع صدمات قطر 

بسبب التأثیر المباشر للمحسنات في تقلیل وقع صدمات المطر )21(وهذا جاء متوافقا مع ماأشار الیهللغیض 

  .ض الماءیوزیادة مسامیة التربة وتحسین غ

  :معامل الكسر2-2

ربة ذو تأثیر عال المعنویة في خفض قیم لتابأن إلضافة كال محسني 6یتضح من نتائج الجدول 

معامل الكسر للتربة باختالف شدة تساقط المطر االصطناعي، حیث انخفضت قیم معامل الكسر للتربةبنسب 

لمعاملتي البتیومین وتبن الحنطة على الترتیب مقارنة بعدم أضافة المحسن للتربة عند % 34.8و % 15.3بلغت 

أما في حالة الترطیب فقد انخفض معامل الكسر للتربة ) . حالة عدم الترطیبفي(1-ساعة.ملم30شدة التساقط 

أن زیادة شدة التساقط . للبتیومین وتبن الحنطة على الترتیب% 37.4و % 13.4عند إضافة المحسنین بنسبة 

ع الشدة في حالة عدم الترطیب قد سبب زیادة معنویة في قیم معامل الكسر للتربةمقارنة م1-ساعة.ملم53إلى 

وكان إلضافة المحسنین للترب دور ایجابي في خفض قیم هذه الصفةعند هذه الشدة المطریة . 1-ساعة.ملم30

على الترتیب ، أما في حالة الترطیب وعند هذه لمعاملتي إضافة التبن والبتیومین% 27.1و% 8.4بنسبة 

لمعاملتي % 30.7و % 5.9ر للترب بنسبة الشدة المطریة فأن إضافة كال المحسنین قد قلل قیم معامل الكس

ملي بار لتربة زنكورة عند  609.36لقد سجل أعلى قیمة معامل كسر .البتیومین وتبن الحنطة على الترتیب 

،بینما كانت أدنىقیمة معامل )الترطیبحالةعدمفي(1-ساعة.ملم53معاملة المقارنة وتحت الشدة المطریة 

-ساعة.ملم30المعاملة بتبن الحنطة في حالة الترطیب وتحت الشدة المطریة ملي بار لتربة هیت131.33سرك

1.  

ویعزى سبب تفوق التبن على البتیومین في تقلیله معامل الكسر إلى میكانیكیة عمل مخلفات الحنطة 

في تقلیل فرصة تكون القشرة السطحیة حیث تعمل على تقلیل التأثیر المباشر لقطرات المطر وكذلك زیادة 

وهذا یتفق مع . لمسامیة الكلیة وثباتیة تجمعات التربة ومقاومتها لقوى التكسیر الناجمة عن الطاقة المطریةا

).1( ماأشار الیه

  تأثیر إضافة المحسنین وشدة التساقط وحالة رطوبة التربة في قیم الكثافة الظاهریة) 5(جدول 

  لترب الدراسة) 3-م. میكاغرام(
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التربةالمعاملة

