
 

Al-Hamd and Al- Diwani- Syrian Journal of Agricultural Research –SJAR 8(4): 149-160 August 2021 

 

 2021سطسغأ /آب  160-149(: 4)8المجلة السورية للبحوث الزراعية  –الحمد والديواني 149

الرطبة لتربة منطقة   المجمعاتمختلفة من مياه الغسيل في   معدالتإضافة تأثير 
 دير الزور ب الحريجي

 ( 2) الديوانيصبحي المثنى و  (1)*الحمد أسود عرفان

  ، سورية.دير الزورالفرات،  الزراعة، جامعةكلية  قسم التربة واستصالح األراضي، (.1)
 ، سورية.الحسكة جامعة الفرات، ،كلية الزراعة التربة واستصالح األراضي،قسم  (.2)

 (. orfan.alhmad@gmail.com: عرفان أسود الحمد. البريد االلكتروني)*للمراسلة: 

 23/03/2020القبول: تاريخ   22/02/2020تاريخ االستالم: 

 

 الملخص 
ثءددات اسددت تام معددتالت ومددتم مقاومددة متهعاتلددا للهددات  الرطدد  تقيدديم اءددات التربددة التراسددة ىلدد   هددت  

 ددي مءةقددة الحريتددي التاحعددة لهحا لددة ديددر الددزور عددام  حقليددة . نفدد ت تتربددةالغسددي ميددا  م تلفددة مدد  
 طريقدددة حاسدددت تام وذلددد  .الزائدددت الهلوحدددة نتيتدددة  االسدددترهار الزراعدددينةدددا  خدددار  وهدددي  ( م2018)

 وذل  حإضا ة الهعتالت التالية  ،سم( 75)حقةر سم وخارجية   (50)حقةر  داخلية  الحلقتي  الهعتنيتي  
تغةيددة الحلقتددي  حغةددات مدد  تددم ومدد  حعددت ذلدد  هددد /۳م( 10000 ،7500 ،5000) الغسددي :مدد  ميددا  

وصدهه  تتربدة الغسدي   التب درالءايلون وطبقات رقيقة م  التربدة واألعاداب الدتل الحدت مد  عهليدة 
 متدار ادي  كد  حلقتدي   (5) وبفاصد  حةريقة القةاعات العاوائية وبرالثة مكررات لك  معدتل سسدي ،

القةدر سيدر الهقبولدة لحبيبدات الاداهت ذات تغير حالة التحليد  البءدائي الرطد  الءتائج    ايء   متتاليتي .
 علد  عهد هدد /۳( م10000 ،7500اسدت تام معداملتي الغسدي  ) السديةة حعدت( مم ىل  الحالة  0.25<)
األمةدددار الغزيدددر   هةددد يعدددرذ هددد   التربدددة ىلددد  عهليدددات االنتدددرال الهدددائي عءدددت  مهدددا .سدددم( 0-25)

يدديدإ ىلدد  ى قددار الةبقددة السددةحية حالعءاصددر  مهددا اءائلددا،وتفتيدد  حبيباتلددا الهركبددة وبالتددالي ت ريدد  
ىضا ة اله لفدات العودوية والهعتنيدة كسدهاد االسدةب  والكبريد   . مها يستتعي ىل الءاعهة وتتهورها

لءهو الهحاصي  الزراعيدة حالعءاصر الغ ائية الورورية  وإمتادهاالزراعي م   ج  تحسي  ه   الةبقة 
كهدددا لدددوح  وجدددود  دددرو  معءويدددة ناتتدددة عددد  تدددفثير معدددتالت الغسدددي  اله تلفدددة  وجيدددت.طبيعدددي   حادددك

 هتهعات الرطبة نتيتة ىضا ة كهيات م تلفة م  ميا  الغسي .ا حالءسبة للهوالعه  وتفاعلل
 .الغربلة الرطبة الغسي ،معتالت   الغسي ،ميا    مفتاحية:ال كلماتال

 المقدمة:
ىن سياد  اللرول التا ة  ي العتيت م  مءاط  العالم وبالترا   مع تةبيقات الرإ اله تلفة والتي سدبب   دي تدراام األمدالح  دي     

تءهيدة اةنتددا  الزراعددي  ددي البلددتان ال اضددعة للهءددا  التددال و ددب  حيددأ  ن  قددرون،قةدا  التربددة ماددكلة كبيددر  واجلدد  اةنسددان لعددت  
تسددتوج  تكريددز الزراعددة الهرويددة مهددا يدديدإ  ددي  سلدد  األحيددان ىلدد  ملددور عددت  مادداا  مدد   ههلددا  التددال كددالقةر العربددي السددورإ 

وقددت   ددار )درمدد   (.2002 الزراعددي،وزار  الزراعددة واةصددالح )وللدد ا  إندد  يتدد  الميددام حهراقبددة دائهددة لهلوحددة التربددة  التربددة،ملوحددة 
كددان ترااهددا   و انغسدداال  يددرتبس حاددك   ساسددي اتركيددز ملوحددة مددات الددرإ ( حددفن الهيددزان الهلحددي للتربددة حعددت الددرإ سددوات 2005 ،وقاسددهو

  دي الفعالدة الوسدائ  ومد  األخدرم.حاةضا ة ىل  عوام   خرم مر  قوام التربة والهءا  السائت ونلدام ىدار  الهيدا  والعهليدات الزراعيدة 
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 التربدة اسدتيعاب قااليدة الرإ( وحسد  الريات )جتولة وعتد رية ك   ي الهعةا  الهيا  كهية عل  السيةر  هو  للهيا   األمر   االسترهار
 الحاجددة سدديفرذ الهيددا  علدد  الهتزايددت الةلدد   ن كهددا، ىنتاجيددة  علدد  ىلدد  للوصددول اله تلفددة نهددو  مراحدد   ددي الءبددات وحاجددة للهددات

