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  الخالصة

فــي موقــع جامعــة األنبــار % 37نســبة الجــبس فیهــا Gypsiorthidsأجــري هــذا البحــث فــي تربــة جبســیة 

في سلوك الغیض  فـي حالـة الغـیض المـوجي و عنـد Ratio TimeCycleبهدف معرفة تأثیر زمن ونسبة الدورة 

16/1و8/1و 4/1سـاعات واختیـار ثـالث نسـب هـي 8دقیقـة واسـتمرار الموجـة الثانیـة حتـى 2زمن فتح ثابت وهو 

. األسـلوب مقارنـة مـع الغـیض المسـتمر لمعرفة أي من هذه النسب تحقق نجاحا اكبر في تقنین میاه الري تحت هـذا 

اســـتخدمت ثالثـــة مكـــررات للمعـــامالت األربـــع هـــذه ، وقـــد وزعـــت عشـــوائیا وفقـــا لتصـــمیم القطاعـــات كاملـــة العشـــوائیة     

)RCBD (وذلـك باســتخدام حلقــات الغــیض المزدوجــةDouble rings infiltrometer. بینــت النتــائج أن معــدل

انحدار مستمر كالسلوك المعتاد ، إذ استمر معدل الغـیض باالنخفـاض حتـى الـزمن الغیض في تربة الدراسة لیس له 

عنــد 1-سـاعة.سـم13.53فـي الغــیض المسـتمر ثـم بــدأ بالزیـادة حتـى بلــغ 1-سـاعة.ســم7.40دقیقـة ووصـل إلـى 120

فقـــــد انحـــــدر معـــــدل الغـــــیض 4/1وأمـــــا فـــــي الغـــــیض المـــــوجي وعنـــــد النســـــبة ) .ســـــاعات 8( نهایـــــة مـــــدة  القیـــــاس 

القیـاس، وأمـا عنـد مـدة عنـد نهایـة 1-سـاعة.سـم19.77دقیقة من الموجة الثانیة وبلـغ 120ساعة بعد /سم16.80ىإل

ثــم اســتمر بالصــعود ثانیــة حتــى بلــغ 1-ســاعة.ســم13.80إذ بلــغ 3فقــد كــان هــذا االنحــدار منــذ الدقیقــة 8/1النســبة 

وذلـك 1-ساعة.سم 9.00فقد بلغ هذا االنحدار 16/1وأما عند نسبة الدورة. عند نهایة القیاس 1-ساعة.سم59.47

إن مــن النتــائج المهمــة فــي هــذا البحــث أن .عنــد نهایــة القیــاس 1-ســاعة.ســم27.40، ثــم ارتفــع إلــى 5عنــد الدقیقــة 

ســم وهــي أعلــى مــن 181.07و 330.17و 161.63معــدالت الغــیض التجمیعــي المــوجي وللنســب الــثالث كانــت 

وهـذا یـدل علـى أن نسـب دورات الـري المـوجي هـذه لـم تحقـق , سم فقط91,38لذي كان الغیض التجمیعي المستمر ا

أن معــدالت الغــیض طیلــة مــدة القیــاس غیــر أیضــابینــت النتــائج. نجاحــا فــي المقــنن المــائي فــي هــذه التربــة الجبســیة

ا بمراحـل انخفـاض أو مستقرة فهي تبدأ بمعدالت عالیـة  ثـم تـنخفض وتعـود للزیـادة المسـتمرة حتـى نهایـة القیـاس مـرور 

وكـذلك فقـد بینــت النتـائج أن معـدل الغـیض األساسـي للغـیض المـوجي كـان أعلــى .ثبـات مؤقتـة ثـم تعـود للزیـادة ثانیـة 

وللنسب الـثالث علـى 1-ساعة.سم27.40و 59.47و 19.77من معدله في حالة الغیض المستمر ، فقد بلغ معنویا 

