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عدناف أسود جاسـ

حسيف عزيز محمد

كمية الزراعة \ جامعة ديالى

كمية الزراعة \ جامعة ديالى

نفذت ىذه الدراسة في أحواض بالستيكية في محافظة ديالى في تربة رسوبية ذات نسجة طينية غرينية

استيدفت ىذه التجربة التعرؼ عمى تأثير فترات الري المختمفة وحجـ الكتؿ الترابية عمى التصمب السطحي وانعكاس ىذا
التأثير عمى بزوغ بادرات زىرة الشمس وقد إشتممت التجربة عمى تربة ناعمة (أقؿ مف  4ممـ ) وتربة ذات كتؿ

 ) – 3سـ وثالث فترات لمري ( إضافة الماء يومياً  ,إضافة الماء كؿ يوميف  ,إضافة الماء كؿ ثالثة أياـ ) لحد

الرطوبة المكافئة لمسعة الحقمية وتبيف مف خالؿ البحث تأخر ظيور القشرة السطحية في التربة ذات الكتؿ (

( 2

)2–3

سـ مقارنة بالتربة الناعمة بتأخر فترة الري  ,وازدادت النسبة المئوية لبزوغ البادرات مع زيادة رطوبة التربة باختالؼ

حجمي التربة المستخدمة في الدراسة  .وتبيف أف الكتؿ الترابية(  ) 2 – 3سـ تميزت بمقاومة اختراؽ أقؿ مقارنة مع

التربة الناعمة ويمكف الخروج بتوجيو بأنو إذا تعرضت التربة لمشكمة القشرة السطحية وارتفاع نسبة المموحة فييا يمكف

إضافة الماء لحد السعة الحقمية يومياً لحيف ثبات نسبة البزوغ كذلؾ يجب حراثة التربة المتعرضة لمتصمب حراثة خشنة
لزيادة ثباتية مجاميع التربة وتقميؿ ظيور القشرة السطحية .
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The Study was conducted in plastic basins in alluvial silt clay soil .The aim of this
experiment is to investigate the effect of different irrigation intervals and sizes of soil
aggregates on the surface crust and , consequently on the sunflower seedling emergence
. The experiment included two different sizes of soil aggregation fine aggregates ( < 4
mm in diameter ) and coarse aggregate ( 2 – 3 cm in diameter ) and three irrigation
intervals :
( daily water addition , two days interval water addition and three days
interval water addition ) up to field capacity moisture equivalent .
The results indicated to late of surface crust appearance in coarse aggregate soil
( 2 – 3 ) cm in comparison with fine aggregate soil as a result of the late in irrigation
intervals . Increasing the moisture content of soil led to an increase of seedling
emergency percentage according to the variance between the soils under study . The
results showed that the coarse aggregate soil is characterized with less resistance to
penetration
force
than
that
in
the
fine
aggregate
soil
.
It can be concluded that daily irrigation is possible to be used until seedling
emergency stage completes , Then irrigation can be organized in accordance to the plant
needs .
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تؤثر صفات التربة الفيزيائية ومنيا ثبات مجاميع التربة والتصمب السطحي والكثافة الظاىرية لمتربة عمى بزوغ

بادرات النباتات ونموىا بصورة سميمة مف خالؿ تأثيرىا عمى ظروؼ التيوية والرطوبة المالئمة لنمو النبات  ,حيث أف

الرطوبة المثمى لنمو النبات تعمؿ عمى إذابة المواد الغذائية ومنيا العناصر األساسية الكبرى ( النيتروجيف  ,الفسفور ,

البوتاسيوـ ) التي يحتاجيا النبات خالؿ فترة نموه  ,كما أف التيوية ومكوناتيا ( األوكسجيف  ,ثاني أوكسيد الكاربوف )
في مسامات التربة تؤثر عمى نمو جذور بادرات النباتات وتطور نموىا والذي سينعكس إيجابياً عمى كمية الحاصؿ في

وحدة المساحة .

إف تييئة التربة واعدادىا لمزراعة عف طريؽ استعماؿ طريقة الحراثة المناسبة

 .بعد العامؿ الرئيسي المؤثر

عمى نمو النبات بصورة جيدة واف أحد العوامؿ الفيزياوية الميمة التي تقاوـ بزوغ البادرات وليا تأثير ضار عمى نمو

النبات ىو تكوف قشرة متصمبة (  ) 4 ( ) Hard Crustبفعؿ عدة عوامؿ منيا القوى الخارجية التي تؤثر عمى
تكسير مجاميع التربة كالقوى الميكانيكية الناتجة عف استعماؿ المكائف أو اآلالت الزراعية أو نتيجة تحطـ مجاميع