المعدل1-ساعة.ساقط ملمشدة الت

3053
رطبةجافة

رطبةجافةرطبةجافة

المقارنة

1.3601.3791.3571.3851.3581.382زنكورة

1.3671.4271.4601.4671.4131.447المحمدي

1.4591.4491.4621.4751.4611.462المضیق

1.4671.4651.4821.4761.4751.470هیت

1.4131.4301.4401.4511.4231.440معدلال

البتیومین

1.3171.3271.3421.3771.3301.325زنكورة

1.3251.3621.3951.3241.3601.392المحمدي

1.4131.4081.4171.4221.4151.415المضیق

1.4321.4251.4101.4251.4261.425هیت

1.3721.3801.3931.4121.3831.396المعدل

التبن

1.3101.3201.3321.3391.3211.329زنكورة

1.3221.3521.3861.3941.3541.373المحمدي

1.3851.3871.3981.4141.3911.400المضیق

1.4121.4071.4061.4091.4091.408هیت

1.3571.3661.3811.3891.3591.378المعدل
  

المعدل

.التساقط ملمشدة 

1-ساعة

3-م.الكثافة الظاهریة میكاغرام
  

  المعدل

رطبةجافةاالتربة

1.3361.354زنكورة  

1.3761.404المحمدي  رطبةجافة

1.4221.426المضیق  301.3811.392

1.4361.434هیت  531.4051.417
  

C*S*IS*IC*IC*SISCL.S.D
0.0100.3900.0050.0100.0050.0050.005

0.05
0.0200.4000.0100.0100.0050.0050.005
0.0100.0100.0100.0100.0050.0050.005

0.01
0.0200.0200.0200.0200.0100.0100.010

S: Soil                 C: Conditioner             I: Intensity

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

لترب ) ملي بار(تأثیر إضافة المحسنین وشدة التساقط وحالة رطوبة التربة في قیم معامل الكسر ) 6(جدول 

  الدراسة

  حالة الترطیب  حالة عدم الترطیب
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التربةالمعاملة

المعدل1-ساعة.شدة التساقط ملم

3053
رطبةجافة

رطبةجافةرطبةجافة

المقارنة

525.5383.4609.6500.9567.5492.1زنكورة

450.5391.4434.7425.8442.6408.6المحمدي

398.8353.2433.2372.9416.0363.0المضیق

370.5322.0434.6345.1402.6333.5هیت

436.3387.5478.0411.2457.2399.3المعدل

389.3347.0478.8390.5434.1368.7المحمدي

367.5327.3399.9336.5383.7331.9المضیق

328.5301.5366.2325.1347.3313.3هیت

369.5335.5437.5386.9403.5361.2المعدل

التبن

388.0327.2395.3406.7441.6367.0زنكورة

372.7322.7470.8363.9421.7343.3المحمدي

207.2188.4234.8218.5221.0203.5المضیق

169.4131.3192.6149.8181.0140.5هیت

284.3242.4248.4284.7316.3263.6المعدل

المعدل

.شدة التساقط ملم

1-ساعة

معامل الكسر
  

  المعدل

رطبةجافةاالتربة

486.0430.0زنكورة  

432.8373.5المحمدي  رطبةجافة

340.2299.5المضیق  30363.4321.8

310.3262.5هیت  53421.3360.9
  

C*S*IS*IC*IC*SISCL.S.D
0.0100.3900.0050.0100.0050.0050.005

0.05
0.0200.4000.0100.0100.0050.0050.005
0.0100.0100.0100.0100.0050.0050.005

0.01
0.0200.0200.0200.0200.0100.0100.010

S: Soil                 C: Conditioner             I: Intensity

  

  

  :األنحداریة للتربة باختالف ئفي بعض الصفات الفیزیاالمحسنینتأثیر إضافة -3

  :الكثافة الظاهریة3-1

أظهرت معاملة المقارنة ، اذوالكثافة الظاهریة للترب المدروسة األنحدارالعالقة بین 2یوضح الشكل 

وهذا .وعند كال شدتي تساقط المطر االصطناعي المدروسةاألنحدارع زیادة حصول زیادة في الكثافة الظاهریة م

تراوح بین ارتباطوبمعامل المدروسةویظهر من الشكل وجود عالقة خطیة لجمیع الترب .)12(یتفق مع ماالحظه

  .لمعاملة المقارنة) 0.99ـ 0.95(

أدنى من ارتباطن بقیم معامل عالقات خطیة ولكایضاأظهرت فقدبالبتیومین ، الترب معاملة اما 

عند تربة هیت 0.99و 1-ساعة.ملم53في تربة زنكورة عند الشدة المطریة 0.88معاملة المقارنة تراوحت بین 

ویعزى هذا لكون إضافة البتیومین تحسن من صفات التربة الفیزیائیة ،1-ساعة.ملم30المعرضة للشدة المطریة 

االیصالیة المائیة وزیادة الحجم الكلي للتربة والذي ینعكس في تقلیل الكثافة خاصة المسامیة ونسبة الفراغات و 

  .) 4(وهذا یتفق مع ما أشار ألیه الظاهریة للتربة

  حالة الترطیب  طیبحالة عدم التر 
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اذ اوضحت وجود عالقة ن الحنطة بوالكثافة الظاهریة للترب المعاملة بتاألنحدارالعالقة بین اما