)مصددةف  اةضددا ة  وقد  وتحسددي  الددرإ  ميدا  كهيددات اختددزال خدالل مدد  الدرإ  ميددا  علدد  السديةر  لغددرذ وسددائ  ىيتداد ىلدد  مسدتقبال  
 الهيددا  ( % مدد 90)حددوالي  العربيددة الددتول معلددم  ددي يبلدد  والدد إ الهيددا  للدد   الددرئي  الهسددتلل  هددو الزراعددة قةددا يعتبددر  (.2001،

 الدددءق  عددد   ودددال   السدددكانية، الزيددداد  حسدددب  للهيدددا  والصدددءاعية الهتنيدددة االحتياجدددات تزايدددت نى(. 1999والتءهيدددة،  الزراعدددة) الهتاحدددة
 والوسدائ  االجدراتات ت داذا يفدرذ وسدوريا تركيدا  دي والهاداريع السدتود ناداتا نتيتدة القادمدة السدءوات  دي الهدائي الوارد   ي  الحاص 
وتر دديت اسددتعهال ميددا  الددرإ  ددي العددالم ومءلددا  اسددت تاملا كفددات  مدد  تزيددت التددي التقانددات وإيتدداد الهيددا  للدد   مردد األ االسددت تام لغددرذ

وذلدد  نتيتددة التددفثير اله تلدد  لقةددرات الهيددا  علدد  ال ددوا   ،الددوط  العربددي وخاصددة  ددي الهءدداط  التددي تعدداني مدد  نقدد  الهيددا  
 ي تغيير حعض (. حيأ تلع  ميا  السقاية دور 2005 ،) الحهت وآخرون و(1999الرإ،  ميا   ةدار   العربية  )الهتلة  الفيزيائة للتربة

 والهحيهدددت،خدددوا  التربدددة الفيزيائيدددة وخاصدددة الكرا دددة اللاهريدددة التدددي تتغيدددر ازيددداد   و ان فددداذ رطوبدددة التربدددة وبءائلدددا )عبدددت الدددرزا  
مءاسدبة للدرإ  ادرامجووضدع كها وتاير التراسات ىل  ضرور  الهراقبة الهستهر  لةرائ  الرإ السدةحي   (.1996  الورير،( و)2002

                                     الصدددددددددددددحيل حالهقءءدددددددددددددات الهائيدددددددددددددة مهيدددددددددددددا  الودددددددددددددائعة كإتبدددددددددددددا   سدددددددددددددالي  حتيردددددددددددددة تهكءءدددددددددددددا مددددددددددددد  الدددددددددددددتحكلتقليددددددددددددد  كهيدددددددددددددة ال
وتيكددت معلددم التراسددات علدد   ن الزراعددة الهرويددة تدديدإ ىلدد  تددتهور اءددات التربددة وتغيددر  ددي  .(Van lier et al, 1997)اتقددة 

خصائصلا  ي الةبقة السةحية مءلا وتحتث ارتفاعا   ي مءسوب الهات األرضي عءت استعهال كهيات كبير  م  ميدا  الدرإ تزيدت عد  
و عدتم صديانتلا حادك  دورإ ت وتديدإ الزراعدة الهرويدة الهقء  الهائي للهحاصي  الهزروعة  ي حال عتم وجود  بكة صدرل جيدت   

 حيانا  ىل  ىعاد  التهلل الرانوإ  ي التربة نتيتة ارتفا  مءسوب الهات األرضي الحام  لألمالح ال ائبة وتب ر الهدات وترسد  األمدالح 
 ; Gupta , 1987) قدددا  و  وتحدددتث تغيدددرا   دددي حعدددض ال صدددائ  الفيزيائيدددة والكيهيائيدددة وذلددد   ، دددي طبقدددات التربدددة السدددةحية 

Sommerfeld et al,1987).  وتلعددد  نوعيدددة التربدددة حسددد  قواملدددا دورا  حدددارزا  وكبيدددرا   دددي حدددتوث الهلوحدددة  األراضدددي ال  يفدددة
 مدددا األراضدددي الرقيلدددة ذات القدددوام الةيءدددي حيدددأ يسدددود  يلدددا معدددتن  ، يلدددا  إ خدددول مددد  حدددتوث الدددتهلل  توالهتوسدددةة القدددوام ال يوجددد

ثددم صددعوبة صددرل هدد    ،الهونتهوريللونيدد   عءددت ريلددا تتاددك  طبقددة سددهيكة حسددب  انتفددا  الةددي  وبالتددالي ىسددال  الهسددامات داخللددا 
كهددا  ن  (2001 ،فيددة )  ددل  األراضددي حيددأ تتوقدد  الهيددا  وتعددود ىلدد  السددةل محهلددة حدداألمالح حسددب  التب ددر وعددتم الءفاذيددة الكا

خصائ  التربة وعلد  األخد  قدوام التربدة وبءائلدا وخصدائ  صدرل مقةدع التربدة تلعد  دورا  هامدا   دي تغييدر اسدتتاحة الهحاصدي  
حيدأ تدزداد السدعة الحقليدة  ،للهلوحة عد  طريد  تفثيرهدا الهبا در  دي نفاذيدة التربدة وعلد  سدعة احتفدال التربدة للهدات )السدعة الحقليدة( 

وتء فض  ي األراضي الرملية وال  يفة القوام . كها  ن الءفاذية والصرل التاخلي للتربة تلعبان دورا   ،ازدياد نسبة الةي   ي التربة  ح
 ن الددءق   ددي الصددرل  (Wakil, 1993) سددت  التربددة.حيددأ تددء فض ازيدداد  نسددبة الةددي   ددي  التربددة،ابيددرا   ددي تركيددز محلددول 

  الرإ.اد  سرعة التهلل  ي األراضي الةيءية حت  عءت استعهال ميا  مء فوة الهلوحة  ي التاخلي للتربة ييدإ ىل  زي
ويزداد التراام  الةي ، ن نسبة تراام الهلل  ي مقةع التربة يعتهت عل  محتوم التربة م   Singh and Bhumbla (1968)و  ار  