التربة بفعؿ الترطيب السريع لمري السطحي أو المطر الغزير حيث يؤدي الى تشتت سطح التربة مكوف قشرة سطحية

تعرقؿ مخاض الماء والتبادؿ الغازي وبزوغ البادرات ( . ) 3

تتميز الطبقة المتصمبة بأنيا طبقة يبمغ سمكيا مف عدة مميمترات الى عدة سنتيمترات وتكوف منضغطة

(  ) Compactedوصمبة (  ) Hardوذات كثافة ظاىرية عالية في حالة الجفاؼ ( . ) 5ونفاذيتيا لمماء واليواء أقؿ
مف الطبقات التي تحتيا وتعمؿ عؿ إعاقة بزوغ بادرات النباتات وتشوه نموىا واصفرارىا وتقزميا  .ومف المشاكؿ التي

تسببيا القشرة السطحية لالنتاج الزراعي ىو زيادة الجرياف السطحي لمماء وانخفاض معدالت غيض الماء وقمة استفادة

جذور النباتات مف كمية المياه المضافة لمتربة ولقد بيف (

متصمبة .

 ) 2بأف سعة غيض الماء تناقصت نتيجة لتكوف قشرة

طػػرائؽ العمػػؿ
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نفذت ىذه التجربة في أحواض بالستيكية في قضاء المقدادية في محافظة ديالى لمموسـ الزراعي  2008ـ وفي

تربة ذات نسجة طينية غرينية والجدوؿ (  ) 1يبيف بعض الصفات الكيمياوية و الفيزياوية ليذه التربة والتي تـ قياسيا

عمى وفؽ الطرائؽ القياسية ( . ) 7

صممت التجربة باستعماؿ القطاعات العشوائية الكاممة بثالث مكررات وكانت معامالت التجربة كما يمي :

أوالً  :فتػػرات الري .

 - 1إضافة الماء يومياً لحد الرطوبة المكافئة ؿ  3/1بار .

 - 2إضافة الماء كؿ يوميف لحد الرطوبة المكافئة ؿ  3/1بار .

 - 3إضافة الماء كؿ ( )3أياـ لحد الرطوبة المكافئة ؿ  3/1بار .

ثانياً :

 - 1تربة ناعمة مررت مف منخؿ قطر فتحاتو (  ) 4ممـ .
 - 2تربة ذات كتؿ ترابية بيف (  ) 2-3سـ .

استعممت في ىذه التجربة تربة مف الطبقة السطحية (  ) 0-15سـ ثـ جففت ىوائياً وزرعت بذور زىرة

الشمس  Helianthus Annusبمعدؿ ( )10بذور لكؿ سندانة وعمى عمؽ ثابت مف سطح التربة  .تـ قياس
 1سـ ) مف سطح التربة باستخداـ آلة نفاذ صغيرة

الطوؿ الالزـ الختراؽ (

(  ) Pocket Penetr Meterمدرجة بوحدات طوؿ ( ممـ ) ( حيث كمما زاد الطوؿ الالزـ الختراؽ التربة

كمما زادت صالبة القشرة ) وتـ حساب الفترة الالزمة لظيور القشرة السطحية ونسبة بزوغ بادرات زىرة الشمس

عند ثبات نسبة البزوغ.

المسػػاميػػػة

42

الكثافة الظاىرية gm – cm-3

1.42

حجػػوـ دقائؽ

التربة gm.kg-1

الطيف

52.34

الغريف

44.21

الرمؿ

34.5

 %السعػػة الحقميػػة

Gm . kg-1

28
الجبس

Nil

الكمس

335

المادة العضوية

15.6

الصوديػػوـ c mol . kg-1

0.38

درجػػة التفاعػؿ PH

7.89
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جػػدوؿ ( ) 1

بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لمتربة

النتائج والمناقشة

يبيف الجدوؿ (  ) 2الفترة الالزمة لظيور القشرة السطحية أو الطبقة المتصمبة حيث يتبيف مف الشكؿ

أف الفترة الالزمة لظيور القشرة السطحية كانت أقؿ في التربة ذات الكتؿ (

 ) 2-3سـ بالمقارنة مع التربة

الناعمة عند فترة الري يومياً ويعود السبب في ذلؾ الى حصر اليواء داخؿ مسامات التربة وحصوؿ ما يسمى

باالنفجارات اليوائية (  ) Air Explosionsمما يؤدي الى تكسير وتحطيـ مجاميع التربة (  )1أعقبيا تكوف
قشرة سطحية .