أمـا زمـن توقـف الغـیض والخـاص بـالغیض المـوجي . غـیض المسـتمرفقـط لل1-ساعة.سم13.53التوالي في حین كان 

  .16/1والنسبة 4/1فقد استمر لمدة دقیقة مع بدایة الموجة الثانیة في أحد مكررات النسبة 
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Abstract  
         This research is performed at Anbar University site in gypsiferous soil classified 
as Gypsiorthids (37 % gypsum).to study the effect of cycle ratio time on infiltration 
behavior in surge infiltration state .at a steady time (2 minute )with continuity the second 
surge (8 h. ). Three ratios 1/4, 1/8 and 1/16were chosen to realize which minimize of 
them will achieve more success than the others to irrigation water under this system as 
compared to continues infiltration.                                                                                          
The experiment is designed in accordance with randomized complete block design 
(RCBD) with three replicates by using double rings infiltrometer.                                    
         The results showed that the infiltration rate doesn’t have constant decline 
in the gypsiferous soil as compared to normal behavior of other soils. The infiltration 
rate in the continues infiltration state decreased till 120 minutes reaching 7.40 cm.h-1

then it increase reaching 13.53cm.h-1 at the end of the test (8 h.).but  in surge infiltration 
the infiltration  rate decreases to 16.80 cm.h-1 after 120 minutes at the ratio 1/4 then 
reaches 19.77 cm.h-1 at the end of the test. At ratio 1/8 the decreasing occurs after 3 
minutes to 13.80 cm.h-1 ,and continued to increase reaching 59.47 cm.h-1 at end of test 
.While at  ratio 1/16 it reaches 9 cm .h-1 after 5 minutes and it increases till it reaches  
27.40 cm.h-1  at the end of test .                                                                                               
        One of the important results in this study is that the surge cumulative infiltration  
for the three ratios (161.63, 330.17 and 181.07 cm) higher than continues cumulative 
infiltration(91.38 cm  only). This indicates that these ratios un successful in water 
discharge in this gypsiferous soil .The results  also showed that the infiltration rates is 
not steady along measurement time , it start with high rates then decrease ,and increase 
continuously till final measurement with fluctuating in declination and in increasing.        
       The results showed that the basic infiltration rate for surge infiltration is higher than 
the continues infiltration at significant deferent’s showing the following results :19.77, 
59.47 and 27.40 cm.h-1 respectively ,while it was 13.53 cm.h-1 for continues infiltration.  
       The pausing infiltration time for surge infiltration is ceases for one minute only in 
second surge beginning of one replicate of the ratio:1/4 and 1/16 .                                    

  

  المقدمة

یعــد ري التــرب الجبســیة مشــكلة مرتبطــة بطریقــة الــري بســبب ذوبانیــة الجــبس والتــي تــؤدي إلــى عــدة مشــاكل          

مـن تجویفـات فـي التربـة یـنجم ثدإضافة إلـى مـا یحـ,وعدم تجانس توزیع الماء , منها زیادة الضائعات في ماء الري 

عنهــا هبــوط وتحطــم ســطح التربــة، ولمــا كــان الــري الســیحي مــن اســهل الطــرق وابســطها وبعــد ابتكــار أســلوب الــري 

وارتبـاط نجـاح هـذا األسـلوب أساسـا هـو بانخفـاض  غـیض المـاء إلـى حـدوده  الـدنیا فـي معظـم ) 1(الموجي مـن قبـل 

ة معرفــة مــدى صــالحیة أســلوب الــري المــوجي هــذا فــي إحــدى التــرب جــرت فــي هــذا البحــث محاولــ, نســجات التــرب 

فقـد حـال الـري المـوجي دون هـذه الخسـارة , وبما أن الخسارة الكبرى للري السیحي هي فـي التسـرب العمیـق , الجبسیة

مـا یحدثـه الفاصـل الزمنـي بـین موجـات بوهـذا بسـب% 80-75إلـى % 50-40مما أدى إلى رفع كفـاءة الـري مـن 