( سدءة  دي 20–5حيدأ وجدتا  دي الحقدول الهرويدة حالهيدا  الهالحدة لفتدرات زمءيدة طويلدة ادي  ) التربدة،الهلحي حازدياد نسدبة الةدي   دي 
ادد       % طدي ( ولكءلدا  اردر  10 ن ملوحدة التربدة  قد  مد  نصد  ملوحدة ميدا  الدرإ  دي األراضدي ال  يفدة القدوام ) حاللءدت،هيسدار 

وبيءد  التراسدات حدفن الهيدا  الهتاحدة للدرإ قدت تكدون  (.% 20  م  ميا  الدرإ  دي األراضدي ذات نسدبة الةدي  األاردر مد  )( مر 1.5)
ذات تراايز مرتفعة م  األمالح ال ائبة وسير مءاسبة لالست تام والسيها  ي األراضي الهحتوية  صال  عل  تراايز حتية م  األمالح 
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مهددا يدديثر سددلبا  علدد  اةنتاجيددة  التربددة،الهيددا   ددي الددرإ ىلدد  تددراام كهيددات كبيددر  مدد  األمددالح  ددي حيددأ يدديدإ اسددت تام هدد    ال ائبددة،
كهددا  ن عهليددة الددرإ حالهيددا  الهالحددة  ددي  (.Suarez, 2002)( و2000 وآخددرون، التيالنددي) الزراعدديوخددرو  التددرب مدد  االسددترهار 

، ويديدإ هد ا التدراام علد  تحويد  وسدس التربدة وخاصدة ملدت البد ر   حالة الرإ التائم تيدإ ىل  حتوث تراام ملحي مستهر  ي التربة
 ن عتم تءفي  مااريع الصدرل الزراعدي و  ، ( Zhu, 2000عءت الزراعة  ي الهوسم التالي ىل  وسس ملحي ييثر  ي عهلية االنبات )

ىل  عتم الوعي  دي اسدت تام وتوزيدع الهيدا  وذلد  ريبدة  دي االسدتفاد  السدريعة مد   ةحاةضا جءبا  ىل  جء  مع مااريع الرإ الكبير  
        نتدددا   دم ىلددد  ارتفدددا  مءسدددوب الهدددات األرضدددي  دددي التربدددة مهدددا ندددتج عءددد  تهلدددل معلدددم  راضدددي حدددوذ ال دددااوركهصدددتر ااألرذ 
د  اةنتدا   دي الهحاصدي  الزراعيدة  دي ( حدفن محداوالت زيداSuarez and Santana, 2005  دار) وقت( . Acsad, 2000األسف  )

ومددع ذلدد  قددت تددتعو الحاجددة  ،الهءدداط  التا ددة و ددب  التا ددة قددت تعرددرت حسددب  نقدد  الهددوارد الهائيددة الع حددة والصددالحة للددرإ الزراعددي 
لهتعاقبددة الهلحدة ىلدد  اسدت تام هدد   الءوعيدة مدد  الهيدا  للحصددول علد   علدد  ىنتاجيدة مهكءددة للحاصدالت الزراعيددة  دي  تددرات التفدال ا

((Oster , 1994 مع األخ  حعدي  االعتبدار اللدرول التدي تتءد  الدتهلل مد  خدالل وضدع اةجدراتات  (1997 ،حزورإ و نتيم ) و
واناددات الهصددارل واضددا ة حعددض الهصددلحات مردد   كلوريددت الكالسدديوم والتددب  الءدداعم  االستصددالحية الوددرورية مدد  سسددي  للتربددة 

(Conway, 2001 ; Mujtaba et al, 2003.)   مد  الهعدرول حادك  عدام  ن عدتد الريدات ومقدتار عيدار الريدة الواحدت  الهعةدا
حيدأ  ن مقدتار الهلوحدة الهترااهدة  التد ور،تحتدان معام  الغسي  الهعة  وتيثر عل  مقتار الهلوحة الهترااهدة  دي مءةقدة انتادار 

و ن الوق  الدالزم ل فدض نسدبة األمدالح اواسدةة الغسدي  يتوقد  علد   (،Laosheng, 2000يتءاق  مع ازدياد معامالت الغسي  )
( حدفن 2002 اركدوتي،) ادي   (.Scaboles, 2001 ; FAO, 2002معدتل الءفاذيدة  إ معدتل نفداذ الهدات خدالل الهقةدع األرضدي )

 ددإن الغسددي  الهتقةددع والدد إ يعةدد  علدد  د عددات يعةددي نتددائج   ودد   ددي  سدديةة،الهددات األرضددي عءددتما يكددون حعيددتا  ونفوذيددة التربددة 
  التربة.الت ل  م   ابر كهية م  األمالح السامة الهوجود   ي 

يتد   ن  الدتهلل،م السدهاح ازيداد  ( حفن تحسي  مواصفات الترب الهتهلحدة وعدت2006) Agrocmplect and G. Catوقت ستل  
تهدددارم عهليدددات الغسدددي  مبا دددر  حعدددت تدددفمي  ميدددا  الدددرإ وجاهزيدددة نلدددام الصدددرل  دددي األراضدددي التدددي تتةلددد  ك ةدددو   ولددد  لعهليدددة 

( مددم مدد  الهيددا  500-400)اددي  يسدده  حالهحاصددي  الرائددت  عءددتما تتةلدد   عهددال الغسددي   ومدد  ثددم زراعددة مددا األراضددي.استصددالح 
أن  وجدتحيأ  الصيز،التل تحس  التربة وزياد  انتاجلا للهحاصي  الهزروعة كالاعير  ي  ص  الاتات وال ر  البيوات  ي  ص  

