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  2005، ) 1(العدد 3: مجلة االنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد 
  

  باستخدام محسنینالفرات للتعریة المائیةأعاليتحسین مقاومة بعض ترب 

  

  و عماد طلفاح العانيزكي علوان حسن،البیاتي إبراهیمعلي حسین 

  جامعة االنبار/كلیة الزراعة 

  

  الخالصة

شـــدة التســـاقط واالنحــــدار فـــي كمیـــة مفقـــودات التربـــة تحـــت نظـــام المطــــر تـــأثیرهـــذه الدراســـة لمعرفـــة أجریـــت

0(استحصـلت عینـات التـرب مـن العمـق . ومین وتبن الحنطة في مفقـودات التربـة یالبتوتأثیر محسني االصطناعي 

–عالیـة ، متوســطة( ، المحمــدي ، المضـیق وهیـت ذات قابلیــة للتعریـة  الربعـة مواقــع ، وهـي زنكـورة ) سـم 30-

ملــم ) 4( جففــت عینــات التــرب هوائیــا ومــررت مــن منخــل قطــر فتحاتــه . علــى التــوالي ) عالیــة ، متوســطة وواطئــة 

ووضــعت فــي حاویــات معدنیــة خاصــة ، اســتخدم نــوعین مــن المحســنات إضــافة إلــى معاملــة المقارنــة وهمــا البتیــومین 

5، حیـث تـم خلطـًا مـع التربـة لعمـق 1-هــ . میكا غـرام 6وتبن الحنطة بمستوى % ) 1( حیث تم إضافته بتركیز 

ووزعـــت المعــــامالت % ) 7، 5، 3، 0(ثبتـــت الحاویـــات ولجمیــــع المعـــامالت عـــن أربعـــة انحــــدارات هـــي . ســـم 

عرضــــت جمیــــع الوحــــدات . عشــــوائیا بواقــــع ثالثــــة مكــــررات باســــتخدام التصــــمیم العشــــوائي الكامــــل وبتجربــــة عاملیــــة 

قـدرت بعــدها مفقــودات التربــة . دقیقــة 30ولمــدة 1-سـاعة . ملــم 53و 30همــا التجریبیـة لشــدتي مطــر اصـطناعي 

بـــالرذاذ المتنـــاثر والجریـــان الســـطحي مـــع قیـــاس الجریـــان الســـطحي ، بینـــت النتـــائج إن لزیـــادة الشـــدة المطریـــة ودرجـــة 

كـــذلك حجـــم الجریـــان االنحـــدار تـــأثیر عـــال المعنویـــة فـــي كمیـــة مفقـــودات التربـــة ســـواء بـــالرذاذ المتنـــاثر أم الجریـــان و 

كــان إلضــافة البتیــومین وتــبن الحنطــة تــأثیر عــال المعنویــة فــي خفــض كمیــة مفقــودات التربــة مــع تفــوق . الســطحي 

البتیومین في تقلیل مفقودات التربة بالرذاذ مقارنة بتبن الحنطة الذي تفوق على األول في تقلیل كمیة مفقودات التربـة 

  . بتیومین في تقلیل حجم الجریان السطحي تفوق تبن الحنطة على ال. بالجریان 

  

IMPROVEMENT OF SOME UPPER EUPHRATES  SOIL 
RESISTANCE TO WATER EROSION BY USING TWO 

CONDITIONERS

Abstract
This study was conducted to know the effect of rainfall  intensity and slope on the 

amount of soillsses under simulated rain, and the effect of Bitumen and wheat straw on 
soils losses conditioners on soil losses. 

Soil samples have been  taken from the (0 - 30 cm) depth to four soils which are: 
Zangora, Mhammadi, Madheek and Heet whose erodibility classes are, high, moderate 
– high, moderate and low respectively, soil samples were air dried and sieved with a (4 
mm) diameter sieve and put them in special flumes, two types of conditioners were used 
with control treatment. Bitumen sprayed with (1%) Concentration and wheat straw 
which was added in alevel of (6 mg. ha-1) mixed with soil to 5 cm depth. The containers 
were fixed on four slopes ( 0, 3, 5 ) and 7 % treatments are distributed randomly in three 
replicates for each treatment by using complete randomized design (CRD) with 
afactorial experiment. 
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All the flumes are exposed to simulated rain with two intensities 30 an 53 mm. h-1 

for 30 min. 
The scattered soil splash, soil losses by runoff and volume of surface runoff were 

measured. 
The results showed that increasing rainfall intensity and slope has asignificant 

effect on amount of soil losses by the scattered splash and runoff and volume of surface 
runoff. 

Adding the two Conditioners (Bitumen, wheat straw) had ahigh significant effect in 
decreasing soil Losses but Bitumen showed abetter effect than wheat in decreasing soil 
losses by splash, where as wheat straw showed abetter effect than Bitumen indecreasing 
soil losses by runoff. The wheat straw has better effect than Bitumen in decreasing 
runoff volume. 

