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الملخص
ُأجريــت هــذه الّدراســة لقيــاس معــّدالت الّرشــح فــي تــرب أربــع مناطــق مختلفــة االســتخدام، وعنــد مســتويات رطوبّيــة 
ــة التــي تصفهــا، فــي محّطــة أبحــاث كليــة الزراعــة، جامعــة طرابلــس  مختلفــة، واختبــار بعــض الّنمــاذج الرياضّي
بليبيــا. وكانــت االســتخدامات المختلفــة لــأرض المدروســة هــي: أرض مزروعــة بمحصــول نجيلــي، وأرض 
مزروعــة بأشــجار زيتــون، وأرض مســتخدمة ممــّرًا لمــرور المعــّدات واآلليــات الزراعّيــة، وأرض حظيــرة لأبقــار. 
ــة مــن أجــل تقديــر تأثيــر اســتخدامات األرض  هدفــت هــذه الّدراســة إلــى وصــف كفــاءة بعــض الّنمــاذج الرياضّي
المختلفــة، والمحتــوى الرطوبــي، علــى معــّدالت الّرشــح، وتحديــد مــدى قدرتهــا علــى وصــف عمليــة الّرشــح فــي 
 ،)Measured( بعــض التــرب اّلليبيــة، وقــد تــّم قيــاس معــّدل الّرشــح باســتخدام جهــاز األســطوانة المزدوجــة
بينمــا اســتخدمت نمــاذج كالًّ مــن هورتــون وفيليــب وكوســتياكوف لتقديــر معــّدالت الّرشــح. وقــد بّينــت الّنتائــج أّن 
لــكلٍّ مــن اســتخدامات األرض، والمحتــوى الرطوبــي، تأثيــرات علــى معــّدالت الّرشــح وظهــر هــذا التأثيــر واضحــًا 
علــى معــّدالت اّلرشــح المقــّدرة والمقاســة، حيــث كانــت القيــم المقــدرة أعلــى أو أقــل مــن القيــم المقاســة خــالل زمــن 
التجربة، ولكّن الفروق بينها لم تكن معنوّية حســب اختبار F عند )P=0.05(، ماعدا معّدالت الّرشــح المقّدرة 
بنمــوذج فيليــب فــي موقــع المحصــول النجيلــي بعــد ســقوط األمطــار، حيــث اختلفــت بفــروق معنوّيــة عــن المقاســة. 
ــر المحتــوى الرطوبــي المبدئــي )قبــل وبعــد ســقوط األمطــار(  كذلــك اختلفــت ثوابــت أو معالــم هــذه النمــاذج بتغّي
ومــن موقــٍع آلخــر. فعنــد دراســة تأثيــر تغّيــر المحتــوى الرطوبــي المبدئــي علــى ســلوك هــذه النمــاذج بّينــت النتائــج 
أّن كفــاءة هــذه النمــاذج تــزداد بزيــادة المحتــوي الرطوبــي المبدئــي حســب معامــل التحديــد )R2( ومعامــل االرتبــاط 
)r(. أّمــا عنــد دراســة تأثيــر اســتخدام األرض علــى هــذه النمــاذج تبّيــن أّن هنــاك تبايــن فــي ســلوك النمــوذج الواحــد 
مــن موقــع آلخــر نتيجــًة الختــالف بنــاء التربــة الناتــج عــن اختــالف اســتخدامها. وقــد تــّم أخــذ عّينــات مــن التربــة 
مــن المواقــع إلجــراء التحاليــل الكيميائّيــة والفيزيائّيــة عليهــا لمعرفــة خواّصهــا. بّينــت النتائــج عــدم وجــود فــروق 
معنوّيــة عنــد )P=0.05( بيــن معــدالت الّرشــح المقاســة فــي الحقــل والمحســوبة باســتخدام نمــوذج هورتــون قبــل 
وبعــد ســقوط األمطــار فــي كل المواقــع، بالرغــم مــن تدّنــي r بينهمــا قبــل األمطــار، بينمــا ارتفعــت قيــم r بعــد ســقوط 
األمطــار إلــى )0.67، 0.78، 0.71، 0.65( فــي مواقــع األشــجار، والممــر، والمحصــول النجيلــي، وحظيــرة 
األبقــار علــى التوالــي. كذلــك اختلفــت ثوابــت النمــوذج )i0, ic, k( باختــالف المحتــوى الرطوبــي. وســلك نمــوذج 
كوســتياكوف نفــس ســلوك نمــوذج هورتــون فــي المواقــع المدروســة؛ فلــم تكــن الفــروق بيــن معــّدالت الرشــح المقــّدرة 
بهــذا النمــوذج والمقاســة باألســطوانة المزدوجــة فــروق معنوّيــة عنــد )P=0.05( قبــل وبعــد ســقوط األمطــار، 
( عنــد المســتويات الرطوبّيــة المختلفــة، ولكــن كان تغّيــر الثابــت K فــي موقــع  K ،∝ كذلــك اختلفــت الثوابــت )
المحصــول النجيلــي بعــد ســقوط األمطــار يختلــف علــى باقــي المواقــع، كذلــك ارتفعــت قيــم r بشــكل عــام بعــد ســقوط 
األمطــار. بينمــا اختلــف ســلوك نمــوذج فيليــب باختــالف المواقــع، والمســتويات الرطوبيــة المختلفــة، حيــث تبّيــن 
مــن اختبــار F عنــد )P=0.05( أّن الفــروق بيــن المقــّدرة بهــذا الّنمــوذج والمقاســة هــي فــروق معنوّيــة فــي موقــع 
المحصــول النجيلــي بعــد ســقوط األمطــار فقــط، بينمــا لــم تكــن الفــروق معنوّيــة فــي باقــي المواقــع قبــل وبعــد ســقوط 

األمطــار، كذلــك انخفضــت قيــم r قبــل وبعــد ســقوط األمطــار مقارنــًة بالّنمــاذج األخــرى.
الكلمــات المفتاحيــة : معــّدل الرشــح، األســطوانة المزدوجــة، المحتــوى الرطوبــي، نمــوذج هورتــون، نمــوذج فيليــب، 

نموذج كوســتياكوف.
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المقدمة:
ُتعتبــر الميــاه هــي المكــّون الرئيســي للــدورة الهيدرولوجّيــة التــي تتضّمــن عناصــر كثيــرة فــي تكوينهــا حيــث يأخــذ فيهــا المــاء أشــكال متعــددة 
تحددهــا العوامــل المناخّيــة والظــروف البيئّيــة ومــن أهــّم هــذه العناصــر الرشــح الســطحي، والــذي ُيعــّرف علــى أّنــه حركــة المــاء إلــى داخــل 
التربــة عــن طريــق الســطح، ســواًء كان عــن طريــق المطــر أو الــري،  فيختــرق المــاء ســطح التربــة متجهــًا إلــى أســفل، وُيطلــق علــى هــذه 
العمليــة بالتســرب أو الّرشــح  الســطحي )philip, 1954( و)Hillel, 1980(. و لهــذه العمليــة أهمّيــة كبيــرة خاّصــًة فــي تحديــد كمّيــة 
الجريــان الّســطحي، ومنــه يمكــن تحديــد مخاطــر االنجــراف، كذلــك معرفــة كمّيــة الميــاه التــي تصــل إلــى منطقــة جــذور النباتــات، كمــا أّن 
 .)Hillel, 1980(  معرفــة عمليــة الّرشــح وعالقتــه بخــواص التربــة فــي تحديــد معــّدل إضافــة المــاء ضــروري لــإدارة الجّيــدة للميــاه والتربــة
و ُيعــّرف معــّدل الّرشــح الّســطحي بأّنــه عبــارة عــن عمــق المــاء المتســّرب مــن ســطح التربــة خــالل وحــدة زمنيــة، وهــو ُيعّبــر عــن ســرعة 