أما عند مقارنة التربة الناعمة والتربة ذات الكتؿ (  ) 2-3سـ مع بعضيا عند فترات الري األخرى نالحظ
 ) 2-3سـ  ,ويعود السبب في ذلؾ الى بقاء تجمعات

تأخر ظيور القشرة السطحية في التربة ذات الكتؿ (

التربة محافظة عمى نفسيا مف عمميات اليدـ لفترة أطوؿ وذلؾ بسبب التقميؿ مف انتفاخ مجاميعيا عند الترطيب

بالماء .

وعند مقارنة فترات الري مع بعضيا في التربة الناعمة نالحظ بأف الفترة الالزمة لظيور القشرة تزداد مع

تأخير فترات الري حيث أف فترة الترطيب والتجفيؼ تؤدي الى حصوؿ رص شديد لدقائؽ التربة

(

 ) Close Packingوبالتالي الى زيادة قوة التجاذب (  ) Cohesive Forceبيف دقائؽ التربة ( . ) 8
جدوؿ ()2

تأثير حجـ الكتؿ الترابية وفترات الري عمى الفترة الالزمة لظيور القشرة السطحية
L. S . D 0.05
W = 0.778
S = 0.635
W*S = 1.101

حجـ مجاميع التربة

تربة ناعمة

تربة ذات كتؿ

المعػػدؿ

الري يومياً

( )3أياـ

( )2يوـ

2.5

الري كؿ يوميف

( )3.5يوـ

( )6أياـ

4.75

الري كؿ ( )3أياـ

(  ) 5.5يوـ

( )6أياـ

6.75

المعػػدؿ

4

5.33

فترات الري
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يبيف الجدوؿ ( )3النسبة المئوية لبزوغ بادرات زىرة الشمس تحت تأثير كؿ مف حجـ الكتؿ الترابية وفترات الري

وكانت أعمى نسبة بزوغ في التربة الناعمة عند فترة الري الثانية ( الري كؿ يوميف ) مقارنة مع فترات الري األخرى
ويعود ذلؾ الى حصوؿ توازف في مسامات التربة المشغولة بالماء ومسامات التربة المشغولة باليواء مما

أدى الى زيادة نسبة البزوغ حيث يمعب تركيب التربة دو ارً ميماً عمى بزوغ بادرات النباتات
مف خالؿ توفير ظروؼ التيوية والرطوبة ( ويجب أف ال يحدث أي اختالؿ في نسبة

المسامات المشغولة باليواء والماء ) حيث أف فترة الري يومياً تؤدي الى زيادة في نسبة

المساـ المشغولة بالماء عمى حساب نسبة المسامات المشغولة باليواء كما أف فترة الري الثالثة

( الري كؿ

 3أياـ ) أدت الى زيادة في نسبة مسامات التربة المشغولة باليواء عمى حساب نسبة

المسامات المشغولة بالماء .

 )2-3سـ مع بعضيا كانت أعمى

أما عند مقارنة نسبة البزوغ في التربة ذات الكتؿ (

نسبة عند فترة الري يومياً مقارنة مع فترات الري األخرى وسبب ذلؾ يرجع الى غسؿ

األمالح المتواجدة الى أعماؽ كانت أسرع عند الري يومياً مقارنة مع الفترات األخرى التي أدت
الى تركيز األمالح في الطبقة السطحية  ,مما أدى الى زيادة صالبتيا حيث تعمؿ أمالح

الصوديوـ عمى تشتت

المحيط بالبادرات (

 Dispersionدقائؽ التربة وكذلؾ تؤدي الى زيادة الضغط األزموزي

 )6حيث أف وجود طبقة متصمبة عمى سطح التربة يعرقؿ مف عممية اإلنبات

وتقمؿ مف معدؿ امتصاص الماء مف قبؿ البادرات  ,وىذا ما يمكف مالحظتو في معاممة التربة

ذات مجاميع (  )2-3سـ وعند مستوى الري الثالث حيث كانت نسبة البزوغ

بسبب تكوف القشرة السطحية واف وجود تمؾ الطبقة يؤدي الى عدـ قدرة جذور النباتات مف

الحصوؿ عمى كميات كافية مف األوكسجيف الالزـ لنموىا بصورة طبيعية (

ظاىرة نقص التيوية مشكمة خطيرة في تمؾ الترب وبالتالي تؤدي الى تكويف ظروؼ ال ىوائية

%10

)

 , ) 9وبذلؾ تصبح

تعمؿ عمى تعفف البذور المزروعة أو جذور بادرات النباتات مع مرور الوقت وىذا ما تـ مالحظتو

في معاممة التربة ذات الكتؿ (  ) 2-3سـ وعند فترة الري الثالثة.