  

  المقدمة

تعـــد األراضـــي القابلـــة للزراعـــة مـــن المـــوارد الطبیعیـــة المهمـــة لإلنســـان ، وذلـــك لمحدودیـــة المســـاحات الممكـــن 

استغاللها اقتصادیا ولزیادة الحاجـة ألیهـا نتیجـة للزیـادة المطـردة  فـي السـكان ، لـذا فـان التخطـیط واالسـتغالل األمثـل 

  . ود إلى زیادة كبیرة في إنتاج الغذاء العالمي للموارد األرضیة یعتبر العنصر األساسي الذي یق

تعتبــر التعریــة مــن مظــاهر التــدهور الــذي تتعــرض لــه الــنظم البیئیــة فــي العــراق ســواء فــي الزراعــة  المرویــة أو 

الدیمیــة نتیجـــة للعوامـــل الطبیعیـــة والبشـــریة الناجمـــة عـــن االســـتغالل غیـــر المتـــوازن للمـــوارد الطبیعیـــة ، وعـــدم إدارتهـــا 

حیحة ، فالتعریة ال تختلف من حیث آثارها السلبیة عـن المظـاهر األخـرى للتصـحر كالجفـاف والفیضـانات بصورة ص

لقـد قـدرت دراسـات وزارة ) 1(وتملح التربة وغیرها والتي تسبب تناقصا في قدرة اإلنتـاج الطبیعـي لألراضـي الزراعیـة 

ضي القطر معرضة للتعریة المعتدلة والشـدیدة بعـاملي من أرا% 72.8الموارد المائیة والخاصة بالموازنة المائیة بان 

تعـزى إلـى سـوء اسـتغالل % 87فقط مـن هـذه النسـبة تعـزى للتغیـرات الطبیعیـة والمتبقیـة % 13وان . الماء والریاح 

اإلنسان لموارده الطبیعیة ، وال شك بان تعرض مثل هـذه النسـبة العالیـة مـن أراضـي القطـر إلـى التعریـة سـوف یـؤدي 

انجراف التربة وفقـدان الطبقـة السـطحیة مـن التربـة مـع الـزمن بمحتویاتهـا األساسـیة المختلفـة والمـؤثرة فـي اإلنتـاج إلى 

  . الزراعي 

إلــى إمكانیــة اســتخدام بعــض المشــتقات النفطیــة كمــواد لحمایــة ســطح التربــة مــن التعریــة والســیطرة ) 2( أشــار 

التربــة تحــت الســطحیة نتیجــة خفــض هــذه المــواد لكمیــة المیــاه علیهــا ، إضــافة إلــى زیــادة مخــزون المــاء فــي طبقــات 

علـى سـطح التربـة قـد قلـل مـن التـأثیر المباشـر % 1إن رش مستحلب البتیومین بتركیز )  3( فقد أشار . المتبخرة 

تفـاظ لقطرات المطر على الجریان السطحي نتیجة لزیادة غیض الماء في التربة ، إضافة إلى زیادة قابلیة التربة لالح

بــان رش مســتحلب البتیــومین علــى ســطح التربــة أدى إلــى ) 4( ووجــد . بالمــاء نتیجــة لتقلیــل كمیــة المیــاه المتبخــرة 

تعمـل بقایـا المحاصـیل فـي تقلیـل . تكوین بناء جید بسبب زیادة في مخزون التربة المائي وهذا التأثیر استمر لسـنتین 

إلــى أن بقایــا نباتــات الــذرة ) 5( لــى أنواعهــا وكثافتهــا فقــد أشــار كمیــة مفقــودات التربــة وبــدرجات مختلفــة اعتمــادا ع

بـان إضـافة ) 6( بینمـا أشـار % 83قد قللت كمیة مفقودات التربة بنسـبة 1-هـ. میكا غرام   3.5المضافة بمقدار 

لسـطحي بنسـبة قد قللت كمیة مفقودات التربـة نتیجـة الجریـان ا1-هـ.میكا غرام 1.04مخلفات الحنطة للتربة بمقدار 

ولقلة الدراسات حول قابلیة التـرب فـي المنطقـة الغربیـة مـن القطـر للتعریـة المائیـة والمؤشـرات الـواردة أعـاله % . 80

  : تم إجراء هذه الدراسة التي تهدف إلى 

  . دراسة تأثیر الشدة المطریة وانحدار األرض في فقد التربة تحت تأثیر المطر االصطناعي .1
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ة محسـني البتیـومین وتـبن الحنطـة فـي تقلیـل مفقـودات التربـة بالتعریـة المائیـة لـبعض تـرب أعـالي دراسة تأثیر إضاف.2

. الفرات مختلفة في درجة مقاومتها للتعریة 

  المواد وطرائق العمل

الربعة مواقع تختلف في صنف تعریتها وحسب التصنیف ) سم 30-0( استحصلت عینات ترب من العمق 

) زنكـورة ، المحمـدي ، المضـیق ، هیـت ( وهي ) 8( واستنادا إلى دراسة البیاتي و آخرون   )7( المقترح من قبل 

( جففت عینات الترب هوائیا ثم قسمت إلى قسمین األول طحن  ثم مرر من خالل منخل قطر فتحاتـه ) 1( جدول 

أمـا الجـزء ) 9( الـواردة فـي وحسـب الطرائـق) 2جدول ( وقدرت فیها بعض الصفات الفیزیائیة والكیمیائیة ) ملم 2

) Flumes( ووضــعت فــي حاویــات معدنیــة ) ملــم 4( الثــاني مــن التربــة فقــد مــرر مــن خــالل منخــل قطــر فتحاتــه 

× 12× 50( یتصل بها ملحق لجمع مفقودات التربة والجریـان السـطحي بأبعـاد ) سم 20× 50× 100( بأبعاد 