مــرور المــاء فــي التربــة. ويقــّل معــّدل الّرشــح مــع الزمــن. ووحدتــه مم/ســاعة أو بوصة/ســاعة.
يظّل هذا الوصف غير دقيق نظرًا للحاجة الماّســة للحصول على تقديرات دقيقة لكمّية الجريان، والّرشــح الســطحي، التي تحدث تحت 
ظــروٍف معّينــة، ولهــذا تــّم اســتخدام بعــض الّنمــاذج الرياضّيــة البســيطة التــي تــّم اشــتقاقها لوصــف الّرشــح الســطحي، وهــذه النمــاذج فــي 
 )Richards, 1931( الغالب تعتمد إّما على أساٍس فيزيائي، أو تقريبي، أو تجريبي. بالنسبة للفيزيائي فهو يتطّلب حل لمعادلة ريتشارد
التــي تصــف تدّفــق المــاء فــي التربــة بنــاًء علــى الّتوصيــل الهيدروليكــي، وضغــط مــاء التربــة، كــدوال للمحتــوى الرطوبــي للتربــة بشــروط 
ٍحدّيــة معّينــة. إّن حــل هــذه المعادلــة صعــٌب للغايــة، نتيجــة العديــد مــن مشــاكل الّتدفــق والتــي تتطلــب إدخــال بيانــات تفصيلّيــة واســتخدام 
طــرق عددّيــة )Rawls et al., 1993(. وذكــر )Skaggs and Khaleel, )1982 أّنــه علــى الرغــم مــن الطــرق العدديــة التــي تســمح 
للهيدرولوجييــن بتحديــد الّرشــح الرأســي للميــاه المهــم لتقييــم تغذيــة الميــاه الجوفّيــة وفــي تحليــل حركــة الملّوثــات خــالل التربــة، ولكــّن الحلــول 
العددّيــة مكلفــة وتحتــاج لبيانــات مكثّفــة ووقــٍت طويــل للعمليــات الحســابية التــي تتطلــب قياســات حقليــة عديــدة، ليتــّم اســتخدامها وبالتالــي 
نــادرًا ماُتســتخدم عمليــًا. وقــد ســّهلت التحســينات فــي تكنولوجيــا الحاســوب بشــكٍل كبيــر اســتخدام التقنّيــات الرقمّيــة. ومــع ذلــك فــإّن تعقيــد 
القياســات الضروريــة للحصــول علــى الكثيــر مــن البيانــات لخصائــص التربــة الالزمــة لهــذه الحلــول العددّيــة، فــرض قيــود أكثــر شــدة، والتــي 
ال تتناقــص مــع مــرور الزمــن. وبالتالــي فهــي ُتعتبــر مفيــدة  لبعــض مــن التطبيقــات، والمعــادالت التــي تبّســط المفاهيــم الخاّصــة بعمليــات 
الّرشــح )Rawls et al., 1993(. أّمــا النمــاذج المبّســطة فهــي تشــتمل علــى النمــاذج التجريبيــة مثــل نمــوذج )كوســتياكوف، هورتــون، 
وهولتــون(، والنمــاذج التقريبيــة مثــل نمــوذج )جريــن، وأمبــت، وفيليــب(. فالنمــاذج التجريبّيــة تميــل إلــى أن تكــون أقــّل تقييــدًا بافتراضــات 
لظــروف ســطح التربــة وحالــة قطــاع التربــة، ولكــن مقّيــدة بالشــروط التــي مــن أجلهــا تّمــت المعايــرة، حيــث يتــّم تحديــد الثوابــت علــى أســاس 
بيانات رشح حقيقية مقاسة حقليًا ))Hillel, 1980; Skaggs and Khaleel, 1982. بينما الّنماذج التقريبّية تستخدم ثوابت يمكن 
الحصول عليها من خصائص ماء التربة، وال تتطلب بيانات رشــح مقاســة. وقد لوحظ أّن المعادالت التقريبّية المختلفة للّرشــح، أنتجت 
توّقعــات مختلفــة لمعــّدالت الرشــح، وزمــن تشــبيع الطبقــة الســطحّية، وزمــن الجريــان، حتــى عنــد اســتعمال قياســات لنفــس عّينــات التربــة 
الشــتقاق قيــم الثوابــت، أيضــًا تتطلــب المعــادالت المختلفــة للرشــح ثوابــت مختلفــة إلســتخدامها. وهنــاك العديــد مــن العوامــل التــي تســاهم 
فــي معــّدل الّرشــح بمــا فــي ذلــك زمــن بدايــة األمطــار أو الــري، والمحتــوى الرطوبــي المبدئــي للتربــة، والتوصيــل الهيدروليكــي، وظــروف 
ســطح التربــة، وعمــق قطــاع التربــة، وســمك وتجانــس طبقــات التربــة )Hillel, 1980(. كّل معــادالت الّرشــح تســتفيد مــن هــذه العوامــل 
لوصــف الرشــح، لكــّن المعــادالت ذات األســاس الفيزيائــي تعتمــد بشــكٍل أكبــر علــى الخصائــص الهيدروليكّيــة والفيزيائّيــة للتربــة التــي 
تحــدث ضمــن القطــاع مثــل: التوصيــل الهيدروليكــي التشــّبعي، وتــدّرج رطوبــة التربــة، والشــّد عنــد جبهــة االبتــالل. أّمــا النمــاذج التجريبّيــة 
فهــي تعتمــد أكثــر علــى الثوابــت التــي تحددهــا المنحنيــات المناســبة أوالمقــّدرة بوســائل أخــرى، وبالتالــي قــد تعكــس تأثيــر االختالفــات فــي 
ظــروف ســطح التربــة أفضــل مــن النمــاذج الفيزيائّيــة، طالمــا الثوابــت تّمــت معايرتهــا منفصلــًة لتلــك الظــروف المختلفــة. باإلضافــة إلــى 
ذلــك فــي بعــض األحيــان ُتســتخدم النمــاذج التقريبّيــة كنمــاذج تجريبيــة بمعّلمــات ُحــّددت بنفــس الطريقــة. وبالتالــي فإّنــه نحتــاج لأخــذ بعيــن 
اإلعتبــار االفتراضــات مــن حيــث الشــكل والغــرض مــن كل معادلــة، لتحديــد أّي المعــادالت التــي يمكــن اســتخدامها لتطبيــٍق معّيــن. ومــن 
أهــّم هــذه الّنمــاذج والتــي ٌأســتخدمت فــي هــذه الّدراســة: نمــوذج هورتــون، )1911( ونمــوذج كوســتياكوف، )1932( ونمــوذج فيليــب )1957(. 

واعتمــدت هــذه المعــادالت أو النمــاذج علــى األســاس الفيزيائــي واألســاس التجريبــي وهــي كالتالــي:
)Kostikove, 1932(  :معادلة كوستاكوف

i = kt -α                                            )1(       

حيث:     i = معدل الرشح.        t = الزمن بعد بدء الرشح.         k ,α= ثوابت تعتمد على نوع التربة وحالتها األولية.                    
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حيــث k معّلمــة تعتمــد علــى خــواص التربــة، وحالتهــا مــن حيــث تــراّص الحبيبــات، والمســامّية، وبنــاء التربــة، ويمكــن الحصــول علــى قيمتهــا 
بواســطة تحليــل االنحــدار البســيط لبيانــات تجريبّيــة للتربــة المدروســة، كمــا أوضــح )Philip b, )1957 أّنــه ال يمكــن تفســير ثوابــت هــذه 

المعادلــة فيزيائّيــًا إال تحــت ظــروٍف معينــة، وهــي مــن المعــادالت التجريبّيــة التــي يجــب أن يكــون لهــا افتراضــات وهــي:
        t = 0                                α=0.5                                 k= Sp    

   t       α                   α=1                               k= K              
حيث Sp : تشربية التربة، K : التوصيل الهيدروليكي.

كمــا أشــار إلــى أّن قيمــة α تقتــرب مــن 0.5 عندمــا يكــون قــوام التربــة ناعــم، والتربــة جافّــة هوائّيــًا، حيــث يكــون التأثيــر األكبــر علــى الّرشــح 
مــن جهــد الشــّد، أّمــا فــي التربــة الّناعمــة المبللــة والتــرب الرملّيــة يصبــح تأثيــر الجاذبّيــة هــو األكثــر تأثيــرًا وســوف تقتــرب قيمــة α مــن 1.

:)Horton, 1940(  معادلة هورتون
i= ic+( i0- ic (e -kt                                 )2(       

حيث : 
t= الزمن                 

.t معّدل الّرشح اللحظي في الزمن =i
.t=0 معّدل الرّشح االبتدائي عند الزمن = i0

ic = معّدل الّرشح النهائي الثابت مع الزمن. 

 k= ثابت يعتمد أساسًا على الّتربة والغطاء النباتي. 
وقــد أشــار)1977( ,Collis-Geroge و)knapp, )1978 إلــى أّن معادلــة هورتــون ال تصــف عمليــة الّرشــح بشــكٍل دقيــق عنــد قيــم 

الزمــن الصغيــرة. حيــث أّن معــدل الرشــح وفقــًا لمعادلــة هورتــون يمثّــل قيمــًا أقــل مــن القياســات الحقلّيــة للّرشــح عنــد الزمــن =0.
 :Philip,1957( (  معادلة فيليب

  i=          +  A                             )3(       
حيث :                                                                           

       .t معّدل الّرشح اللحظي عند الزمن =i
t= الزمن.