الجدوؿ () 3

تأثير حجـ الكتؿ الترابية وفترات الري عمى النسبة المئوية لبزوغ بادرات زىرة الشمس
حجـ مجاميع التربة
فترات الري

تربة ناعمة
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تربة ذات كتؿ
( )2-3سػـ

(

وذلؾ

المعػػدؿ
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L. S . D 0.05
W = 0.778
S = 0.635
W*S = 1.101

الري يومياً

%30

%40

%23.3

الري كؿ يوميف

%40

%20

%20

الري كؿ ( )3أياـ

%20

%10

%10

المعػػدؿ

%30

%23.3

يبيف الجدوؿ ( )4الطوؿ الالزـ الختراؽ (  1سـ ) مف سطح التربة حيث نالحظ مف الشكؿ زيادة الطوؿ الالزـ

الختراؽ سطح التربة مع تأخر فترات الري وعند التربة الناعمة والتربة ذات الكتؿ (  )2-3سـ عمى التوالي ( حيث كمما

زاد الطوؿ الالزـ الختراؽ التربة  ,كمما زادت صالبة القشرة ) ويمكف أف يعزى ذلؾ الى أف التأخر في فترات الري تزيد
مف تصمب الطبقة السطحية نتيجة التبخر السريع والذي يؤدي الى زيادة تركيز األمالح  ,وىذا ما أشار إليو (

) 10

الذي أشار الى زيادة في قوة التجاذب  Cohesive Forcesبيف دقائؽ التربة بانخفاض المحتوى الرطوبي والذي أدى
حصوؿ رص شديد لدقائؽ التربة  .وتفوقت معاممة التربة الناعمة عمى معاممة التربة ذات الكتؿ (

 )2-3سـ بزيادة

الطوؿ الالزـ الختراؽ سطح التربة بنسبة زيادة  % 42.9وعند فترات الري المختمفة ويعود سبب قمة اختراؽ التربة

ذات الكتؿ ( )2-3سـ الى بقاء تجمعات التربة محافظة عمى نفسيا مف عمميات التحطيـ بفعؿ الترطيب وىذا ما أشار

إليو ( )7بأف صالبة القشرة تناقصت مع زيادة ثباتية المجاميع وزيادة ترطيبيا .

الجدوؿ ( ) 4

تأثير حجـ الكتؿ الترابية وفترات الري عمى الطوؿ الالزـ الختراؽ (1سـ) مف سطح التربة باستخداـ آلة نفاذ صغيرة
L.S.D 0.05

حجـ مجاميع التربة
فترات الري

تربة ناعمة
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تربة ذات كتؿ
( )2-3سػـ

المعػػدؿ
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W = 10.087
S = 8.236
W*S= 14.266

الري يومياً

 40ممـ

 30ممـ

 35ممـ

الري كؿ يوميف

 75ممـ

 37ممـ

 56ممـ

الري كؿ ( )3أياـ

 90ممـ

 50ممـ

 70ممـ

المعػػدؿ

68.33

39

94

Diala , Jour , Volume , 36 , 2009
 الترابط بيف العوامؿ المؤثرة عمى ثبات مجاميع التربة. 1982

 الكبيسي وليد محمود-1

. وسرعة ترطيبيا – رسالة ماجستير – كمية الزراعة – جامعة بغداد
.  جامعة الموصؿ.  مسح وتصنيؼ الترب. 1994

 جامعة.  محاكاة حركة الماء مف التربة الى النبات. 1991
 تأثير محسنات التربة عمى التصمب السطحي وبزوغ. 1983

أحمد صالح

 المشيداني-2

قتيبة محمد

. الموصؿ

عدناف أسود

 حسف-3

 جاسـ-4

. البادرات – رسالة ماجستير – كمية الزراعة – جامعة بغداد
5- Anter F. and M. Hillel 1972 . Studies on the problem of surface crust in calcoreous
soils . Effect of petroleum mulch on the formation of surface a some grops
, Agrochemica 16: 370 – 37 .
6- Follett R.H and P.N sultan pour 2001 . Irrigation water criteria . Colorado state
university , cooperative . ( Internet ).
7- Page
A.I (ed) 1982 . Methods of soil analysis . part2 . Chemical and Microbiological properties Amer . soc. Agron . Madison , wis.
8- Page
E.R. 1979 . A comparison of the effectiveness of organic polymers as soil
anti – crusting . J.Sci Food , Agic 30 : 112 – 118 .
9-Phocaide, A.2001.Hand book on pressurized irrigation techniques FAO consultant ,
Rome , Chapter 7 : water quality for irrigation .
10- Sharma, D.P , M.L , Batra and R.P ngrawel . 1977 . Modulus of rupture of soil as
affected by temperature and rate of drying wetting and drying cucles ,
moisture confent and method of saturation J. Indian soc .
soil sci . 25 : 75 – 78 .

95