لغرض جمع رذاذ التربـة المتنـاثر مـن ) سم 10× 25× 100( أبعاد وتتصل بالحاویات صفائح جانبیة ب) سم 20

  ) . 10( الجانبین وحسب 

( % )1( استخدم نوعین من المحسنات إضافة إلى معاملة المقارنة وهما البتیـومین حیـث تـم إضـافته بتركیـز 

( سم والجدول 5تربة لعمق حیث خط المحسنین مع ال)  11) (   1-میكا غرام هـ6( وتبن الحنطة بمستوى )  3

ثبتــت الحاویـــات ولجمیــع المعــامالت علــى أربعـــة . یوضــح بعــض خــواص المحســنین المســـتخدمین فــي الدراســة ) 3

وزعــت المعــامالت عشــوائیا بثالثــة مكــررات باســتخدام التصــمیم العشــوائي % ) 7، 5، 3، 0( انحــدارات هــي 

  . الكامل وبتجربة عاملیة 

دقیقـة إضـافة المـاء 30ولمـدة 1-سـاعة . ملـم 53و30ت لمطر اصطناعي بشـدتین عرضت جمیع المعامال

شـكل رقـم )  13( باستخدام المنظومة المقترحة من قبـل )  11( على التوالي   1.2و   0.7تحت ضغطي تشغیل 

 )1 . (  

حیــث )  14( أجــري اختبــار التوزیــع الحجمــي لقطــرات المطــر االصــطناعي وفــق الطریقــة المقترحــة مــن قبــل 

قـدرت مفقـودات التربـة بـالرذاذ المتنـاثر والجریـان . ملم للشدتین على التـوالي 1.4و   0.4كانت أقطار دقائق المطر 

  . السطحي باإلضافة  لكمیة السیح السطحي ولكافة المعامالت 
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  بعض صفات ترب الدراسة) 1( جدول 

تصنیف التربة 

حسب قابلیتها 

  لتعریةل

*قیمة

العامل 

K  

صنف 

  النفاذیة

صنف 

  التركیب

O.M 

%  
الطین   النسجة

%  

الغرین 

%  

  رمل

0.1–2.0

  %ملم 

رمل 

ناعم 

  %جدا 

  ت  الموقع

0.536  عالیة 3 4 1.0 Sil 24.9 55.8 14.5 4.8 زنكورة 1

–متوسطة  

  عالیة

0.412 1 3 1.7 Sil 25.2 56.0 12.3 6.5 المحمدي 2  

0.228  متوسطة 4 3 2.1 SCL 32.0 8.0 39.7 20.3 المضیق 3

0.174  واطئة 3 3 1.5 CL 49.0 26.9 19.6 4.5 هیت 4  

  ) 1971( و آخرون Wischmeirerقدر حسب معادلة *

  

  بعض الصفات الكیمیائیة والفیزیائیة لترب الدراسة) 2( جدول 

معامل 

الكسر 

ملي 

  بار

معدل 

القطر 

الموزون 

  )ملم ( 

الكثافة 

ة میكا الظاهری

  3-م. غرام 

 CEC  الكاربونات  الجبس
Gmole 
kg-1 
Soil

PH ECe 
d.s.m-1

  ت  الموقع

  تربة1- كغم . غم 

127  0.36  1.36  12.7  233  14.2  7.7  11.6 1  زنكورة

347  0.50  1.40  15.0  243  12.6  7.8  4.2 2  المحمدي

293  0.46  1.32  13.1  221  12.1  8.1  4.3 3  المضیق

315  0.61  1.46  10.0  314  15.2  8.2 2.6 4  هیت

  

  بعض صفات المحسنین المستخدمین في الدراسة) 3( جدول 

القیمة الصفة المحسن

  3- غم سم1.01

  سنتي بویز20.40

8.11  
1

  مئوي20الكثافة عند 

  اللزوجة

PH  

  الوزن النوعي

*البتیومین

0.037  
0.678  

  2.36اقل من 

57.13  
0.588  

  الوزن النوعي

  )ملم ( طر الق

  )ملم ( الطول 

  الكاربون العضوي

تبن الحنطة
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97.15   النتروجین الكلي

نسبة الكاربون الى النتروجین 
  الشركة العامة لتوزیع المنتجات النفطیة*

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  النتائج والمناقشة

تـأثیر عـال وجـود ) 4( یتضـح مـن نتـائج الجـدول :تأثیر شدة التساقط واالنحدار في رذاذ التربة المتناثر -1

30المعنویـة لشــدة تســاقط المطـر االصــطناعي فــي كمیــة مفقـودات التربــة بــالرذاذ المتنــاثر ، فزیـادة شــدة التســاقط مــن 

لمعاملـة 2-م. غـم   14.50إلى   5.18قد سبب زیادة في نسبة مفقودات التربة كمعدل من 1-ساعة . ملم 53إلى 

لمعاملـة التــبن فزیــادة 2-م. غــم 6.94إلــى 1.90البتیــومین ومـن لمعاملــة2-م. غـم 2.61إلــى 1.56المقارنـة ومــن 

كانـت الطاقـة الحركیـة 1-سـاعة . ملـم 30شدة التساقط تؤثر في الطاقة الحركیة  لقطرات المطر فعند الشدة األولى 