الموجـات دفعـات بسبب حصر الهواء في مسـام التربـة بـینلأن هذا یحص) 2(وقد بین , ن انخفاض للغیض الري م

-الحاصل في التربة السطحیة المبتلة نتیجة الشد الهیكلي بین التربة مفقد افترضوا أن االنضما) 5، 4, 3(  أما, 

  . حجم المسامات وخفض معدل الغیض الماء في الفاصل الزمني بین الموجات هو الذي یؤدي إلى تقلیل 

وان لـــذلك تـــأثیر علــى الغـــیض واعتبـــر أن هـــذا ) CRT(وجـــود عالقــة بـــین زمـــن الـــدورة ونســبتها) 6(لقــد بـــین        

المفهــوم دالــة تعكــس بعــض خصــائص الغــیض وقــد میــز البــاحثون فــي خصــائص الغــیض أربعــة مصــطلحات وهــي 

وأضاف بعض الباحثین في الغیض المـوجي .ي والغیض األساسي الغیض االبتدائي والغیض اآلني والغیض التجمیع

-surge infiltration steadyوهو استقرار الغـیض المـوجي . مصطلحا خامسا) 7(  State وهـذا مـا یحصـل مـع

Pausing-Time infiltrationمصـطلحا سادســا هــو زمـن توقــف الغـیض ) 8( وأضــاف .بدایـة الموجــة الثانیـة 

وعرف ،مدة الزمنیة التي یمنع فیها غیض الماء مع بدایة الموجة الثانیة عند بعض نسب الدوراتالذي عرفه بأنه ال

الغیض الموجي بأنه تعبیر عن تغلغل الماء عبر سطح التربة في حالة الري الموجي ، وهو یشبه الغیض االعتیـادي 

وهـذا . مباشـرة عنـد الموجـة الثانیـة في حالة الري المستمر خالل الموجة األولى ویصل إلى معـدل الغـیض األساسـي

  .یزید من سرعة تقدم الموجة الثانیة فوق المنطقة المرطبة في الموجة السابقة 

بأنهـا النسـبة بـین زمـن الفـتح إلـى زمـن الـدورة الـذي هـو ) 9(من مفاهیم الري الموجي نسبة الدورة التـي عرفهـا        

زمـن ) 8(دقیقـة فقـد اسـتعمل   120أ زمن الفتح من عدة دقائق وحتى ویبد) 6(وفقا لـ ) الفتح والقطع(مجموع زمنین 

دقیقـة فـي 45و اسـتعمل  زمـن فـتح قـدره , دقائق للموجة األولـى 5زمن فتح قدره  ) 3(دقیقة واستعمل 3و   2فتح 

2.4لغــة إن ذوبانیــة الجــبس العالیــة والبا. دقیقــة120أزمــان فــتح تصــاعدیة بلغــت ) 10(الموجــات الالحقــة واســتعمل 

أن النباتــات تتعــرض لالضــطجاع ) 12(إذ ذكــر ) 11(تــؤدي إلــى حــدوث مشــاكل للنبــات ولمنشــآت الــري 1-لتــر.غــم

إلــى وجــود ) 13(نتیجــة ضــعف اإلســناد المیكــانیكي للنبــات عنــد حصــول ذوبــان الجــبس بــالقرب مــن الجــذور ،وأشــار 

هــي الحــد % 26وكانــت نســبة الجــبس , ش عالقــة عكســیة بــین المحتــوى الجبســي وٕانتاجیــة الحنطــة تحــت الــري بــالر 

إلى أن وجود الجبس في التربة یؤدي إلى زیـادة معـدل الغـیض ، ) 14(وأشار .الفاصل بین اإلنتاجیة العالیة والواطئة

ففي الترب الخالیـة % 242-210أن وجود الجبس في التربة قد زاد معدل الغیض بنسبة تراوحت بین  ) 15(و ذكر 