 Suncor) الجللروريونللات لفسللفل نتيجللة لت لللل كما يساعد في غسللل اأ للتربة،الشعير يخفف من انجراف التربة ويعمل كمثبت 

Energy, 2001 ; Renault et al, 2003  ;Cardon et al, 2006) ومد  هد ا الهءةلد  جداتت  كدر  اسدت تام ميدا  ذات .
وذلدد  لهعر ددة تفثيرهددا علدد  التحليدد  البءددائي الرطدد   دائددم،نوعيددة مء فوددة وبهعددتالت م تلفددة نتيتددة عددتم تددو ر الهيددا  الع حددة حاددك  

 للتربة.
للهات  ثءات است تام معتالت م تلفة م  ميا    لتربة الرط  ومتم مقاومة متهعات تقييم اءات ا  البحأ ىل يلتل    البحث:هدف    -  2

 .الغسي 
 : البحث وطرائقهمواد  - 3

البحأ  ي   تءفي  تتربة  لهحا لةحقلية  ال  لرولالتم  التاحعة  الحريتي  الزور  لهءةقة  )  دير  م2018خالل عام  تءفي  حيأ  .  (  تم 
خار  نةا  االسترهار وتقع    مكررات،لرالثة  ( سم كهتوسس  50-0( ديسيسيهءز/م  ي العه  )8.65)  عل   رذ ذات ملوحة العه   

 والتي تبعت مسا ة ىل  الصور    البصير عءت االتتا  م   التي تقع عل  الوفة اليهء  لءلر ال ااور  و   العالية.الزراعي حسب  الهلوحة  
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ار مكان التتربة الحقلية  ي  رذ اور قليلة الهي  ذات تواري  يتم  ي اتاية العه  اختدير الزور.    متيءة   هال  ر  ( كم  55)
و جري    سم.(  75–50)  (50–25)   (25–0:)  م  األعها  التالية تربة  تم  خ  عيءات    حيأ  (،1،الاك )سللة والتوضعات رسوبية  

عهلية الغسي  وذل  اتءليفلا م  األعااب   تءفي   م   ج حيأ تم تحوير األرذ    الرطبة، التركي  الهيكانيكي والغربلة    تحالي للا  
حعتها تم تسوية سةل التربة ثانية وذل    سم،  (30)  سةل التربة ثم  جري  حراثة لعه   سةل التربة وتم تسوية  ية التي تغةي سالب

 ( 50)حقةر  اخلية  د  ،لزياد   عالية حركة األمالح ىل   سف  قةا  التربة وبعت ذل  نف ت تتربة الغسي  حاست تام حلقتي  معتنيتي 
 . ( سم20وتم ضغس الحلقتي  حالتربة لعه  ) مءلها،سم لك   (50( سم وبارتفا  )75)حقةر سم وخارجية 

 : التاليةو   الهعتالت الغسي  مات  ضيز 
 هد./ ۳( م5000) األول: الهعتل  – 1
 هد./۳( م7500) الراني:الهعتل  – 2
 هد./۳( م10000) الرالأ:الهعتل  – 3

( سم التل الحت  10تغةية الحلقتي  حغةات م  الءايلون وطبقات رقيقة م  التربة واألعااب ال تق  سهااتلا ع  )تم  وم  حعت ذل   
اي     زمءي متت   سبو هد وبفاص   /۳م  (2500وقت تم ىضا ة ه   الهعتالت عل  د عات وبهعتل )  (.2،  الاك )  م  عهلية التب ر

ح  واألخرم.الت عة   قهءا  ثم  ترااية  وم   عيءات  الغسي  م  ك فخ   عهلية  انتلات  نف   الهعامالت  معاملة م   حعت  األعها     عل  
 الرطبة. الغربلة تحالي  الساحقة و جري  عليلا 

 
 : مكان تنفيذ التجربة قبل إجراء عملية الغسيل في منطقة الحريجي التابعة لمحافظة دير الزور (1) شكلال
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شكل الحلقات خالل مراحل تنفيذ تجربة الغسيل في منطقة الحريجي التابعة لمحافظة دير الزور (:2)شكل ال  

 التحاليل المخبرية: - 1 -3
الغسي    ي  الهست تمة  هيا ال  م   عيءات   خ   تم التتربة    عهلية  تءفي   لهوقع  اةر متاور   ي   الكيهيائية  التحالي   للا  و جري م  

 ي   ( Rhoades et al, 1992)اعتهت تقسيم  حيأ    الهعتهت .  العالهية  الةر    و   م بر متيرية حوذ الفرات األدن  اتير الزور  
 (. 1كها هو موضل  ي التتول رقم )األمالح الكلية  ومتهو ( wECالءاقلية الكلربائية )قيهة ه   الهيا  عل   سام تصءيز 

 et alRhoades ,)األمالح الكلية حسب توصية ومجموع( wECتصنيف نوعية المياه حسب قيمة الناقلية الكهربائية ) (:1جدول )ال
1992 

 نوعية المياه  لتر( /)ملغمجموع األمالح الكلية  wEC (ds/m) الناقلية الكهربائية الدرجة 

 مياه شرب وري 500أقل من  0.7أقل من  غير مالح ماء 

 مياه ري  1500-500 2 - 0.7 قليلة الملوحة

مياه مصارف ومياه جوفية   7000-1500 10 - 2 متوسطة الملوحة

 مالحة

 مياه مصارف ومياه جوفية  15000-7000 25 - 10 عالية الملوحة 

 مالحة جدا  مياه  35000-15000 45 - 25 عالية الملوحة جدا  

 مياه بحر  35000أكثر من  45أكثر من  شديدة الملوحة جدا  

 التالية: الفيزيائية التحالي  عليلا  جري  ثم مم،( 2ثقوب  ) قةر حغربال وسربلتلا طحءلا ثم هوائيا   التربة  عيءات  تت يز تمو 
للتربة    - الهيكانيكي  لةريقة    (Mechanical analysis)التحلي   و قا   ميتا  (  Richards , 1954)حالليترومتر  حاست تام هكسا 