ملـم . 2-م. جـول 26.90( 1-سـاعة . ملـم 53ملم بینما بلغت عند الشدة . 2-م. جول 24.75( لقطرات المطر 

إلــى أن كمیــة الطاقــة الناتجــة عــن األمطــار تعتمــد علــى كتلــة وحجــم القطــرة المطریــة وكــذلك علــى ) 7( وقــد أشــار ) 

التوزیـع الحجمــي للقطــرات وســرعة واتجــاه ســقوطها وان ارتطــام قطــرات المطــر بســطح التربــة یــؤدي إلــى كســر وتفتیــت 

والمتنــاثرة  تعتمــد علــى طبیعــة ظــروف ســطح التربــة والطاقــة بعــض تجمعاتهــا وتنــاثر دقائقهــا وان كمیــة المــادة المفتتــة 

  ) . 17، 16، 15( المتولدة من التساقط 

یالحظ من النتائج أیضا وجود فروق معنویة بین الترب المستخدمة في الدراسـة مـن حیـث كمیـة التربـة المفقـودة 

  : بالرذاذ كمعدل وكان ترتیب الترب كما یلي 

  هیـت>ق المضی>المحمدي >زنكورة 

للتـرب أعـاله علـى التـوالي ویعـزى سـبب هـذا التبـاین بـین   2-م. غـم   3.73و 4.74و 5.68و 7.62وبواقع 

الترب إلى اختالف هذه الترب في مـدى ثباتیـة تجمعاتهـا ومحتواهـا مـن الغـرین ، فتربـة هیـت التـي أظهـرت اقـل كمیـة 

والــذي بلــغ ) التربــة ذو القابلیــة  العالیــة علــى التعریــة مفصــول ( رذاذ تربــة متنــاثرة ذات محتــوى مــنخفض مــن الغــرین 

والبالغـة ) مفصـول التربـة ذو القابلیـة الواطئـة علـى التعریـة ( مقارنة بنسبة الطین ) 1( كما في الجدول % . 26.9

% 24.9و % 55.8، أما تربة زنكورة والتي أظهـرت أعلـى كمیـة للتربـة المفقـودة بـالرذاذ فكانـت ذات نسـبة % 49

  ) . 19، 18( وهذا یتفق مع ما أشار ألیه . للغرین والطین على التوالي 

أمــا تــأثیر إضــافة المحســنین البتیــومین والتــبن فــان النتــائج أوضــحت وجــود تــأثیر عــال المعنویــة فــي كمیــة التربــة 

ربــة مقارنــة بمعاملــة المفقــودة بــالرذاذ فقــد تفــوق البتیــومین علــى التــبن مــن حیــث التــأثیر فــي تقلیــل كمیــة مفقــودات الت

. غـم 4.40كمعـدل لمعاملـة المقارنـة  انخفضـت الـى2-م. غـم 9.84المقارنة  فبینمـا بلغـت كمیـة المفقـودات بـالرذاذ 
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للمعـاملین علـى % 79.4و 55.3لمعاملة البتیومین أي نسبة انخفاض بلغت 2-م. غم 2.03لمعاملة التبن و 2-م

فـي تقلیـل كمیــة المفقـودات إلـى دور البتیـومین بــربط دقـائق التربـة مـع بعضــها ویعـزى سـبب تفــوق البتیـومین. التـوالي 

البعض بروابط الصقة ، أو تغلیفه جزئیا لدقائق التربة وبالتالي تقلیل التأثیر المباشر لطاقة قطرات المطر في تفتیـت 

افة تـبن الحنطـة دور إیجـابي لقـد كـان إلضـ) . 21، 20( تجمعات التربة مما یعیـق انفصـال دقـائق التربـة وتناثرهـا 

في تقلیل كمیة الفقد بالرذاذ ولكن بدرجـة اقـل مـن البتیـومین ویعـزى السـبب فـي ذلـك إلـى دوره فـي تحسـین بنـاء التربـة 

  . وزیادة مسامیتها وخفض التأثیر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لترب الدراسة) 2-م. غم ( تأثیر شدة التساقط وٕاضافة المحسنین في كمیة رذاذ التربة المتناثر ) 4( جدول 

  المعاملة  التربة  )1- ساعة . ملم ( شدة التساقط   المعدل

53  30  
  المقارنة  زنكورة  6.50  19.75  13.12

  المحمدي  5.25  15.25  10.25

  المضیق  5.00  13.50  9.25

  هیت  4.00  9.50  6.75

  المعدل  5.18  14.50  9.84

  البتیومین  زنكورة  1.82  3.35  2.59

  المحمدي  1.73  2.67  2.20

  المضیق  1.37  2.30  1.84

  هیت  1.30  2.12  1.71

  المعدل  1.56  2.61  2.03

  التبن  زنكورة  2.57  11.75  7.16

  المحمدي  2.00  7.20  4.60

  المضیق  1.64  4.60  3.12

  هیت  1.37  4.20  3.73

  المعدل  1.90  6.94  4.40

  لتساقطشدة ا  معدل الفقد بالرذاذ    التربة  معدل الفقد بالرذاذ

  1- ساعة. ملم 

  30  2.38  زنكورة  7.62

  53  8.02  المحمدي  5.68

4.74 المضیق

3.73 هیت
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L.S.D  I S  C  I*S I*C S*C  S*I*C  
0.05  0.15  0.21  0.18  0.29  0.25  0.36  0.51  