تفوقه إلىاأدنى من معاملتي المقارنة والبتیومین مشیر ن قد كان حسالماوان قیم الكثافة عند هذ)2الشكل (خطیة

كیمیائیة السابقة الذكر الو ائیةالحظ أن الترب اعتمادًا على خصائصها الفیزیالمفي خفض قیم الكثافة الظاهریة ، و 

في تربة لقیمافي ترب زنكورة وأقلالقیم أعلىكانت اذأعطت اتجاهًا مشابهًا من حیث قیم الكثافة الظاهریة قد

  .هیت

  :معامل الكسر3-2

إذ . العالقة بین األنحدار ومعامل الكسر بإختالف شدة التساقط للمعامالت المدروسة3ظهر الشكل ی

یتضح أن لزیادة األنحدار تأثیر عال المعنویة في زیادة معامل الكسر في المعامالت الثالث ، وٕان معاملة 

للشدتین 0.98و 0.93ل تأثرًا بزیادة األنحدار وبمعامل ارتباط تراوح بین المقارنة أظهرت إن تربة هیت كانت أق

على الترتیب ، بینما كانت أكثر الترب تأثرًا بزیادة األنحدار هي تربة زنكورة وبمعامل 1-ساعة.ملم53و 30

في ذلك إلى ، ویعزى السببرتیب على الت1-ساعة.ملم53و 30عند الشدتین 0.90و 0.89تراوح بین ارتباط

التربة بواسطةإن زیادة األنحدار تزید من قابلیة التربة للتعریة المائیة مقارنة باألرض المستویة نتیجة زیادة فصل

قطرات المطر والجریان السطحي وتناثر دقائق التربة التي تسبب غلق مسامات التربة وبالتالي تكون القشرة 

وكان إلضافة البتیومین دور في تقلیل صالبة القشرة السطحیة بزیادة ،)11(،وهذا یتفق مع ماأشار الیهالسطحیة 

في تربة زنكورة وعند الشدة % 7ملي بار عند األنحدار 524.1األنحدار ، إذ بلغت أعلى قیمة لمعامل الكسر 

  :وفق معادلة األنحدار خطي التالي0.99هو رتباطوكان معامل اال1-ساعة.ملم53

Y = 6.53X + 457.72  

  : حیث أن

Y = ملي بار(معامل الكسر(  

X =ر درجة األنحدا(%)  

  

في تربة هیت وعند الشدة % 0األنحدارملي بار عند 287.0بینما كانت أقل قیمة لمعامل الكسر 

  :هيلهذه التربةخطيوبمعادلة انحدار 0.99هو ارتباطوبمعامل 1-ساعة.ملم30

Y = 7.12X + 288.32

% 7األنحدارملي بار عند 479.6لحنطة فقد كانت أقصى قیمة لمعامل الكسر أما في معاملة تبن ا

الخطي لهذه التربةاألنحدارإذ كانت معادلة 0.98ارتباطوبمعامل 1-ساعة.ملم53في تربة زنكورة وعند الشدة 

  :كما یلي

Y = 7.63X + 422.40

في تربة هیت % 0األنحدارد عنقد لوحظ ملي بار 120.6أدنى قیمة لمعامل الكسر في حین ان

  :كمایليوبمعادلة انحدار خطي 0.96رتباطمعامل ابو 1-ساعة.ملم30وعند الشدة 

Y = 8.77X + 117.49

میكانیكیة عمل مخلفات الحنطة یعزى الىسبب تفوق التبن على البتیومین في تقلیل معامل الكسر ان

دة محتوى التربة من المواد العضویة وزیادة المسامیة الكلیة ومن خالل زیا، سمك القشرة السطحیة من تقلیل الفي 

یمنع تكون القشرة أوالمطر مما یقلل الكامنة لقطرات طاقةتجمعات التربة لقوى التكسیر الناجمة عن المقاومةو 

  ).21(یتفق مع ماالحظهالسطحیة،وهذا 
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  شدة التساقط للمعامالت الثالثالعالقة بین االنحدار والكثافة الظاهریة باختالف)2(شكل 
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