ىل  س  درجات و قا   ُقسم قوام التربة  حيأ  .  سا(  24  سا،  3  د،  30  د،  1) وسفات الصوديوم كهاد  مفرقة و خ  القراتات ازم   
 (. 2التتول رقم )كها هو موضل  ي  (Kachnesky,1985توصية ) مم حس (  0.01ئي )>لءسبة الةي  الفيزيا

 ( Kachnesky,1985( مم حسب توصية )0.01>ة وفقًا لنسبة الطين الفيزيائي )تصنيف قوام الترب (:2جدول )ال
 ( مم0.01نسبة الطين الفيزيائي )>  تصنيف قوام التربة 

 % 60أكثر من  طيني

 % 60 - 45 طيني رملي ثقيل 

 % 45 - 30 طيني رملي متوسط

 % 30 - 20 طيني رملي خفيف 

 % 20 - 10 رملي طيني

 % 10 - 0 رملي

ثم   (.Savenov , 1985)لةريقة  ( مم و قا  0.25>  ،0.25-0.5  ، 0.5-1  ،1-2  ، 2-3  ،3الهتهعات الرطبة والتي  قةارها )<  –
للتربة حس  توصية   الرط   البءائي  التركي   تحتيت  درجات عل    (Dolgov and Ngten , 1966)تم  ىل  خه   ُقسم  وال إ 

 (. 3كها هو موضل  ي التتول رقم ) ( مم0.25 سام متهوعة الهتهعات الترااية الرطبة ذات القةر األابر م  )
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 ( Dolgov and Ngten , 1966حسب ) تقييم التركيب البنائي الرطب للتربة (:3جدول )ال
%( ذات  بالماء )نسبة تجمعات التربة المقاومة للتفتت 

( مم0.25القياس )<   
 تقييم البناء الرطب للتربة

70أكثر من   ممتاز 

55 - 70  جيد  

40 - 55  معتدل 

20 - 40  غير مقبول  

20أقل من   سيئ 

 اإلحصائية:تصميم التجربة والتحاليل   - 2 - 3
 (.Randomized Complete Block Design) العاوائية كاملة القةاعات طريقة حاست تامتم تصهيم التتربة حةريقة 
 القةع  عتد  يكون   وب ل   ( مكررات3و)( م اي  ك  حلقتي  وبرالثة معتالت م  ىضا ات مات الغسي   5ارالثة مكررات وبفاص  )

 الرطبة. ( % لءتائج الغربلة 5عءت مستوم معءوية )( L.S.Dتتريبية. وم  ثم تم حساب قيم  ق   ر  معءوإ ) (9التتريبية )
 والمناقشة:  النتائج -4
 الري: عملية في المستخدمة  المياه -4-1

. (2 جددتول،) (Rhoades et al, 1992) حسد  متوسدةة الهلوحددة حفنلدا التتربددة معدامالت سسددي   دي الهسددت تمة الهيدا  تصدء 
وتركيددز األمددالح الكليددة الدد   m /ds (5.94تسدداوإ ) الكلربائيددة الءاقليددة ( وقيهددة7.92) الهيددا  هدد   حهوضددة درجددة الغدد  حيددأ

كها هو   (.4.42)الغ   (  SAR)  الصوديوم الهتم  ( وقيهةRSCالهتبمية )  الصوديوم  كربونات  م  وخالية  ل.( مل /3616.05)
 (.4موضل  ي التتول رقم )

 المستخدمة  مياه الغسيل  خصائص(: 4جدول )ال
wEC 

ds/m 

pH األنيونات والكاتيونات الذائبة 

 ميللمكافئ/ل

5.94 7.92 --
3CO -

3HCO -Cl --
4SO ++Ca ++Mg +Na +K 

0 6.0 20.0 30.29 22.0 14.50 18.90 0.89 

 ملغ/ل

0 366.0 710.0 1454.13 440.0 176.32 434.80 34.80 

 RSCكربونات الصوديوم المتبقية  ملغ/ل ،مالح الكليةتركيز األ 

 ملليمكافئ/ل

نسبة الصوديوم المدمص 

SAR 

3616.05 0 4.42 

 الزراعة:  قبل الشاهدتربة الميكانيكي ل التركيب -4-2
)   التتول   ي   الهوضحة و   التربة،  لعيءات  الهيكانيكي  التحلي   نتائج  تبي  حفن5رقم  ثقي     طيءي  قوام   ذات  التربة  (  العه  رملي   ي 
ىل  األ الةي   ح  (.Kachnesky,1985)  حس   سم   (75-50)و(  50-25)العهقي   طيءي  ي    ول  قيهة  الغد   الفيزيائي يأ 
( 50-25 ي العه  )  % وزنا    (64.83  ،70.62قيهة الةي  الفيزيائي )   ي حي  الغ   سم،  (25–0( % وزنا   ي العه  )59.63)
 عل  التوالي. سم ( 75-50و)

 الشاهد )قبل الغسيل( (: التركيب الميكانيكي لتربة 5جدول )ال

العمق/

 سم

 الجافة تماما  التركيب الميكانيكي % من وزن التربة 

 قطر الحبيبات / مم 

 >1 

حصى  

أو 

1-0.5 

 رمل خشن

0.5-

0.25 

رمل 

0.25-

0.05 

رمل 

0.05-

0.01 

سلت 

0.01-

0.005 

سلت 

0.005-

0.002 

 سلت ناعم

<0.002 

طمي 

 طيني 

>0.01 

رمل 

 فيزيائي 

<0.01 

طين  

 فيزيائي
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 متوسط  خشن ناعم متوسط  حجارة