C : Conditioner               S: Soil            I: Intensity

  

) 5( یتضـح مـن الجـدول )  22( وهذا یتفق مـع مـا ذكـره . التربة وتناثرها المباشر لقطرات المطر في تفتیت 

  :بان لالنحدار تأثیر عال المعنویة في كمیة الرذاذ المتناثر وحسب الترتیب التالي 

7   %   <5   %   <3   %   <0%  

  . ه على التوالي لالنحدارات أعال2-م. غم 2.75، 4.65، 6.34، 8.03وبمعدل كمیة رذاذ متناثر مقداره 

بــان األرض المنحــدرة تكــون اكثــر حساســیة للتعریــة )  25( أشــار ) . 24.23( وهــذا یتفــق مــع مــا أشــار إلیــه 

المائیــة مقارنــة بــاألرض المســتویة لكــون قــوى التعریــة ، التنــاثر ، اإلزالــة واالنتقــال جمیعهــا تكــون اكثــر وضــوحا بزیــادة 

  .االنحدار 

كانت عنـد تربـة زنكـورة عنـد 2-م. غم 21.00بان أعلى كمیة فقد بالرذاذ بلغت ) 5( توضح النتائج بالجدول 

عنـد تربـة هیـت 2-م. غـم 0.85والغیر معاملة بأي محسن فـي حـین إن أدنـى كمیـة فقـد بـالرذاذ بلغـت % 7انحدار 

بالرذاذ المتنـاثر یعـزى وسبب تفوق تربة هیت في مقاومتها لالنفصال والفقدان% 0المعاملة بالبتیومین وعند انحدار 

فیهـا حیـث تسـهم % 1.0مقارنـة بتربـة زنكـورة التـي بلغـت % 1.5إلى زیادة نسـبة المـادة العضـویة فیهـا حیـث كانـت 

المــادة العضــویة فــي ربــط دقــائق التربــة وتحســین تركیــب تجمعاتهــا وزیــادة مســامیتها ممــا یعیــق انفصــال دقــائق التربــة 

، كمـا إن ارتفـاع نسـبة مفصـول الرمـل الخشـن فـي تربـة هیـت تقلـل مـن ) 26( لیـه وتناثرها وهذا یتفق مـع مـا أشـار أ

أظهـرت )  . 27( تعریة التربة حیث تكون صعبة التفتیت والتنـاثر إضـافة إلـى ترسـبها وهـذا یتفـق مـع مـا أشـار إلیـه 

7عنــد انحــدار لتربتــي زنكــورة  وهیــت% 79.9و % 83.6النتــائج بــان إضــافة البتیــومین قــد ســبب انخفــاض بنســبة 

للتـربتین أعـاله علـى التـوالي عنـد نفـس % 58.0و % 47.6أمـا إضـافة تـبن الحنطـة فقـد سـبب انخفـاض بنسـبة % 

  . االنحدار 

أظهـرت نتـائج التحلیـل اإلحصـائي بـان لشـدة تسـاقط المطـر ) :الفقـد بالجریـان ( التربة المنجرفة بالجریان -2

وجــود ) 6( التربــة المنجرفــة بالجریــان الســطحي ، حیــث بــین الجــدول االصــطناعي تــأثیر عــال المعنویــة فــي كمیــة

سـبب زیـادة   1-سـاعة . ملـم 53إلـى 30تفاوت عال المعنویة بین المعـامالت المدروسـة ، فزیـادة  شـدة تسـاقط مـن 

0.002ومن 0.014إلى 0.003ومن 0.061إلى 0.032في معدل كمیة التربة المفقودة بالجریان حیث ازداد من 

ویعــزى ســبب ذلــك إلــى إن زیــادة . كمعــدل المعــامالت المقارنــة البتیــومین والتــبن علــى التــوالي 2-م. كغــم 0.007إلــى 

شـــدة التســـاقط تـــؤدي إلـــى زیـــادة ســـرعة تفریـــق حبیبـــات التربـــة ممـــا یســـاعد فـــي تحریـــك دقـــائق الطـــین إلـــى المســـامات 

  ) . 28( یان السطحي وهذا مشابه لما الحظه وانسدادها وتقلیل غیض الماء في التربة وبالتالي زیادة الجر 

كما یالحظ من النتائج أیضا وجود فروق عالیة المعنویة بین ترب الدراسة والمعاملة بالمحسنین من حیث كمیة 

  : الترب المفقودة بالجریان السطحي وكان ترتیب الترب كما یلي 

  هیـت>المضیق  >المحمدي >زنكورة 

كمعـــدل للتـــرب المدروســـة أعـــاله علـــى التـــوالي وان 2-م. كغـــم 0.009، 0.023،0.013، 0.330وبواقـــع 

( االختالفات المالحظة من تربة ألخرى في هذه الصفة یعود إلى تباین صفات الترب الفیزیائیة والكیمیائیة الجدولین 

محتواهـــا مـــن المـــادة حیـــث إن الزیـــادة نســـبة مفصـــولي الغـــرین والرمـــل النـــاعم جـــدا لتربـــة زنكـــورة وانخفـــاض ) 2، 1

العضویة والطین ومعدل القطر الموزون مقارنة بتربة هیت قد اثر في التربة المفقودة نتیجـة السـیح وهـذا یتفـق مـع مـا 