سـاعات مـن القیـاس ، 3بعـد 1-سـاعة.ملـم1.0-0.7المزیجة الطینیة كان معدل الغیض بین من الجبس ذات النسجة 

أن  إضـافة الجــبس إلــى التربــة ) 16(،وبــین 1-ســاعة.ملــم2.1-1.7أمـا فــي التــرب الجبسـیة فقــد تــراوح الغــیض بـین 

وٕاضـافة % 50بة زادت الغـیض بنسـ1-هكتـار.میكـاغرام2وأن إضافة .یؤدي إلى زیادة الغیض وقلة الصرف السطحي

وذكـر أن وجـود الجـبس فـي التربـة یزیـد مـن معـدالت الغـیض ،) 17(، وأكد %100زادته بنسبة 1-هكتار.میكاغرام4

في تربة مزیجة رملیة غرینیـة  عنـد إضـافة الجـبس مـع مـاء الـري أو 1-ساعة.سم13.33بلغ أن معدل الغیض ) 18(

  .عند إضافته للمنطقة المبتلة

  

لالعموطرائقالمواد

الجـبس نسـبة Gypsiorthidsأنهـاعلـىمصـنفةنبـار فـي تربـة جبسـیة البحـث فـي موقـع جامعـة األأجـري       

أربـعوفـي كـل قسـم ) قطاعـات(أقسـامةثالثإلىحرثت وقسمت األرضونسجتها مزیجة رملیة وبعد تسویة % 37فیها

ثــالث منهــا عملســم ، اســت100ن مســافة ســم ویفصــل بــین كــل مــربعی150×150مربعــا بأبعــاد 12أقــیمإذمعــامالت 

وزعــتعشــوائیَا كمــا ) القطاعــات(األقســامالباقیــة للغــیض المــوجي ووزعــت المعــامالت علــى والتســعللغــیض المســتمر 

, 8/1, 4/1، واعتمـــدت ثـــالث نســـب للـــدورات وهـــيRCBDالمكـــررات وفـــق تصـــمیم القطاعـــات كاملـــة العشـــوائیة 

قیـاس الصـفات المعبـرة عـن سـلوك الغـیض فـي تـم.دقیقـة2للموجـة األولـى وهـو أما زمن الفتح فقد كـان ثابتـا. 16/1



ولكافـــة العلیــامســ5لعمــق % 5جــرى قیـــاس هــذه الصــفات عنــد محتــوى رطـــوبي ،و ) المســتمر والمــوجي ( الحــالتین 

المزدوجــةالمعدنیــةالغــیض ذو الحلقــاتقیــاسجهــاز عملوقــد اســت2005للعــام 9و8المعــامالت خــالل الشــهرین

infiltrometer  double  ringsووفـق األزمـان سـاعات8لمـدة المـوجي والمسـتمرزمن القیـاس للغـیضواستمر

زمـن أما. دقیقة) 480، 180،240،300،360،420، 120، 60، 30، 20، 10، 5، 4، 3، 2، 1:( اآلتیة

  ds.m-1EC=1.20یة ذات توصیل كهربـائيالعادالشربهي میاه عملةدقیقة والمیاه المست2فقد كاناألولىالموجة 

.pH=8.40و

  

والمناقشةالنتائج

  :معدل الغیض االبتدائي-1

معنویـة بـین حالـة الغـیض المسـتمر غیـرسـرعة الغـیض االبتـدائي أن) 1(جـدول الموضـحة فـينتائج التشیر     

كــان مــن آلیــات عمــل الموجــة ولّمــا16/1و 8/1و 4/1وهــية عملالــثالث المســتاتوالغــیض المــوجي ولنســب الــدور 

حـــدوثیـــرجح أن، لـــذلكالمـــوجتین فـــي التـــرب غیـــر الجبســـیةبـــینالثانیـــة هـــو انضـــمام التربـــة فـــي الفاصـــل الزمنـــي 