0-25 1.65 0.67 1.45 13.3

2 

23.2

9 

16.15 14.60 28.88 40.37 59.63 

25-50 0.61 0.39 1.50 9.78 17.1

1 

16.18 16.18 38.26 29.38 70.62 

50-75 1.03 1.05 3.16 14.6

4 

15.2

9 

8.26 14.37 42.20 35.17 64.83 

 قبل الغسيل:  البنائي الرطب لتربة الشاهد التركيب -4-3
( مم وصل  0.25( حفن نسبة الحبيبات ذات القةر األابر م  )6الهبيءة حالتتول رقم ) اتت نتائج الغربلة الرطبة لعيءات التربة  

-50( % وزنا   ي العهقي  )35.02( % وزنا  ىل  )28.76ايءها تراوح  م  )  ،( سم25-0( % وزنا  عل  عه  )22.18ىل  )
التوالي50-25و)  (75 عل   سم  التربة    ،(  عيءات  للترب  وتءتهي  األعها   جهيع  الهقبولذا ي  سير  البءات  نسبة    ،ت  ألن  وذل  

 (Dolgov and Ngten , 1966)( % وزنا  حس   40  -  20( مم تقع ضه  الهتال )0.25ذات القةر )<  الرطبةالهتهعات  
 (. 3 تتول، ال)

(  الرطب لتربة الشاهد )قبل الغسيلالتركيب البنائي  (:6جدول )ال  

 أقطار المجمعات الترابية الرطبة / مم  العمق/سم

>3  3-2  2-1  1-0.5  0.5-0.25  <0.25 مجموع   

المجمعات  

الرطبة  

>0.25  

الرطبة تقييم المجمعات الترابية 

 ( مم حسب0.25 <)

(Dolgov and Ngten) 

 

( ابية الرطبة الشاهد )قبل الغسيل% للمجمعات التر  

0 – 25  غير مقبول  22.18 77.82 14.24 6.04 1.32 0.40 0.18 

25 – 50  غير مقبول  28.76 71.24 17.16 7.12 2.02 0.66 1.80 

50 -75  غير مقبول  35.02 64.98 22.76 9.44 2.58 0.24 0.0 

   للتربة:المجمعات الرطبة  فيتأثير معدالت الغسيل  -4 - 4
وبالتالي تفرقلا وتءقللا تح  تفثير الهيا  م  الةبقات السةحية   للتربة،تيثر عهليات الرإ والغسي  سلبا   ي قيم الهتهعات الرطبة  

   .(2008)التيواني ت ىل  الةبقات تح  السةحية 
لمحافظة دير الزور لتربة منطقة الحريجي التابعة   قيم المجمعات الرطبةفي تأثير معدالت الغسيل   :(7جدول )لا  

 معدل الغسيل

  م۳ / هـ 

 أقطار المجمعات الترابية الرطبة / مم  العمق/سم

>3  3-2  2-1  1-0.5  0.5-

0.25 

<0.25 مجموع  

المجمعات 

الرطبة 

>0.25  

تقييم المجمعات  

الترابية الرطبة 

( مم0.25)<  

 حسب

(Dolgov and 

Ngten) 

 

 

 الشاهد 

)قبل الغسيل(    

0-25  غير مقبول  22.18 77.82 14.24 6.04 1.32 0.40 0.18 

25-50  غير مقبول  28.76 71.24 17.16 7.12 2.02 0.66 1.80 

50-75  غير مقبول  35.02 64.98 22.76 9.44 2.58 0.24 0.0 

5000 0-25  غير مقبول  20.42 79.58 12.91 5.98 1.15 0.27 0.11 

25-50  غير مقبول  27.45 72.55 16.53 6.98 1.91 0.48 1.55 

50-75  غير مقبول  34.72 65.28 22.66 9.38 2.47 0.21 0.0 

7500 0-25  سيء 19.00 81.00 11.98 5.72 1.01 0.21 0.08 

25-50  غير مقبول  26.00 74.00 15.42 6.75 1.93 0.41 1.49 
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50-75  غير مقبول  34.25 65.75 22.39 9.27 2.41 0.18 0.0 

10000 0-25  سيء 17.42 82.58 10.71 5.60 0.93 0.18 0.0 

25-50  غير مقبول  25.12 74.88 14.92 6.66 1.81 0.42 1.31 

50-75  0.0  غير مقبول  33.14 66.86 21.55 9.11 2.35 0.13 

25-0 متوسط العمق  310.  0.27 1.10 5.83 12.46 80.25 19.76 - 

25-50  1.54 0.49 1.92 6.88 16.01 73.17 26.83 - 

50-75  0.0 0.19 2.45 9.30 22.34 65.72 34.28 - 

متوسط معامل 

 الغسيل

 - 28.65 71.35 18.05 7.53 1.97 0.43 0.66 شاهد

5000 0.55 0.32 1.84 7.45 17.37 72.47 27.53 - 

7500 0.52 0.27 1.78 7.25 16.60 73.58 26.42 - 

10000 0.44 0.24 1.70 7.12 15.73 74.77 25.23 - 

LSD 

0.05 

 - 4.82 2.35 - - - - - العمق/ سم

معامل 

 الغسيل

- - - - - 1.87 2.88 - 

 - 3.85 2.11 - - - - - التفاعل 

( مم تزداد ازياد  كهية ميا  الغسي ،  0.25( حفن الحبيبات ذات القةر األصغر م  )7حيأ تبي  الءتائج الهوضحة حالتتول رقم )
( سم حتث زياد  25-0الهي ر  ي ك  معتالت الغسي  مقارنة مع الااهت )قب  الغسي (.  في العه  ) يالح  ازدياد قيهة ه ا  

هد عل  التوالي مقارنة حالااهت )قب  /۳( م10000،  7500،  5000( % وزنا   ي معتالت الغسي  )5.76،  3.93،  2.21حهقتار )
( العهقي   الزياد   ي  مقتار  )75-50و)  (50-25الغسي (،  ما  حهقتار  كان   الغسي   تسلس  معتالت  نف    ، 1.81( سم وتح  