  )  . 18( الحظه 
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فقـد تفـوق التـبن علـى . أما تأثیر إضافة المحسنین فكان أیضا عال المعنویة في كمیة التربة المفقودة بالجریـان 

حیـــث التـــأثیر فـــي تقلیـــل كمیـــة التربـــة المفقـــودة بالجریـــان مقارنـــة بالمعـــامالت التـــي لـــم تضـــاف الیهـــا البتیـــومین مـــن 

كمعـــدل لمعاملـــة المقارنـــة انخفضـــت إلـــى 2-م. كغـــم 0.046المحســـنات ، فبینمـــا بلغـــت كمیـــة المفقـــودات بالجریـــان 

و % 82ي بنسـبة انخفـاض بلغـت كمعدل لمعـاملتي البتیـومین والتـبن علـى التـوالي ، أ2-م. كغم 0.005، 0.008

ویعـــزى ســـبب تفـــوق التـــبن فـــي تقلیـــل مفقـــودات التربـــة بالجریـــان إلـــى إن مخلفـــات . للمعـــاملتین علـــى التـــوالي % 89

Peds( الحنطة تعمل كمواد رابطة بین مفصوالت التربة مع بعضها البعض مما یزید مـن ثباتیـة وحـدات بنـاء التربـة 

وقــد كــان إلضــافة البتیــومین )  29( لــى تحطــیم تجمعاتهــا وهــذا یتفــق مــع مــا ذكــره ومقاومتهــا للقــوى التــي تعمــل ع) 

أیضــا دور إیجــابي فــي تقلیــل كمیــة مفقــودات التربــة بالجریــان وذلــك لــدوره فــي ربــط دقــائق التربــة بعضــها مــع الــبعض 

د من قابلیة التربة مما یزیHydrophobicاآلخر بروابط الصقة وتكوینه لمعقدات ذات صفة كارهة للماء مع التربة 

  ) . 3( للمقاومة ویحسن ثباتیة تجمعاتها 
  

  

  

  

  

  لترب الدراسة) 2-م. غم ( تأثیر االنحدار وٕاضافة المحسنین في كمیة التربة المتناثرة بالرذاذ ) 5( جدول 

  التربة  %االنحدار   المعدل

7  5  3  0  

  W.s. Bi.  Co.  W.s. Bi.  Co.  W.s.  Bi.  Co. W.s. Bi.  Co.  

7.62 11.00 3.45 21.00 7.50 2.90 16.00 5.50 2.25 9.50 4.65 1.75 6.00   زنكورة

5.86 6.50 3.40 14.50 4.75 2.48 13.00 3.95 1.95 0.50 3.20 1.28 4.00   المحمدي

4.76 3.86 2.90 13.00 2.90 2.30 11.50 2.70 1.30 9.00 2.40 0.90 3.50   المضیق

3.81 3.80 2.50 11.00 3.25 2.00 7.50 2.80 1.45 6.00 2.10 0.85 2.50   هیت

5.44 6.24 2.98 14.87 4.60 2.42 12.00 3.73 1.73 8.50 3.08 1.19 4.00   المعدل

  8.03  6.34 4.65   المعدل  2.75

L.S.D S  R C  S*R  C*R  S*C  S*R*C  
0.05  0.21  0.21  0.81 0.41  0.36 0.36  0.72  

S: Soil          R : Slope         C : Conditioner     Co : Control      Bi : Bitumen     W.S.: Wheat straw 

  

  لترب الدراسة) 2- م. كغم ( تأثیر شدة التساقط وٕاضافة المحسنین في كمیة التربة المنجرفة بالجریان ) 6( جدول 

  المعاملة  التربة  )1- ساعة . ملم ( شدة التساقط   المعدل

53  30  
0.079 0.104  0.054   المقارنة  زنكورة

0.051  0.064 0.038   المحمدي

0.031  0.043  0.019   المضیق

0.024  0.034   هیت  0.015

  المعدل  0.032  0.061  0.046

0.014 0.023 0.004   البتیومین  زنكورة

0.013 0.021 0.005   المحمدي

0.006 0.080 0.004   المضیق
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0.007 0.001 0.000   هیت

0.008 0.014 0.003   المعدل

0.008 0.011 0.006   التبن  زنكورة

0.006 0.008 0.004   المحمدي

0.002 0.005 0.000   المضیق

0.002 0.004 0.000   هیت

0.005 0.007 0.002   المعدل

  شدة التساقط   معدل الفقد بالجریان    التربة  معدل الفقد بالجریان

  1- ساعة. ملم 

0.033 0.012  زنكورة 30

0.023 0.027  حمديالم 53

    المضیق  0.013

  هیت  0.009

L.S.D  I  S  C  I*S  I*C  S*C  S*I*C  
0.05  0.0004  0.0006  0.0009  0.0009  0.0007  0.0010  0.0015  

C : Conditioner                  S : Soil                I : Intensity 

  لترب الدراسة) 2- م. كغم ( ة المنجرفة بالجریان تأثیر االنحدار وٕاضافة المحسنین في كمیة الترب) 7( جدول 

  التربة  %االنحدار   المعدل

7  5  3  0  
W.s. Bi.  Co.  W.s. Bi.  Co.  W.s.  Bi.  Co. W.s. Bi.  Co.  