Sp = ثابــت يتعلّــق بتشــربّية التربــة )Sorptivity(، وهــي تشــير إلــى قــدرة التربــة علــى امتصــاص المــاء ووحدتهــا )وحــدة طول/زمــن0.5(، 

.) Sp=          ( أي أن ،)t0.5( مــع )I(وهــي عبــارة عــن ميــل الخــط المســتقيم الناتــج مــن رســم الّرشــح التراكمــي
.t<0 ثابت قريب من التوصيل الهيدروليكي عند سطح التربة عندما =A 

ذكــر كاًل مــن )Talsma, )1969(; Talsma and Parlange, )1972(; Smiles and Knight, )1976 أّن معادلــة فيليــب 
تعطي توقعات معقولة لقياســات الّرشــح. كذلك من أهّم مزايا معادلة فيليب أّنه ليس لديها ســوى معلمتين مما يســّهل الحســابات وهاتان 

 .)Sharma et al., 1980( يمكــن تقيمهمــا مباشــرة مــن اختبــارات الّرشــح المالحظــة A,S المعلمتــان
كما أشار Berndtsson، )1987( إلى أّنه من الّسهل تقييم المعالم الثالث في معادلة هورتن من البيانات الحقلية. 

على الرغم من أّن األساس الفيزيائي لهذه المعادلة قليل إال أّنها بقيت شائعة كنموذج من األعمال التجريبّية ألنها سهلة التطبيق.
ونتيجــًة لتوفّــر بعــض الّدراســات المحلّيــة التــي قــام بهــا الزليــط، )2000( وموســى، )2015( لتقييــم قــدرة بعــض نمــاذج الّرشــح وهــي 
)فيليــب وهورتــون وجريــن وأمبــت وكوليس-جــورج وكوســتياكوف( وتحديــد قدرتهــا لوصــف عمليــة الّرشــح الســطحي فــي بعــض التــرب 
الليبيــة. تهــدف هــذه الّدراســة الختبــار مــدى تأثيــر االســتخدامات المختلفــة لــأرض علــى أداء بعــض مــن هــذه النمــاذج )فيليــب وهورتــون 
وكوســتياكوف( عنــد مســتويات رطوبّيــة مختلفــة، وتحديــد دقّــة الّتنبــؤ لــكلٍّ مــن النمــاذج الثالثــة لعملّيــة الرشــح ومقارنتهــا بالمقاســة، لتقديــم 

توصيــة ألفضــل نمــوذج يصــف عمليــة الّرشــح وصفــًا دقيقــًا فــي الظــروف المحلّيــة.
مواد البحث وطرائقه:

َ)º32 ،50( شــمااًل وخــط طــول  ُأجريــت هــذه الّدراســة بمحطــة أبحــاث كليــة الزراعــة فــي جامعــة طرابلــس والتــي يمــّر بهــا دائــرة عــرض 
َ)º13 ’13(  شــرقًا. وقــد ُأجريــت تجــارب الّرشــح بإســتخدام جهــاز األســطوانة المزدوجــة عنــد مســتويات رطوبّيــة مبدئّيــة مختلفــة 

t
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وفــي أربعــة مواقــع مــن محطــة األبحــاث مختلفــة االســتخدام: )منطقــة مزروعــة بمحصــول نجيلــي، ومنطقــة مزروعــة بأشــجار، ومنطقــة فــي 
الممــر المخّصــص لحركــة العربــات واآلليــات، ومنطقــة فــي حظيــرة األبقــار(، خــالل الفتــرة مــن 2014/11 إلــى 2015/4. وقــد ُأجريــت 

خــالل هــذه الفتــرة معظــم التحاليــل الفيزيائّيــة والكيميائّيــة الممكنــة لعّينــات تــرب المواقــع األربعــة المحــّددة وألعمــاق مختلفــة. 
بــدأت الدراســة بتحديــد ثالثــة مواقــع بطريقــة عشــوائية )3 مكــررات(، فــي كّل موقــع مــن المواقــع األربعــة المذكــورة أعــاله، ومــن كّل موقــع 
تــّم تجميــع عّينــات تربــة عنــد األعمــاق )0-15، 15-30، 30-45 ســم( وذلــك لتحديــد الكثافــة الظاهرّيــة، والمحتــوى الرطوبــي المبدئــي، 
وقــوام التربــة، وEC، وpH. كذلــك تــّم تجميــع عّينــات غيــر مثــارة بواســطة أنابيــب حديديــة مفتوحــة الطرفيــن معلومــة األبعــاد لقيــاس 
التوصيــل الهيدروليكــي للتربــة فــي هــذه المواقــع، ومــن ثــم إجــراء تجــارب الّرشــح الســطحي بواقــع ثالثــة مكــرارت لــكّل موقــع عنــد المســتويين 

الرطوبييــن المحددييــن )قبــل األمطــار، وبعــد األمطــار(. 
التحاليل المعملية:

قيــاس الكثافــة الظاهريــة: تــّم تقديــر الكثافــة الظاهرّيــة بطريقــة األســطوانة، حيــث تــّم تجميــع عّينــات تربــة غيــر مثــارة مــن المواقــع المختلفــة 
.)Carter and Ball, 1993( وعلى األعماق المحددة بإستخدام األسطوانة مفتوحة الطرفين القياسية

ــًا  ــّم تجفيفهــا هوائي ــوام: ُأخــذت عّينــات مثــارة مــن كّل موقــع، بشــرط أن تكــون العّينــات مــن األعمــاق التــي ذكــرت ســابقًا، وت ــد الق تحدي
مــن 24- 48 ســاعة، ثــم وضعــت فــي الفــرن عنــد درجــة حــرارة º 105م لمــدة 24 ســاعة، بعــد ذلــك تــّم تحديــد قوامهــا بطريقــة الماّصــة 

 .)ISO, 1998(
قياس المحتوى الرطوبي: ُقّدر بالطريقة الوزنية من كّل موقع عن طريق تجميع عّينات من األعماق )0-15(، )15-30( و)30-45( سم 

.)Arshad et al., 1996( قبــل كل تجربــة رشــح. ثــم تــّم تحويــل المحتــوى الرطوبــي الوزنــي إلــى محتــوى رطوبــي حجمــي
تحديــد التوصيــل الهيدروليكــي للتربــة: تــّم تقديــر التوصيــل الهيدروليكــي بطريقــة العمــود المائــي الثابــت علــى عّينــات التربــة الغيــر مثــارة 
)بواقــع 3 مكــرارات لــكل موقــع(، المأخــودة بواســطة األنابيــب الحديديــة المفتوحــة ذات األبعــاد )21× 5.6 ســم(، حيــث كان ارتفــاع 
عمــود التربــة داخــل األنبــوب 15 ســم، وارتفــاع عمــود المــاء 5 ســم، وتــّم قيــاس كمّيــة الميــاه المتدفقــة مــن عمــود التربــة خــالل فــارق زمنــي

5 دقائق )يحيى وسليمان، 1981(. 
قيــاس درجــة حموضــة التربــة وتوصيلهــا الكهربائــي: تــّم تجهيــز مســتخلص تربــة 1:2.5   بإســتعمال تربــة خليــط مــن األعمــاق الثالثــة 
ميتــر  ECو pH جهــازي  بواســطة  للتربــة   ECو  pHلقيــاس المســتخلص  هــذا  اســتعمال  وتــّم  موقــع،  لــكّل  ســابقًا  المحــددة 

.)Hendershort et al., 1993(
تقدير الّسعة الحقلّية للتربة:

تــّم تقديــر الّســعة الحقلّيــة لتــرب المواقــع األربعــة بالطريقــة المعملّيــة البســيطة، وذلــك بإحضــار عّينــات تربــة وتعبئتهــا فــي أصــص ووزنهــا، 
ثــم تــّم تشــبيعها بالمــاء ومعرفــة وزنهــا مــرة أخــرى، بعــد ذلــك ُغّطــي ســطح التربــة لمنــع البخــر، وتُــرك لتصريــف المــاء الزائــد تحــت تأثيــر 
الجاذبيــة مــع االســتمرار فــي وزن كّل أصيــص يوميــًا لمعرفــة التغّيــر فــي الــوزن. ُأخــذت عّينــة مــن التربــة لتحديــد محتواهــا الرطوبــي وزنيــًا، 
ثــم ُرســمت العالقــة بيــن الزمــن والمحتــوى الرطوبــي الوزنــي، ومنهــا تــّم تقديــر المحتــوى الرطوبــي عنــد الّســعة الحقلّيــة لــكّل تربــة كمــا هــو 

موّضــح فــي الجــدول )1(.
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الجدول 1. الخواص الفيزيائية والكيميائية لترب المواقع المدروسة.