حالــة إلــىعنــد امتصاصــه للمــاء وقبــل البــدء بالــذوبان ؤديوالــذي یــالنســبةبســبب وجــود الجــبس بهــذه لــیساالنضــمام 

مما ألغى الفـروق , عمل الري الموجي آلیاتمن آلیةهم وهذا تعطیل أل, یكلي للتربة من الشد الهتقللاللزوجة التي 

فـي انخفـضو 1-سـاعة.سـم16.90كان في الغیض المسـتمرهذا المعدلأنرغم المعنویة بین الري الموجي والمستمر

ث المــذكورة الــثالللنســب1-ســاعة.ســم17.00و 18.00و 24.30كــان إذمــع صــغر نســبة الــدورة الغــیض المــوجي

مـن أعلـىذوبـان نسـبة إلـىیـؤديطول الزمن الفاصـل بـین المـوجتین والـذيإلىذلك ربما یعود السبب فيو ،أعاله

  .المسارات التي فتحت نتیجة لهذه الذوبانیةأوالمسامانسداد بعض إلىالجبس وتحطم تجمعات التربة الذي یؤدي 

  

  لبیانات الغیض الموجي والمستمراإلحصائيالتحلیل ) 1( جدول

  غیر معنوي= غ م *

  :معدل الغیض اآلني-2

المســتمر الغــیضبــین 0.05الفــروق معنویــة عنــد مســتوى أن) 1(النتــائج المستحصــل علیهــا جــدول تبــین         

دقیقـة مـن بدایـة إضـافة 120وهـو الـزمن الجـبسأول انحدار لمعدل الغیض وقبل البدء بـذوبان معوالغیض الموجي 

فــي الغــیض المســتمر و 1-ســاعة.ســم 7.4بلــغد فقــ, الثانیــة للموجــةالمــاء فــي الغــیض المســتمر وعنــد نفــس الــزمن 

ذوبان الجـبس إلىویعزى ذلك . الموجيلنسب الدورات الثالث في الغیض 1-ساعة.سم13.00و  20.60و 16.80

  

  

الغیض

الموجي

الدورةنسبة
  :بتدائياالالغیض معدل

ساعة.سم 
-1

االستقرارزمن

)دقیقة(األولي 

                 الغیضمعدل

:اآلني  

1-ساعة.سم

الغیضمعدل

- ساعة.سم:األساسي

1

:التجمیعيالغیض

  )سم(

480بعد زمن قدره 

دقیقة

4/124.3072.6616.8019.77161.63

8/118.0013420.6059.47330.17

16/117.00123.3313.0027.40181.07

16.90160.007.40013.5391.38المستمرالغیض

LSD 0.058.7013.71157.44غ م*غ م



ممــا زاد مــن حجــم مســام الفراغــات التــي ســمحت بمــرور المــوجيالــذي اســتمر فــي الفاصــل الزمنــي فــي حالــة الغــیض 

  ) .15و14(إلیهما توصل یوافقوهذا , كمیات اكبر من الماء 

  :يمعدل الغیض األساس-3

لمعـــدل الغـــیض فـــي هـــذه التربـــة ةحالـــة انحـــدار مســـتمر عـــدم وجـــود) 2( النتـــائج المبینـــة فـــي الجـــدول تشــیر        

ومـا تمـت اإلشـارة إلیـهوذلك بسـبب ذوبانیـة الجـبس , العامة لسلوك الغیض في الترب غیر الجبسیة كالحالةالجبسیة 

13.53ســــاعات مــــن القیــــاس كــــان معــــدل الغــــیض 8إذ بعــــد مــــرور. معــــدل الغــــیض االبتــــدائي : فــــي الفقــــرة أوال 

و بـین . للنسب الثالث المذكورة على التـوالي1-ساعة.سم27.40و59.47و19.77للغیض المستمر و1-ساعة.سم

  ).18و15(كثیر من الباحثین منهمالنتیجة تتفق معوهذه.   الفروقالتحلیل اإلحصائي معنویة هذه 