0.034 0.020 0.024  0.096 0.015  0.016 0.092  0.000 0.072  0.083 0.000 0.003 0.045   زنكورة

0.023 0.014 0.024 0.086 0.011 0.015 0.060 0.000 0.011 0.038 0.000 0.002 0.020   المحمدي

0.013 0.006 0.011 0.064 0.005 0.007 0.042 0.000 0.008 0.019 0.000 0.000 0.000   المضیق

0.009 0.005 0.002 0.046 0.004 0.002 0.036 0.000 0.000 0.015 0.000 0.000 0.000   هیت

0.020 0.011  0.015 0.073  0.009 0.010  0.057 0.000  0.007 0.039  0.000 0.001 0.016   المعدل

  0.033 0.025  0.015  0.006   المعدل

L.S.D S  R C  S*R  C*R  S*C  S*R*C  
0.05  0.0006  0.0006  0.0005  0.0012  0.0010  0.0010  0.0021  

S: Soil          R : Slope       C : Conditioner     Co : Control      Bi : Bitumen     W.S.: Wheat straw 

  

تــأثیر االنحــدار فــي كمیــة التربــة المنجرفــة بالجریــان فقــد ازدادت كمیــة المفقــودات حســب ) 7( یوضــح الجــدول 

  :  الترتیب التالي 

7   %  <5   %   <3   %   <0%  

مــع مــا أعــاله علــى التــوالي وهــذا یتفــق تلالنحــدارا2-م. كغــم 0.006، 0.015، 0.025، 0.033وبواقــع 

من حصول زیادة خطیة في كمیة التربة المفقودة بالجریان لتربة مزیجیة غرینیة طینیة بزیـادة انحـدار ) 30( الحظه 

  % . 9–4من 

% 100یتضــح مــن النتــائج بــان إضــافة التــبن قـــد ســبب انخفاضــا معنویــا بنســبة المفقــودات بالجریــان بمقـــدار 

علــى التــوالي متفوقــا بــذلك علــى البتیــومن الــذي % 7.5النحــدار لنســب ا% 84.9، % 84.2و % 3.0النحــداري 

على % 7، 5، 3، 0لالنحدارات 79.04، 82.4، 82.1، 93.7أعطى نسب انخفاض اقل مقارنة بها بلغت 

  . التوالي 
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إذ یتضــح . یبــین تــأثیر شــدة التســاقط فــي حجــم الجریــان الســطحي ) 8( الجــدول : حجــم الجریــان الســطحي -3

د تـــأثیر عـــال المعنویـــة لشـــدة تســـاقط المطـــر االصـــطناعي فـــي حجـــم الجریـــان الســـطحي وبتفـــاوت معنـــوي بـــین وجـــو 

سبب زیادة في حجم الجریـان السـطحي مـن 1-ساعة . ملم 53إلى 30فزیادة شدة التساقط من . معامالت الدراسة 

إلــى 1.50ة البتیــومین ومــن ملــم فــي معاملــ11.06إلــى 5.19ملــم فــي معاملــة المقارنــة ومــن 17.45الــى 12.089

ملم في معاملة التبن ویعزى سـبب ذلـك إلـى تكـون القشـرة السـطحیة الناتجـة عـن شـدة اصـطدام قطـرات المطـر 3.72

بسطح التربة مما سبب خفض لسـرعة الغـیض نتیجـة النحـالل وتشـتت التجمعـات والتـي تـؤدي إلـى انسـداد المسـامات 

طح وبالتالي زیادة حجم الجریان السطحي ، فزیادة شدة التساقط تزید مـن في سطح التربة وعدم استمراریتها تحت الس

الطاقــة الحركیــة لقطــرات المطــر وقابلیتهــا فــي تفتیــت وتكســیر تجمعــات التربــة وكمــا لــوحظ ســابقا ممــا یزیــد مــن ســرعة 

  ) . 28، 21، 19( تكون القشرة السطحیة وبالتالي زیادة كمیة مفقودات التربة بالجریان وهذا یتفق مع ما ذكره 

ویالحــظ مــن النتــائج وجــود فــروق معنویــة بــین تــرب الدراســة مــن حیــث حجــم الجریــان الســطحي حیــث أظهــرت 

  : الترتیب التالي 

  هیـث>المضیق >المحمدي >زنكورة 

  . ملم كمعدل على التوالي 3.17، 8.03، 11.53، 12.37وبواقع  

  . ف خصائصها الفیزیوكیمائیة وكما أشرنا إلیه سابقا ویعزى سبب هذا التباین بین الترب إلى اختال

أمـــا تــــأثیر إضـــافة محســــني البتیــــومین والتـــبن فــــان نتــــائج التحلیـــل اإلحصــــائي أوضــــحت تـــأثیرا عــــال المعنویــــة 

إلضــافتهما فــي حجــم الجریــان الســطحي ، فقــد تفــوق التــبن علــى البتیــومین مــن حیــث التــأثیر فــي تقلیــل حجــم الجریــان 

ملـــم فـــي 15.17ع المعـــامالت التـــي لـــم تضـــف إلیهــا المحســـنین ، فبینمـــا بلـــغ الجریـــان الســـطحي الســطحي مقارنـــة مـــ

أي بنســبة . ملــم كمعــدل لمعاملــة التــبن 2.61ملــم كمعــدل لمعاملــة البتیــومین و 8.54معاملــة المقارنــة انخفــض إلــى 