الرملاألعماقالموقع
%

السلت
%

الطين
%

التوصيل الهيدروليكي الكثافة الظاهرية )جم/سم3(
التشبعي )سم/ساعة(

السعة الحقلية 
W%

Ec
mS/cmPH

بعد األمطارقبل األمطار

األشجار

1588.483.61.31.05-0سم

11.76.40.387.9 3095.604.41.41.02-15 سم

4595.604.41.41.04-30 سم

الممر

1595.60.83.61.61.09-0 سم

14.15.10.317.7 3095.604.41.31.3-15 سم

4595.604.41.31.4-30 سم

المحصول 
النجيلي

1596.403.61.351.36-0 سم

15.74.60.257.8 3095.40.83.81.551.47-15 سم

4595.604.41.531.41-30 سم

حظيرة األبقار

1588.4011.61.21.22-0 سم

6.83.80.827.3 3095.60.83.61.31.38-15 سم

4596.403.61.41.53-30 سم

قيــاس معــّدالت الّرشــح : تــّم قيــاس معــّدالت الّرشــح )بواقــع ثالثــة مكــرارات( بــكّل موقــع مــن المواقــع األربعــة باســتخدام األســطوانة 
المزدوجــة، وهــي عبــارة عــن )أســطوانتين مفتوحتــي الطرفيــن بحيــث يكــون لهمــا نفــس المركــز تقريبــًا عنــد وضعهــا فــي التربــة وتكــون 
األســطوانة الخارجيــة بقطــر 56 ســم، واألســطوانة الداخلّيــة يكــون قطرهــا 29 ســم تقريبــًا وارتفاعهمــا 25 ســم(، وعنــد القيــام بعمليــة قيــاس 
معــّدل الّرشــح، يتــّم تثبيــت األســطوانتين وغرســهما فــي التربــة إلــى عمــق يتــراوح بيــن )7-15 ســم(. ثــم يتــّم وضــع كيــس بالســتيكي فــي 
األســطوانة الداخلية، وُتملئ بالماء ثم ُيســحب الكيس من األســطوانة بهدوء حتى ال تتســّبب إضافة الماء في إثارة التربة على الســطح، 
و بعــد أن ُتمــأ األســطوانة الخارجيــة بالمــاء إلــى مســتوى معيــن، وللحفــاظ علــى هــذه الكمّيــة مــن المــاء يتــّم تعويــض الكمّيــة التــي تــّم فقدهــا 
مــن الّرشــح باســتمرار فــي كلتــا األســطوانتين بعــد فتــرة زمنّيــة معّينــة. وُتؤخــذ قياســات الّرشــح مــن األســطوانة الداخليــة بحيــث يتــّم مراقبــة 
التغّيــر فــي عمــق المــاء فــي اإلســطوانة الداخليــة مــع التغّيــر فــي الزمــن؛ بينمــا تقــوم األســطوانة الخارجّيــة علــى ضمــان حــدوث الّرشــح 

الرأســي مــن األســطوانة الداخليــة ومنــع الرشــح األفقــي منهــا.
اختبار مدى مالئمة النماذج الرياضية لوصف عملية الرشح السطحي:

تــّم فــي هــذه الّدراســة اختيــار نمــوذج هورتــون، )1911( و نمــوذج كوســتياكوف، )1932( ونمــوذج فيليــب، )1957( الموّضحــة 
بالمعــادالت )1(، )2(، )3(  لالســتخدم فــي هــذه الّدراســة لتقديــر معــّدالت الّرشــح، وذلــك ألّنــه ســبق وأن ُطّبقــت هــذه النمــاذج علــى 
بعــض التــرب الّليبيــة مــن قبــل بعــض الباحثيــن )الزليــط، 2000؛ موســى، 2015( وتوّصلــوا إلــى أّن بعــض النمــاذج تصــف عمليــة الّرشــح 

بكفــاءٍة عاليــة بينمــا اخفــق البعــض اآلخــر. 
تقدير وتقييم معالم النماذج:

تّم تقدير معالم النماذج باستخدام برامج كمبيوتر إحصائية لتحليل اإلنحدار الخطي والغير خطي )Statosoft, lnc. )2001( v.6( لتحليل 
بيانات تجارب الّرشح الّسطحي المقاسة حقليًا بواسطة جهاز األسطوانة المزدوجة )وذلك بإدخال بيانات الّرشح المقاسة حقليًا مع الزمن، وبعد 
إزالــة البيانــات الغيــر منطقيــة ”Cleaning of the data،، تــّم اختيــار المعــادالت الخطيــة Linear regression أو الغيــر خطيــة 
 ،)Prediction = B0 + B1*X1 + B2*X2 + B3*X3 ( أو )Prediction = B0 + B1*X1( يجاد ثوابتها mutable regression  واإ
ّتطبيــق هــذه المعــادالت للحصــول علــى  حيــث تمثّــل هــذه الثوابــت قيــم المعالــم أو الثوابــت الموجــودة فــي المعــادالت )1(، )2(، )3(؛ ومــن ثــّم تــّم 
 ،)F( معّدالت الّرشح المحسوبة. ثم تّمت المقارنة بين معّدالت الّرشح المقاسة في الحقل، والمحسوبة بالنماذج الرياضّية بإستعمال اختبار
الختبار معنوّية النماذج، ومعرفة ما إذا كانت الفروق بينهم معنوّية أو غير معنوّية، كذلك تّم تقييم قدرتها في محاكاة نتائج تجارب الّرشح 
من خالل قيم بعض المؤّشرات اإلحصائّية مثل معامل التحديد )R2(، معامل االرتباط )r( بين القيم المقاسة في الحقل والقيم المحسوبة. 
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النتائج والمناقشة:
يوّضــح الجــدول )2( القيــم المقــّدرة )Best fit( لمعالــم الّنمــاذج المســتخدمة فــي مواقــع مختلفــة االســتخدام وعنــد مســتويات رطوبّيــة مختلفــة 
)قبــل وبعــد ســقوط األمطــار(، وُيالحــظ مــن النتائــج اختــالف قيــم معالــم النمــاذج المقــّدرة بشــكٍل كبيــر وتغّيرهــا بتغّيــر المحتــوى الرطوبــي 
والمواقــع المختلفــة. وبمقارنــة القيــم التجريبّيــة المقاســة للمعالــم الموضحــة فــي الجــدول )3(، بالقيــم المقــّدرة بالّنمــاذج نجدهــا تختلــف بشــكل 
واضــح، وُتعــزى هــذه اإلختالفــات للتغّيــرات الفيزيائّيــة فــي الخــواص الطبيعّيــة للتربــة الموّضحــة  فــي الجــدول )1(. فبالرغــم مــن عــدم 
تواجــد تبايــن كبيــر فــي قــوام التربــة حيــث كان رملــي فــي كاًل مــن موقــع األشــجار، والممــر، والمحصــول النجيلــي؛ بينمــا كان القــوام طميــّي 
رملــي فــي موقــع حظيــرة األبقــار، إال أّنــه كان هنــاك اختــالف فــي كثافــة التربــة، وربمــا اختــالف فــي نســبة المــادة العضوّيــة، األمــر الــذي 
ســّبب اختــالف بشــكٍل عــام فــي قيــم معــّدل الّرشــح االبتدائــي )i0( المقــاس تحــت جميــع الظــروف والمواقــع المحــّددة بالّدراســة بتلــك المقــّدرة 
بنمــوذج هورتــون عنــد تتّبــع معالمــه. بينمــا هنــاك تقــارب جّيــد فــي معــّدل الّرشــح النهائــي ) ic(  المقــاس والمقــّدر بنفــس النمــوذج فــي 
أغلــب المواقــع وخاّصــًة بعــد ســقوط األمطــار. وتُفّســر هــذه النتائــج ربمــا ألّن نمــوذج هورتــون هــو نمــوذج لوغاريتمــي، وبالتالــي شــّكل هــذا 
فــارق فــي القيــم المقــّدرة لمعالمــه، والتــي تعتمــد علــى مجموعــة مــن المتغّيــرات داخــل التربــة، مثــاًل الفــرق فــي المحتــوى الرطوبــي المبدئــي 
والنهائــي وفــرق الجهــد عنــد جبهــة اإلبتــالل، وســطح التربــة، والفــارق فــي قيمــة التوصيــل الهيدروليكــي فــي مختلــف قطاعــات التربــة. ولكــّن 
النتائــج المتنبــأ بهــا باســتخدام هــذا النمــوذج كانــت األفضــل واألقــرب للقيــم التجريبّيــة المقاســة، علــى عكــس نمــوذج فيليــب، وخاّصــًة بعــد 
ســقوط األمطــار فــي  كّل المواقــع. أّمــا بالنســبة للمعالــم المقــّدرة لنمــوذج كوســتياكوف فكانــت مختلفــة بإختــالف المحتــوى الرطوبــي كمــا 
هــو مبّيــن فــي الجــدول )2( ومــن موقــع آلخــر، وذلــك ألّنهــا تعتمــد علــى الخــواص الطبيعّيــة للتربــة، وتــراّص الحبيبــات، واالختــالف فــي 
قيــم التشــربّية للّتربــة التــي تتأثــر بالمحتــوى الرطوبــي المبدئــي فــي التربــة، وعلــى جهــد الشــّد والمســامية؛ ورّبمــا ُيعــزى هــذا االختــالف لكــون 
هــذا النمــوذج وضــع ليناســب ظــروف الــّري بالغمــر. كذلــك لوحــظ بعــض التوافــق بيــن ثوابــت أو معالــم نموذجــي كوســتياكوف وفيليــب فــي 
موقعــي )األشــجار والممــر قبــل ســقوط األمطــار(، وذلــك عنــد إهمــال قيمــة A والتــي التؤثــر علــى قــدرة النمــوذج، إال إّنهــا ثابــت قريــب 