كها تاير معةيات نف  التتول حفن الحبيبات   .( % وزنا  مقارنة مع الااهت )قب  الغسي (2.81  ،1.17  ،0.46  ،4.86  ،3.73
( 10000،  7500،  5000)  ( مم قت قل  نتيتة تفثير عهلية الغسي ،  يالح  حفن معتالت الغسي 0.25ذات القةر األابر م  )

( % وزنا  عل  التوالي مقارنة  21.46،  14.34،  7.94( سم حهقتار )25-0)هد سبب  ان فاضا   ي قيهة ه ا الهي ر حالعه   /۳م
( العهقي   و ما  ي  الغسي (،  )قب   ) 75-50)و(  50-25حالااهت  االن فاذ  نسبة  الغ   سم   )4.56  ،9.60  ،12.66  ،0.86 ،

الهستعهلة. مها سب  يالح  ( % وزنا  ع5.37،  2.20 الغسي   الغسي (  ي نف  تتالي معتالت  حالااهت )قب   التوالي مقارنة  ل  
( مم اي  معتالت 0.25ويرا قلا ان فاذ  ي قيم الحبيبات ذات القةر )<  ،( مم0.25وجود زياد   ي قيم الحبيبات ذات القةر )>

يعود ىل  حتوث هتر  للحبيبات م  اآل ا  السةحية لتتركز  ي األعها  الغسي  الهست تمة مقارنة مع الااهت )قب  الغسي ( وه ا  
( الغسي   معاملتي  است تام  خالل  الغسي   عهلية  نلاية  يالح   ي  كها  م10000  ،7500السفلية.  ذات /۳(  الحبيبات  حفن  هد 

 Dolgov and  دراسة )( سم  ملرت عتم الهقاومة للهات والتي يعتبر اءاؤها سيئ حس25-0( مم و ي العه  )0.25القةر)<

Ngten , 1966  )  ،    مها يعرذ ه   التربة ىل  عهليات االنترال الهائي عءت هةول األمةار الغزير  وتفتي  حبيباتلا الهركبة
 ، عرضة للغسي  ىل  األسف  خالل الهقةع األرضي مع ميا  الرإ واألمةار    ةمها يتع  حبيباتلا الءاعه  ،وبالتالي ت ري  اءائلا  

التربة اواسةة التريان السةحي مها ييدإ ىل  ى قار الةبقة السةحية حالعءاصر الءاعهة وتتهورها . ويالح  حفن عهليات  و جرل  
القةر )> الهتهعات ذات  القةر )<0.25الغسي   ثرت حاك  معءوإ  ي قيم  ( مم ناتتة ع  تفثير 0.25( مم والهتهعات ذات 

 .(2008)التيواني ت و (Van der plumy et al, 1993مع )وه ا يتف  العه  ومعتالت الغسي  وتفاعللا. 
 االستنتاجات:  -5
الهتهعدددات الرطبدددة ذات القةدددر ايءهدددا زادت قددديم  قةدددار  مدددم،( 0.25<)القةدددر قددديم  قةدددار الهتهعدددات الرطبدددة ذات   ودددان ف – 1
 الهتروسة. ي جهيع معامالت الغسي  ( مم  ي األعها  الهتروسة 0.25)>
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( 10000 ،7500عءدددت اسدددت تام معدددتلي الغسدددي  ) ( مدددم علددد  مقاومدددة الهدددات0.25عدددتم قدددتر  الحبيبدددات الرطبدددة ذات القةدددر )< - 2
 معداملتي الغسدي  السديةة  ديهقبولة حالاداهت )قبد  الغسدي ( ىلد  الحالدة الحالة سير الالهتهعات الرطبة م   حالة تتغير حيأ    هد،/۳م
ايءهددا لددم تتددفثر حالددة الهتهعددات الرطبددة سيددر الهقبولددة قبدد  الغسددي  عءددت اسددت تام  سددم.( 25-0حددالعه  )هددد /۳( م10000 ،7500)

  ة.الهتروسه  ي جهيع األعها  /۳( م5000معاملة الغسي  )
لوح  وجود  رو  معءوية ناتتة ع  تفثير معتالت الغسي  اله تلفة والعه  وتفاعللدا حالءسدبة للهتهعدات الرطبدة نتيتدة ىضدا ة   –  3

 الهلوحة.متوسةة سسي  اهيات م تلفة م  ميا   
 التوصيات: -6

 ،7500( مدددم القدددتر  علددد  مقاومدددة الهدددات عءدددت اسدددت تام معدددتلي الغسدددي  )0.25عدددتم ىملدددار الحبيبدددات الرطبدددة ذات القةدددر )< ةنتيتددد
الكبريد  (  و االسدةب )سدهاد  اله لفدات العودويةنءصل حورور  ىضا ة هد خصوصا   ي الةبقة السةحية للتربة  إنءا /۳( م10000
 الءبات حالكهية الهءاسبة م  العءاصدر الغ ائيدة. امتاد ي حاك  سريع ن ذل  سيساهم ة ألوبالكهيات الهءاسب  ىل  تل  الةبقة  الزراعي

حالبتايدة زراعدة محصدول متحهد  للهلوحدة كهحصدول الادعير الهحلدي )ثءدائي الصد (  مع ضرور  اتبا  دور  زراعية للهءةقة تتوده 
واتبدا   سدالي  حتيردة تهكءءدا مد  الدتحكم  التد رإ.الهتهدو  وم  ثم اجرات  الحة عهيقة ل ل ة التربدة وتحسدي  البءيدة األرضدية لءهدو 

 (.اتقة  ي الهقءءات الهائية واناات  بكة م  الهصارل اله تلةة )مغةا  + مكاو ة
 :المراجع 
نيسان  دما ، الهائية،متيرية الرإ والهوارد  الزراعية. ثر استعهال الهيا  الهتهلحة  ي رإ األراضي  (.2001مءير عيس  )    ل ، 