تقلیــل حجــم الجریــان للمعــاملتین علــى التــوالي ، ویعــزى ســبب تفــوق التــبن فــي % 82.7و % 43.7انخفــاض بلغــت 

السطحي إلى دور التبن في زیـادة المـادة العضـویة فـي التربـة ممـا یزیـد فـي حجـم التجمعـات وزیـادة نسـبة المسـام ممـا 

یؤدي إلى زیادة معدل الغیض والغیض التراكمي في التربة وبالتـالي تقلیـل حجـم الجریـان السـطحي وهـذا یتفـق مـع مـا 

مین  أیضا دور إیجابي في التقلیل من حجم الجریان السطحي ولكن بدرجة اقـل وكان للبتیو ) 31، 27( أشار إلیه 

من التبن ویعزى ذلك إلى دور البتیومین المباشر في التقلیل من التأثیر الناجم عـن ارتطـام قطـرات المطـر فـي سـطح 

) 3( كمیـة المیـاه المتبخـرة التربة نتیجة لزیادة غـیض المـاء فـي التربـة وتحسـین قابلیـة التربـة لالحتفـاظ بالمـاء بتقلیـل 

مـن وجـود تـأثیر عـال المعنویـة إلضـافة البتیـومین فـي التقلیـل مـن سـرعة ترطیـب ) 31( وهذا یتفق مع ما أشار إلیه 

  . مجامیع التربة وبالتالي التقلیل من حجم الجریان السطحي 

ادة معنویـة فـي حجـم تأثیر االنحدار في حجم الجریان السطحي حیـث یتضـح حصـول زیـ) 9( یوضح الجدول 

  : الجریان بزیادة االنحدار وحسب الترتیب التالي 

7   %  <5   %   <3   %   <0%  

ملــم لالنحــدارات أعــاله علــى التــوالي ، ویتضــح بــان إضــافة التــبن قــد 6.17، 9.86، 6.27، 2.80وبواقــع 

و 0لالنحـدارین % 100سـب بلغـت تفوق في نسبة انخفاض حجم الجریان مقارنـة بـالبتیومین فقـد أعطـى انخفاضـا بن

علـــى التـــوالي مقارنـــة بـــالبتیومین الـــذي خفـــض مـــن حجـــم الجریـــان % 7و 5لالنحـــدارین % 74.8، %76.2 3

على % 7و 5لالنحدارین % 39.8و 41.8% 3و 0كمعدل لالنحدارین  % 51.3السطحي بنسب اقل بلغت 

  .           التوالي 
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  لترب الدراسة) ملم ( تأثیر شدة التساقط وٕاضافة المحسنین في حجم الجریان السطحي ) 8( دول ج

  المعاملة  التربة  )1- ساعة . ملم ( شدة التساقط   المعدل

53  30  
  المقارنة  زنكورة  18.28  22.71  20.49

12.20   المحمدي  16.18  22.23

  المضیق  12.43  15.88  14.15

  هیت  4.10  8.96  6.83

  المعدل  12.89  17.45  15.17

  البتیومین  زنكورة  7.33  17.08  12.20

  المحمدي  6.96  17.76  12.36

  المضیق  6.70  8.22  7.81

  هیت  1.00  2.64  1.81

  المعدل  5.49  11.60  8.54

  التبن  زنكورة  3.15  5.70  4.42

  المحمدي  0.88  5.15  3.01

  المضیق  1.97  2.30  2.14

  هیت  0.00  1.73  0.86

  المعدل  1.50  3.72  2.61
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. شدة التساقط ملم   معدل حجم الجریان    التربة  معدل حجم الجریان

  1-ساعة
  زنكورة  12.37

6.63  المحمدي  11.53 30

  53  10.92  المضیق  8.03

3.17   هیت

L.S.D  I  S  C  I*S  I*C  S*C  S* I* C  
0.05  0.49  0.56  0.40  0.97  0.69  0.80  1.38  

C : Conditioner        S: Soil                  I : Intensity   

  

  لترب الدراسة) ملم ( تأثیر االنحدار وٕاضافة المحسنین في حجم الجریان السطحي ) 9( جدول 

  التربة  %االنحدار   المعدل

7  5  3  0  
W.s. Bi.  Co.  W.s. Bi.  Co.  W.s.  Bi.  Co.  W.s.  Bi.  Co.  

12.37 10.30 20.70  31.56 7.40  14.10 21.10  0.00 9.36  17.40 0.00 4.66  11.86   زنكورة

11.53 7.36 19.46 29.73 4.70 13.33 19.50 0.00 10.26 16.90 0.00 6.40 10.70   المحمدي

8.03 6.46 19.21 26.43 2.10 7.10 16.50 0.00 4.95 13.70 0.00 0.00 0.00   المضیق

3.17 2.16 3.95 16.71 1.30 19.21 7.90 0.00 0.00 2.71 0.00 0.00 0.00   هیت

8.78 6.57  15.83 26.11 3.87 9.46 16.25 0.00  6.14 12.69  0.00 2.76   المعدل  5.64

  المعدل  2.80  6.27  9.86  16.17  

L.S.D S  R C  S*R  C*R  S*C  S*R*C  
0.05  0.56  0.56  0.49  1.13  0.97  0.97  1.95  

S: Soil          R : Slope         C : Conditioner     Co : Control      Bi : Bitumen     W.S.: Wheat straw 
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