مــن التوصيــل الهيدروليكــي فــي بعــض األحيــان. 
مــن المالحــظ عنــد تتبــع نتائــج تقييــم النمــاذج المســتخدمة فــي وصــف وتقديــر الّرشــح الّســطحي فــي هــذه الّدراســة مــن الناحيــة االحصائيــة  
ــًا والقيــم المقــّدرة بالنمــاذج، يبــدو  باســتخدام معاملــي التحديــد واالرتبــاط )r ،R2( الناتجــة عــن تحليــل االنحــدار بيــن القيــم المقاســة حقلّي
واضحــًا انخفــاض قيــم متوســطات المعاييــر اإلحصائيــة المقــّدرة عنــد اســتعمال جهــاز األســطوانة المزدوجــة، وهــذا يّتفــق مــع مــا أشــار لــه

نمــوذج هورتــون  مــن  عليهــا  الحصــول  تــّم  التــي  الّنهائيــة  الّرشــح  معــّدالت  اختــالف  ســبب  حيــث رّجحــوا   ،)Liu et al., )2011
وكوســتياكوف وفيليــب، عــن تلــك المقاســة باألســطوانة المزدوجــة ألّن عمليــة الّرشــح االبتدائيــة المقاســة تأّثــرت كثيــرًا وبشــكٍل عشــوائي 
الموّضــح باألشــكال رقــم البيانــي  الســلوك  نتيجــة )Seal formation(. ولكــن مــن  التربــة  فــي ســطح  التــي تحــدث  باالنســدادات 

 ) 1b,a؛ 2b,a؛ 3b,a؛ و4b,a(، ومــن المعاييــر اإلحصائيــة الموّضحــة فــي الجــدول )4( للنمــاذج المختبــرة يبــدو نمــوذج هورتــون 
هــو األقــرب واألكفــأ بالنســبة للبيانــات المقاســة باألســطوانة المزدوجــة، وتعتبــر النتائــج المقــّدرة بهــذا النمــوذج هــي األكثــر كفــاءة ومقــدرة 
علــى تمثيــل البيانــات التجريبّيــة للواقــع الحقلــي بالمقارنــة بالنمــاذج األخــرى، يليهــا نمــوذج كوســتياكوف، بينمــا كان نمــوذج فيليــب أقلهــم 
كفــاءة فــي تمثيــل بيانــات معــّدل الّرشــح الّســطحي حســب قيــم المعاييــر اإلحصائيــة المســتخدمة، ممــا يعكــس عــدم قدرتهــا علــى تمثيــل 
الواقــع الحقلــي لعمليــة الّرشــح، حيــث ُيالحــظ انخفــاض فــي قيــم هــذه المعاييــر نســبيًا مقارنــًة بنمــوذج هورتــون وهــذا مــا أكــّده

)Liu et al., )2011، حيــث اســتنتج أّن النتائــج المتحصــل عليهــا مــن نمــوذج هورتــون باســتخدام قــراءات األســطوانة المزدوجــة كانــت 
أفضــل مــن نموذجــي كوســتياكوف وفيليــب. كذلــك أكــّدت نتائــج Shukle et al., )2003( الذيــن اختبــروا عشــرة نمــاذج تصــف عملّيــة 
الّرشــح وقارنوهــا بالمقاســة باألســطوانة المزدوجــة فــي ســتة مناطــق مختلفــة االســتخدام فــي أوهايــو، وتوّصلــوا إلــى أّن أفضــل هــذه النمــاذج، 

هــو نمــوذج هورتــون، حيــث أنتــج أفضــل عالقــة بالنســبة للمقاســة فــي كّل المواقــع. 
كذلــك اّتفقــت هــذه النتائــج مــع نتائــج موســى، )2015( التــي اختبــرت قــدرة وكفــاءة هــذه النمــاذج باســتخدام بيانــات رشــح مــن جهــاز 
األســطوانة المزدوجــة وجهــاز المحــاكاة المطرّيــة فــي بعــض التــرب اّلليبيــة عنــد ظــروف رطوبــة مختلفــة، وتوّصلــت الــى أّن نمــوذج 
هورتــون حقّــق أفضــل النتائــج، يليــه كوســتياكوف ثــم فيليــب، كمــا وجــدت بــأّن كفــاءة هــذه النمــاذج تــزداد بزيــادة المحتــوى الرطوبــي للتربــة. 
وهــذا ربمــا ُيعــزى إلــى أّن نموذجــي هورتــون وكوســتياكوف هــي نمــاذج تجريبّيــة، أّمــا نمــوذج فيليــب فهــو نمــوذج تقريبــي حســب مــا أشــار 
إليــه )1980( ,Hillel، و)Skaggs and Khaleel, )1982. ولكــن هنــاك نتائــج لبعــض الدراســات تختلــف نوعــًا مــا عــن هــذه النتائــج؛ 
فقــد درس الزليــط، )2000( قــدرة بعــض نمــاذج الّرشــح وهــي فيليــب وهورتــون وجريــن وأمبــت وكوليس-جــورج باســتخدام بيانــات مــن األســطوانة 
المزدوجــة علــى بعــض التــرب الليبّيــة واســتنتج أّن أفضــل النمــاذج هــو فيليــب، يليــه جريــن وأمبــت، ثــم كوليس-جــورج وآخرهــم نمــوذج هورتــون،



125 البشتي وآخرون-المجلة السورية للبحوث الزراعية 4)4(: 119-132. كانون األول/ديسيمبر

Elbeshti et al., Syrian Journal of Agricultural Research-4(4):119- 132 December 2017

 Watson, )1959( كمــا قــام .)كمــا وجــد أّن كفــاءة هــذه النمــاذج تنخفــض بزيــادة المحتــوى الرطوبــي، عكــس مــا توصلــت لــه موســى )2015 
ــة ُأخــذت بواســطة المطــر الّصناعــي، فأّكــد أّن نمــوذج فيليــب كان  باختبــار قــدرة نمــوذج فيليــب وهورتــون لوصــف بيانــات رشــح تجريبّي
األفضــل تمثيــاًل للبيانــات التجريبّيــة فــي بدايــة التجربــة، بينمــا أظهــر نمــوذج هورتــون اختالفــات كبيــرة خــالل الفتــرة األولــى مــن الّتجربــة، 
ولكنهــا كانــت أفضــل خــالل الفتــرة المتأّخــرة حيــث وصــل معــدل الرشــح إلــى قيمــة ثابتــة. كذلــك اختبــر)Skaggs et al., )1969( قــدرة 
نمــاذج كاًل مــن هورتــون وهولتــن وجريــن وأمبــت وفيليــب علــى تمثيــل بيانــات تجريبيــة لتــرب مختلفــة المحتــوى الرطوبــي باســتخدام المطــر 
الصناعــي، ووجــدوا أّن نموذجــي هورتــون وهولتــن همــا األكثــر كفــاءة وقــدرة علــى تمثيــل البيانــات التجريبيــة، وخاصــة فــي المراحــل 

المتأخــرة مــن زمــن التجربــة، بينمــا انخفضــت قــدرة كل مــن نموذجــي فيليــب وجريــن وأمبــت فــي المرحلــة المتأخــرة.