 م. 2001/  4/  21
اسددتعهاالت الهيددا  الهالحددة و ددب  الهالحددة  ددي رإ الهحاصددي   (:2000قددتورإ ) و اضدد سيبددة عبددت الددرحه  عبددت التددواد و  التيالنددي،

ورقة علهيدة  لقيد  حالءدتو  الوطءيدة لدوزار   التربة.حفراضي حوذ الفرات الهستصلحة وتفثيرها عل  اةنتا  وعل  خصائ  
                      م. 21 -23/12/2000 (،UNDP) سوريا البيةة، يون 

تفثير الرإ حهيا  م تلفة الهلوحة عل  كفات  حعض  نلهة   (.2005)امرير  ماجت  و   وقاسم الفر    عبت الرزا عهر  عر ان و   ،الحهت  
األراضي   واستصالح  التربة  نتو   األدن .  الفرات  حوذ  لألراضي  ي  اةنتاجية  ال وا   حعض  وعل   الحتيرة  الرإ 

  حل ، جامعة    ايكاردا.  - اساد    -هية الزراعية  الليةة العامة للبحوث العل  -مع الهءلهة العربية للتءهية والزراعة    ن حالتعاو 
  .2005( آذار 29-27الية الزراعة )

 طروحة  حالهلوحة.دراسة  ولية لتحتيت   و  معتل سسي  لترب حوذ ال ااور األسف  الهتفثر   (.2008الهرء  صبحي )  التيواني،
 صفحة. 169 سورية. الزور،دير  الفرات،جامعة  الزراعية،كلية اللءتسة   راضي،قسم تربة واستصالح   ماجستير.

 العربيددة الهءلهددة .الددوط   ددي والتءهيددة الزراعددة متلددة .العددالم  ددي واسددت تاماتلا الهتتددتد  الهائيددة الهددوارد (.1999) والتءهيددة الزراعددة
   .53 -47   عار الرامءة السءة األول، العتد الزراعية. للتءهية

-107/   1متلددة حاسدد  األسددت لعلددوم اللءتسددة الزراعيددة / الهرلدد .دراسددة لتحتيددت طريقددة الددرإ  (.1996عبددت الءاصددر ) الوددرير، 
119. 

الهوارد الهائية وسير التقليتية  دي التهلوريدة العربيدة السدورية، الواقدع الحدالي والهتةلبدات (.  2002وزار  الزراعة واةصالح الزراعي )
  سورية. دما ، الزراعي،وزار  الزراعة واةصالح  الهيا ،متيرية الرإ واستعهاالت  الهستقبلية.

 األول ،   السءة  الزراعية،  للتءهية  العربية  ةالهءله  العربي.  الوط    ي  السةحي  الرإ   . كفات (1999)الرإ    ميا   دار ة  العربية  الهتلة
   .33-21    األول العتد



 

Al-Hamd and Al- Diwani- Syrian Journal of Agricultural Research –SJAR 8(4): 149-160 August 2021 

 

 2021سطسغأ /آب  160-149(: 4)8المجلة السورية للبحوث الزراعية  –الحمد والديواني 158

متلدة ححدوث جامعدة حلد  العدتد  حدارم.صدء   –تدفثير الدرإ حهيدا  مالحدة  دي ىنتاجيدة نبدات الباذنتدان  ندتيم. وخلي عبام    حزورإ،
 .م 1997 ،21

الحة واستعهال معتالت سسي  متزايت  مءلا عل  تراام األمالح تفثير الرإ حالهيا  اله  .(2005)قاسهو  وبرهان  محهت خلتون    ،درم 
 . 2005آذار  29 – 27 .جامعة حل  ، كلية الزراعة ،نتو  التربة واستصالح األراضي . ي التربة

حدالرذاذ وتفثيرههدا علدد  دراسدة مقارندة ادي  طدر  الدرإ السدةحي وطريقدة الدرإ  (.2002الهحيهدت )عرهدان الهحهدت عهدر و ، عبدت الدرزا 
 .9/   42متلة ححوث جامعة حل  / التربة.خوا  التحب   ي 

الءدددتو  العلهيدددة مدددع معلدددت األححددداث اللءتسدددية الهائيدددة واستصدددالح  الهالحدددة،طدددر  تحسدددي  التدددرب الرقيلدددة  (.2002رامدددز ) اركدددوتي،
 دما . الروسي،الهركز الرقا ي  م، 2002/  5/  27 – 26األراضي  ي روسيا االتحادية 
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Abstract 

The study aimed to assess wet soil construction and the extent to which its 

compounds are water resistant during the use of different rates of leaching 

water. A field experiment was carried out at Al-Hariji area in Deir ez-Zor 

governorate in 2018 and is outside the scope of agricultural investment due 

to excess salinity. Using the method of the double metal rings internal in 

diameter (50) cm and external in diameter (75) cm, by adding the following 

rates: (5000, 7500, 10,000 m3/ha) and then covered the rings with nylon 

cover and thin layers of soil and herbs in order to reduce the evaporation 

process and designed the laundry experiment in the manner of random 

sectors and three repeats for each washing rate, and by (5 meters) between 

each two rings successively. The results were as follows: the unacceptable 

wet structural analysis of the diameter- granules (>0.25) changed to a bad 

state after using the washing rates (7500, 10,000) m3/ha at a depth of (0-25) 

cm. The soil was exposed to water drift under heavy rains and fragmentation 
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of soil compound granules and thus sabotage its construction, resulting in 

the impoverishment and degradation of the surface layer with soft elements. 

This calls for the addition of organic and mineral residues as stable fertilizer 

and agricultural sulfur in order to improve this layer and provide it with the 

nutrients necessary for the growth of agricultural crops naturally and well. It 

was also noted that there were moral differences resulting from the effect of 

different washing rates, depth and interaction with wet compounds as a 

result of the addition of different amounts of washing water. 

Keywords: Washing Water, Washing Rates, Wet Sifting. 

 

                                                                             

 