  

  ة للغیض الموجي والمستمرالمقاسالغیض تمعدال) 2( جدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :معدل الغیض التجمیعي-4

الزمن

)دقیقة(

الغیض المستمر 

)1-ساعة.سم(

:عند نسبة دورة )1- ساعة.سم(الغیض الموجي

4/18/116/1

135.0019.8036.0015.00
236.0031.8016.2019.80
316.0037.2013.8013.80
420.0024.0013.8013.80
516.0019.8016.209.00
109.2021.9616.8019.56
2014.0019.8023.4024.18
3012.6020.2223.2226.22
6012.6718.6621.8625.46

1207.4016.8020.6013.00
1809.2024.3032.6325.70
2409.2021.9535.9027.27
30011.8020.4740.1722.47
36012.4719.3355.2321.23
42014.2018.9764.4720.03
48013.5319.7759.4727.40



كمیــة الغــیض التجمیعــي فــي حالــة الغــیض لمعنویــةإلــى زیــادةالســابق) 1(المبینــة فــي الجــدول النتــائجتشــیر      

ســـم فـــي الغـــیض المســـتمر بینمـــا بلـــغ  38,91لـــغ   فقـــد ب، الغـــیض المســـتمر مـــعمقارنـــة وللنســـب الـــثالثالمـــوجي

توافـق .فـي الفقـرة األولـىوتعود هذه الزیادة إلى ما تم ذكـرهللغیض الموجي سم181.07و  17,330و  161.63

  ).18و17و16(إلیههذه النتیجة ما توصل 

        :زمن توقف الغیض -5

توقـف الغـیض لمـدة 4/1انـه عنـد النسـبة ) 3(ین الجـدول ویبـ) 8(وفقـا لــصفة متعلقة بـالغیض المـوجيوهي      

, 8/1  ولـم نلحـظ ذلـك عنـد النسـبة , فـي المكـرر األول 16/1النسـبة عندوتكرر األمر 2دقیقة واحدة في المكرر 

المــوجتینحصــر الهــواء بــین إلــىتفســیر هــذه الظــاهرة وربمــا یعــود .تشــیر إلــى هــذه الظــاهرةســابقةدراســات دوال توجــ

  ).1(ي تغلغل في المسام خلف الماء الغائض وفقا لنظریة والذ

  :االستقرار األولي  زمن  -6

فـــي حالـــة الغـــیض )  بعـــد الغـــیض االبتـــدائي (   أول زمـــن حصـــل فیـــه انحـــدار لمعـــدل الغـــیضأنفتراض بـــا      

جـود و   سـبب عـدمبهـو مؤشـر لالسـتقرار الغـیض المـوجيحالـةفـي المسـتمر ،وبعـد خـروج أو تسـرب فقاعـات الهـواء

تشـیر إلـى أن أول)   3( جـدول المعروضـة فـي فـان النتـائج حالة االستقرار لمعدل الغیض في هذه التربة الجبسـیة،

دقیقــة و فــي 160.00كــان فــي حالــة الغــیض المســتمر ،حصــل فیــه هــذا االنحــدار المكــررات الــثالث زمن لــمتوســط

غیـروان هـذه الفـروقمـع احتسـاب زمـن القطـعالـثالثبللنسدقیقة  123.33و   134و72.66الغیض الموجي

الغـیض لـیس لـه أن)  14(  وقـد بـین ،ویالحظ أن أقل زمن لهذا االستقرار قد حصل عند أكبر نسبة دورة معنویة 

فـي حـین لـم تكـن هنـاك دراسـات سـابقة لمثـل هـذه , المسـتمرحالة استقرار ثابتة في الترب الجبسیة في حالة الغـیض 

  .ة في حالة الغیض الموجيالظاهر 

  

             الغیض الختبارات الغیض الموجي والمستمر األولیةتمعدال) 3( جدول
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