الجدول 2. مقارنة أداء النماذج في وصف معدل الرشح للمواقع المحددة قبل وبعد سقوط األمطار.

هورتونالمحتوى الرطوبيالموقع
i= ic+( i0- ic (e -k t     

فيليب
i=           + A

كوستياكوف
i=kt -α

األشجار
  i=                         + 13.88       قبل األمطار

بعد األمطار

الممر
قبل األمطار

بعد األمطار

المحصول 
النجيلي

قبل األمطار

بعد األمطار

حظيرة األبقار
قبل األمطار

بعد األمطار

الجدول 3. متوسط المحتوى الرطوبي المبدئي ومتوسط الرشح اإلبتدائي والنهائي )الثابت(

 متوسط الرشح النهائي 
)سم/ساعة(

متوسط الرشح اإلبتدائي 
)سم/ساعة(

متوسط المحتوى  الرطوبي 
%vθ ) 0-45 سم( المحتوى الرطوبي الموقع

12 30 6.78 قبل األمطار
األشجار

8 42 7.68 بعد األمطار
6 19 7.34 قبل األمطار

الممر
3.9 29 9.68 بعد األمطار
14.5 22 3.70 قبل األمطار

المحصول النجيلي
4.8 27 11.92 بعد األمطار
4.2 34 0.030 قبل األمطار

حظيرة األبقار
6.6 31 0.092 بعد األمطار

i= 7.77 + )26.58 - 7.77(e -0.152 t

i= 4.61 + )22.72 - 4.61(e -0.091 t

i= 1.86 + )16.33 - 1.86(e -0.046 t

i= 10.26 + )22.056 - 10.26(e -0.025 t

i= 3.14 + )17.06 - 3.14(e -0.068 t

i= 5.84 + )14.86 - 5.84(e -0.050 t

i= 12.25 + )67.64 - 12.25(e -0.397 t

i= 16.22 + )29.07 - 16.22(e -0.247 t

Sp
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2

2

2

2

2

2

2

2

t

t

t

t

t

t

t

t

t

24.13

80.058

15.77

31.007

11.658

84.511

34.017

38.47

i=

i=

i=

i=

i=

i=

i=

i=

+3.020

+7.61

+3.76

+16.62

+25.33

+5.92

+5.87

i= 24.92 t -0.309

i= 24.92 t -0.309

i= 22.75 t -0.293

i= 17.236 t -0.25

i= 23.18 t -0.096

i= 18.57 t -0.309

i= 15.52 t -0.170
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الشكل a1. مقارنة بين معدالت الرشح المقدرة بالنماذج والمقاسة 
باالسطوانة  المزدوجة في موقع األشجار قبل األمطار

الشكل a2. مقارنة بين معدالت الرشح المقدرة بالنماذج والمقاسة 
باالسطوانة  المزدوجة في في موقع الممر قبل األمطار

الشكل a3. مقارنة بين معدالت الرشح المقدرة بالنماذج والمقاسة 
باالسطوانة  المزدوجة في في موقع المحصول النجيلي قبل األمطار    

الشكل b3. مقارنة بين معدالت الرشح المقدرة بالنماذج والمقاسة 
باالسطوانة  المزدوجة في موقع المحصول النجيلي بعد األمطار

الشكل b2. مقارنة بين معدالت الرشح المقدرة بالنماذج والمقاسة 
باالسطوانة  المزدوجة في في موقع الممر بعد األمطار

الشكل b1. مقارنة بين معدالت الرشح المقدرة بالنماذج والمقاسة 
باالسطوانة  المزدوجة في موقع األشجار بعد األمطار
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يوضــح الّشــكل )b1,a1( تأثيــر االختــالف فــي المحتــوى الرطوبــي المبدئــي علــى منحنيــات الّرشــح المقــّدرة بالنمــاذج والمقاســة باألســطوانة 
المزدوجــة فــي موقــع األشــجار، حيــث يبــدو واضحــًا أّن معــدل الّرشــح االبتدائــي يــزداد بزيــادة المحتــوى الرطوبــي المبدئــي الناتــج عــن 
ســقوط األمطــار، بينمــا يتناقــص معــّدل الّرشــح النهائــي )الثابــت( بزيــادة المحتــوى الرطوبــي كمــا هــو موضــح  فــي الجــدول )3(، ولكــن 
حســب اختبــار F عنــد )P=0.05( تبّيــن أّن الفــروق بيــن القيــم المقــّدرة بهــذه النمــاذج والمقاســة حقلّيــًا فــي هــذا الموقــع هــي فــروق ليســت 
معنوّيــة قبــل وبعــد األمطــار، وهــذا يتفــق مــع نتائــج )2011( ,.Liu et al. وعنــد مقارنــة المنحنيــات فــي الشــكل )a1( بالمنحنيــات 
فــي الشــكل )b1(، نالحــظ اقتــراب القيــم المقــدرة للرشــح بالنمــاذج مــن القيــم المقاســة باألســطوانة المزدوجــة فــي الشــكل )b1(، وهــذا مــا 
يؤكــده ارتفــاع معامــل االرتبــاط )r( الموّضــح فــي الجــدول )4(، وهــو يتّفــق مــع نتائــج موســى، )2015(، وذلــك بســبب ارتفــاع المحتــوى 
الرطوبــي الناتــج عــن ســقوط األمطــار، وكذلــك قــدرة الّتربــة علــى االحتفــاظ بالرطوبــة نتيجــة احتوائهــا علــى بقايــا النباتــات والمــاّدة العضوّيــة. 
كذلــك ُيالحــظ اختــالف المحتــوى الرطوبــي فــي التربــة الــذي أّدى الختــالف فــي معالــم النمــاذج المســتخدمة الموّضحــة فــي الجــدول )2(، 
حيــث انخفــض األس )أكثــر ســلبّية( فــي نمــوذج هورتــون بزيــادة المحتــوى الّرطوبــي، كذلــك الحــال بالنســبة للمعلمــة )    ( فــي نمــوذج 
كوســتياكوف وانخفــض )A( فــي نمــوذج فيليــب ماعــدا موقــع المحصــول النجيلــي )والــذي ربمــا ُيعــزى الرتفــاع التوصيــل الهيدروليكــي 
فــي هــذا الموقــع مقارنــًة بالمواقــع األخــرى(، بينمــا ازدادت قيمــة المعلمــة )K( فــي نمــوذج كوســتياكوف بزيــادة المحتــوى الرطوبــي ماعــدا 
موقــع المحصــول النجيلــي، وقــد ُيعــزى ذلــك لكــون K تعتمــد علــى خــواص التربــة وحالتهــا مــن حيــث تــراص الحبيبــات، والمســامّية، وبنــاء 
التربــة، والتــي تتأثّــر فــي هــذا الموقــع بانتشــار جــذور المحصــول النجيلــي والتــي تــؤّدي إلــى تحّبــب التربــة وتغييــر بناءهــا(. وبشــكٍل عــام 
نالحــظ ارتفــاع قيــم معــدالت الرشــح ااالبتدائيــة والنهائيــة فــي هــذا الموقــع مقارنــة بالمواقــع األخــرى، وذلــك ربمــا نتيجــة النخفــاض الكثافــة 
الظاهرّيــة الموّضحــة فــي الجــدول )1(، والتــي تختلــف مــع اختــالف العمــق )قبــل األمطــار( مــع انخفــاض بســيط فــي الطبقــة الســطحّية، 
والــذي ُيعــزى ربمــا لوجــود جــذور النباتــات وبعــض المــواد العضويــة التــي تــؤدي إلــى انخفــاض الكثافــة الظاهريــة، ثــم تــزداد قيمتهــا مــع 
العمــق وذلــك نتيجــة لزيــادة نســبة الرمــل فــي العمقيــن الثانــي والثالــث، كذلــك ألّن الكثافــة تــزداد مــع العمــق نتيجــة االنضغــاط مــن الّطبقــات 
عــادة ترتيبهــا مــن طبقــة إلــى  الســطحّية، بينمــا تنخفــض الكثافــة الظاهريــة بشــكل واضــح بعــد األمطــار بســبب ترســيب حبيبــات التربــة، واإ
أخــرى أثنــاء حركــة مــاء األمطــار فــي قطــاع التربــة، ممــا يــؤدي إلــى ارتفــاٍع واضــح فــي معــّدالت الّرشــح االبتدائيــة بعــد ســقوط األمطــار. 
وبشــكل عــام نســتنتج مــن هــذا الموقــع بأّنــه نتيجــة النخفــاض الكثافــة الظاهرّيــة ارتفــع معــّدل الّرشــح االبتدائــي مقارنــًة بالمواقــع األخــرى، 

 .Osuji et al., )2010( وهــذا يتفــق مــع نتائــج
يصف الشــكل )a2( معّدل الّرشــح المقدر بالنماذج والمقاس باألســطوانة المزدوجة في موقع الممر قبل ســقوط األمطار، ويبدو واضحًا 
انخفــاض معــّدل الّرشــح االبتدائــي والنهائــي مقارنــة بالمواقــع األخــرى. وهــذا يعــزى ربمــا الرتفــاع الكثافــة الظاهريــة للطبقــة الســطحية كمــا 
موضــح فــي الجــدول )1(، وذلــك نتيجــًة لعمليــة الكبــس أو االنضغــاط التــي تتعــرض لهــا هــذه الطبقــة نتيجــة المــرور المتكــرر فوقهــا مــن 
قبــل الجــرارات واآلليــات بالمزرعــة، بينمــا نالحــظ انخفــاض الكثافــة الظاهريــة للطبقتيــن الثانيــة والثالثــة فــي هــذا الموقــع، ويعلّــل ذلــك بــأّن 

الطبقــة األولــى المكبوســة نتيجــة تكــرار المــرور فوقهــا، فتعمــل وكأّنهــا طبقــة عازلــة للطبقــات التــي تليهــا وتحميهــا مــن عمليــة الكبــس. 

 الشكل b 4. مقارنة بين معدالت الرشح المقدرة بالنماذج والمقاسة 
باالسطوانة المزدوجة في موقع حظيرة األبقار بعد األمطار

 الشكل a 4. مقارنة بين معدالت الرشح المقدرة بالنماذج والمقاسة 
باالسطوانة المزدوجة في موقع حظيرة األبقار قبل األمطار
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أّمــا الشــكل )b2( فيوّضــح معــّدالت الّرشــح المقــّدرة والمقاســة فــي نفــس الموقــع ولكــن بعــد ســقوط األمطــار، حيــث يبــدو واضحــًا أّن 
معــّدل الّرشــح االبتدائــي يــزداد بزيــادة المحتــوى الرطوبــي )بعــد ســقوط األمطــار(، بينمــا يتناقــص معــّدل الّرشــح النهائــي )الثابــت( بزيــادة 
المحتــوى الرطوبــي كمــا هــو موضــح  فــي الجــدول )3(. وهــذه الزيــادة الواضحــة لمعــّدل الّرشــح االبتدائــي ربمــا نتيجــة لالنخفــاض فــي 
الكثافــة الظاهريــة للطبقــة الســطحية، والــذي حــدث نتيجــة لســقوط األمطــار علــى هــذا الموقــع الخالــي مــن الغطــاء النباتــي، ممــا أّدى إلــى 
عــادة ســقوطها، وترتيبهــا، بطريقــة تختلــف عــن الســابق، بينمــا لــم تتأثــر كثافــة الطبقــات األخــرى. كذلــك نالحــظ  طرطشــة حبيبــات التربــة، واإ
اختــالف المحتــوى الرطوبــي فــي التربــة الناتــج عــن ســقوط األمطــار أّدى الختــالف فــي معالــم النمــاذج المســتخدمة بنفــس الطريقــة فــي 
الموقــع الســابق مــع انخفــاض واضــح للمعلمــة A(( فــي نمــوذج فيليــب بعــد األمطــار كمــا موّضــح فــي الجــدول )2(. بينمــا كان ســلوك 
نمــوذج كوســتياكوف هــو األقــرب للقيــم المقاســة بعــد ســقوط األمطــار وهــذا مــا يؤكــده ارتفــاع قيــم )R2( و)r( الموّضحــة  فــي الجــدول 

)4(. وحســب اختبــار F عنــد )P=0.05( تبّيــن أن الفــروق بيــن القيــم المقــدرة والمقاســة فــي هــذا الموقــع هــي فــروق ليســت معنوّيــة.
يوضــح الشــكل )b3 ,a3( تأثيــر االختــالف فــي المحتــوى الرطوبــي المبدئــي علــى منحنيــات الرشــح المقــدرة بالنمــاذج  والمقاســة فــي موقــع 
المحصــول النجيلــي، حيــث يبــدو واضحــًا أّن معــدل الرشــح االبتدائــي يــزداد بعــد ســقوط األمطــار، بينمــا يتناقــص معــّدل الّرشــح النهائــي 
)الثابــت( كمــا هــو موضــح فــي الجــدول )3(. ونالحــظ انخفــاض طفيــف فــي معــّدل الّرشــح االبتدائــي مقارنــة بموقــع األشــجار وذلــك ربمــا 
بســبب الزيــادة فــي قيمــة الكثافــة الظاهريــة للّطبقــات قبــل وبعــد األمطــار، وذلــك نتيجــة المتــداد الجــذور فــي قطــاع التربــة مســبّبًة انضغــاط 
أو تحّبــب للتربــة فــي بعــض الطبقــات، وأحيانــًا يــؤّدي إلــى فتــح ممــرات وأخاديــد نتيجــة لطبيعــة جــذور المحاصيــل النجيليــة مســبّبًة حركــة 
مضطربــة للمــاء فــي قطــاع التربــة، وبالتالــي أخطــاء فــي معــدالت الرشــح المقاســة والمقــدرة. وينعكــس هــذا علــى االختــالف فــي التوصيــل 
الهيدروليكــي التشــبعي الموضــح فــي الجــدول )1( والــذي أّدى إلــى الزيــادة المتطرفــة للمعلمــة )A( فــي نمــوذج فيليــب بعــد األمطــار كمــا 
موّضــح فــي الجــدول )2(. وانعكــس هــذا الّســلوك الّشــاذ لنمــوذج فيليــب فــي هــذا الموقــع والموّضــح فــي الشــكل )b3(، وهــذا مــا تــم إثباتــه 
بإختبــار F حيــث تبيــن أّن الفــروق معنويــة بيــن معــدالت الرشــح المقاســة باألســطوانة ومعــدالت الرشــح المقــدرة بنمــوذج فيليــب، بينمــا 
أثبــت هــذا االختبــار أن كّل الّنمــاذج فــي كل المواقــع وبمختلــف المســتويات الرطوبّيــة وعنــد )P=0.05( كانــت الفــروق غيــر معنوّيــة.  
وهــذا مــا يؤكــده انخفــاض قيــم )R2( و)r( لنمــوذج فيليــب الموّضحــة فــي الجــدول )4(. بينمــا تناقصــت قيمــة المعلمــة )K( فــي نمــوذج 
كوســتياكوف بزيــادة المحتــوى الرطوبــي علــى خــالف الحــاالت األخــرى والتــي ربمــا تعــزى نتيجــة لتغيــر فــي بنــاء التربــة فــي هــذا الموقــع.

يبيــن الشــكل )b4 ,a4( ارتفــاع معــدالت الرشــح المقــدرة والمقاســة فــي موقــع حظيــرة األبقــار قبــل وبعــد ســقوط األمطــار مقارنــة بالمواقــع 
األخــرى، وتعــزى هــذه الزيــاة لالنخفــاض الحــاد فــي المحتــوى الرطوبــي المبدئــي الموّضــح فــي الجــدول )3(. كذلــك بســبب انخفــاض الكثافــة 
الظاهريــة للطبقــة األولــى الناتجــة عــن زيــادة نســبة الطيــن فــي هــذه الطبقــة كمــا موّضــح فــي الجــدول )1(، كذلــك ارتفــاع نســبة المــادة 
العضويــة فيهــا بســبب بقايــا ومخّلفــات الحيوانــات العضويــة فــي الحظيــرة. ولكــن معــدل الرشــح االبتدائــي والّنهائــي ســلك ســلوك يختلــف 
عنــه فــي باقــي المواقــع، حيــث انخفــض بزيــادة المحتــوى الرطوبــي المبدئــي، وهــذا ربمــا بســبب انتفــاخ الّطيــن وارتفــاع الّرطوبــة فــي الّطبقــة 
الّســطحية مســّببًا انســدادات فــي مســام التربــة، ويؤكــد هــذه النتيجــة االرتفــاع فــي قيمــة Ec الموّضحــة فــي الجــدول )1( لهــذه التربــة مقارنــة 
بالتــرب األخــرى. أّمــا بالنســبة لســلوك النمــاذج فــكان جيــدًا وقريبــًا جــّدًا مــن المقــاس وينعكــس هــذا علــى قيــم )R2( و)r( الموّضحــة فــي 

  .)P=0.05( وعنــد F كذلــك الفــروق بيــن القيــم المقــدرة والمقاســة فــي هــذا الموقــع لــم تكــن معنويــة حســب اختبــار .)الجــدول )4

الجدول 4. المعايير اإلحصائية لتحديد كفاءة النماذج

نموذج فيليب نموذج كوستياكوف نموذج هورتون
المحتوى الرطوبي الموقع

R R2 R R2 R R2

0.31 0.088 0.32 0.093 0.32 0.095 قبل األمطار
األشجار

0.62 0.38 0.63 0.40 0.67 0.45 بعد األمطار

0.48 0.22 0.56 0.30 0.61 0.36 قبل األمطار
الممر

0.69 0.47 0.86 0.74 0.78 0.61 بعد األمطار

0.17 0.02 0.25 0.05 0.30 0.08 قبل األمطار
المحصول النجيلي

0.55 0.29 0.62 0.37 0.71 0.49 بعد األمطار

0.69 0.49 0.72 0.52 0.73  0.53 قبل األمطار
حظيرة األبقار

0.66 0.43  0.67  0.44  0.65 0.42 بعد األمطار
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االستنتاجات:
تبّيــن مــن هــذه الّدراســة ّأن لــكل مــن اختــالف اســتخدامات األرض، والمحتــوى الرطوبــي، تأثيــرات علــى معــّدالت الّرشــح، وانعكــس هــذا 
التأثيــر بشــكا واضــح علــى النمــاذج التــي تصــف الرشــح، حيــث اســتنتج أنــه ال يمكــن الحكــم علــى نمــوذج واحــد لتّتبــع ســلوك الرشــح 
الّســطحي بالرغــم مــن وجــود نمــاذج أبــدت ســلوك جيــد بعــد ســقوط األمطــار، وأعطــت معامــل ارتبــاط قــوي. لكــن كان هنــاك أخطــاء نســبية 

فــي تقديــر معــدالت الّرشــح، حيــث كانــت القيــم المقــدرة  تزيــد أوتنقــص عــن القيــم المقاســة خــالل زمــن التجربــة.
إّن اســتعمال األســطوانة المزدوجــة يميــل فــي أغلــب األحيــان للتقليــل مــن قياســات معــّدالت الرشــح االبتدائيــة، نتيجــة للتحطيــم الســريع 
لتجمعــات التربــة فــي الطبقــة الســطحية، والتــي تحــدث أثنــاء اإلضافــة المفاجئــة للمــاء التــي تتطلبهــا هــذه الطريقــة، وهــذا قــد يســّبب حــدوث 

انســدادت فــي مســام التربــة ممــا يؤثــر علــى النتائــج المقاســة.
تشــير النتائــج المقاســة باألســطوانة المزدوجــة أّن المحتــوى الرطوبــي المبدئــي المرتفــع يــؤدي إلــى ارتفــاع معــدالت الّرشــح االبتدائيــة 
وبالمقابــل انخفــاض فــي الرشــح النهائــي. وذلــك ألّن تكويــن االنســدادات علــى الّســطح الناتجــة عــن الترطيــب الســريع تقلّــل معنوّيــًا معــّدالت 
الّرشــح االبتدائيــة، ولكــن بعــد مرحلــة الّرشــح األوليــة، يــزداد التحكــم فــي الرشــح مــن قبــل التــدّرج الهيدروليكــي، الــذي يتناقــص بزيــادة 
المحتــوى الرطوبــي المبدئــي للتربــة. ولهــذا الّســبب ُينصــح باســتعمال طريقــة إضافيــة أخــرى لمقارنــة نتائــج األســطوانة المزدوجــة وللتأكــد 

مــن صّحــة القياســات.
عنــد دراســة تأثيــر تغّيــر المحتــوى الرطوبــي المبدئــي علــى ســلوك هــذه النمــاذج، تبّيــن مــن متابعــة قيــم معامــل التحديــد الناتجــة أن كفــاءة 
كاًل مــن نمــوذج هورتــون وكوســتياكوف وفيليــب تــزداد بزيــادة المحتــوي الرطوبــي المبدئــي ماعــدا فيليــب، فــي موقــع المحصــول النجيلــي، 
فــي حيــن أّدى زيــادة المحتــوى الرطوبــي المبدئــي إلــى اختــالف فــي قيــم معالــم كل نمــوذج. األمــر الــذي يجعــل اســتخدام أي مــن هــذه 

النمــاذج فــي نطــاق محــدود مــن المحتــوى الرطوبــي المبدئــي التــي أجريــت عنــده التجربــة.
أمــا عنــد دراســة تأثيــر اســتخدام األرض علــى ســلوك النمــاذج، تبّيــن أّن هنــاك تبايــن فــي قيــم معامــل التحديــد للنمــوذج الواحــد بيــن كل 
موقعيــن مختلفيــن، كذلــك لوحــظ وجــود توافــق بيــن بعــض النمــاذج لــكل موقعيــن مختلفــي االســتخدام ولكــن معّرضيــن لنفــس التأثيــر. وذلــك 
ألن اختــالف اســتخدامات األرض يؤثّــر علــى بعــض الخــواص الطبيعّيــة للتربــة مثــل: الكثافــة الظاهريــة والتوصيــل الهيدروليكــي والتــي 

بدورهــا أّدت إلــى اختــالف معــدالت الرشــح. كذلــك زيــادة نســبة الطيــن فــي التربــة كان لــه تأثيــر علــى عمليــة الرشــح.
ممــا ســبق يبــدو أّن الوصــول إلــى نمــوذج مثالــي لــه القــدرة علــى تتبــع ســلوك الرشــح بشــكل عــام فــي التــرب الليبيــة لــم يتحقّــق بعــد، ولكــن 

يعتبــر نمــوذج هورتــون هــو األكفــأ يليــه كوســتياكوف ثــم فيليــب.
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Abstract:
This study was conducted to measure the rates of infiltration in the soil of four 
different areas in use, and at different moisture levels, and to test some of the 
mathematical models that describe them at Research Station of the Faculty of 
Agriculture, University of Tripoli, Libya. The different uses of the studied lands 
were: land sown with cereal crop, land planted with olive trees, land used as a 
passageway for the passage of agricultural machinery and equipment, and land 
of the cowshed. The aim of this study was to describe the efficiency of some 
mathematical models to study the effect of different land uses and moisture content 
on the infiltration rates, and determine their ability to describe the infiltration 
process in some Libyan soils. The rate of infiltration was measured using the 
double ring apparatus )Measured(, while Horton, Philip, and Kostiakov models 
were used to estimate the infiltration rates. The results showed that both land use 
and moisture content had an effect on the infiltration rates. This effect was evident 
on the estimated and measured infiltration rates. The estimated values were higher 
or lower than the measured values during the experiment, but the differences were 
not significant according to F test at )P=0.05( level pf probability, except for the 
infiltration rates estimated by Phillip model at the site grown with cereal crop, 
after rainfall. There were significant differences compared with the measured. 
The constants or parameters of these models also differed by changing the initial 
moisture content )before and after rainfall( and from site to site. When examining 
the effect of the initial moisture content change on the behavior of these models, the 
results showed that the efficiency of these models increased with the increase of the 
initial moisture content according to the coefficient of determination )R2( and the 
correlation coefficient )r(.When examining the effect of land use on these models, 
there was a difference in the behavior of the model from one location to another as 
a result of different in soil construction resulting from different use. Soil samples 
have been taken from sites for chemical and physical analysis to determine their 
properties. The results showed that there were no significant differences at 
)P= 0.05( between the measured infiltration rates in the field, calculated using 
Horton model before and after rainfall in all sites despite the low in )r( between 
them before the rain, while )r( values after the precipitation raised up to )0.67, 0.78, 0.71, 0.65( 
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in trees site, pathway, cereal crop and cow barn, respectively. The model constants 
(i0, ic, k( differed according to moisture content. Kostikove model behaved as Horton 
model in all the sites studied, whereas, the differences between the infiltration rates 
of this model and the double ring were non-significant at )P= 0.05( before and after 
rainfall, and the variability was different at different levels of moisture, also its 
constants (⍺, K(  differed at different levels of moisture. However, the change of 
the constant K at the site of cereal crop after the rainfall is different from the other 
sites, and )r( values generally increased after the rain. While, the behavior of Philip 
model differed according to the different locations and levels of moisture. F test at 
)P= 0.05( showed significant differences between the estimated and the measured 
of this model in the location that grown with cereal crop after the rainfall only, 
while the differences were not significant in the rest of the sites before after rainfall, 
)r( values also decreased before and after rainfall compared with other models.
Key words: Infiltration rate, Double ring, Moisture content, Horton model, Philip 
model, Kostikov model.


