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الملخص
رطوبيــة
الرشــح فــي تــرب أربــع مناطــق مختلفــة االســتخدام ،وعنــد مســتويات
أُجريــت هــذه ّ
ّ
الد ارســة لقيــاس معـ ّـدالت ّ
ياضيــة التــي تصفهــا ،فــي محطّــة أبحــاث كليــة الز ارعــة ،جامعــة طرابلــس
مختلفــة ،واختبــار بعــض ّ
النمــاذج الر ّ
بليبيــا .وكانــت االســتخدامات المختلفــة لــأرض المدروســة هــي :أرض مزروعــة بمحصــول نجيلــي ،وأرض
اعيــة ،وأرض حظيـرة لألبقــار.
مزروعــة بأشــجار زيتــون ،وأرض مســتخدمة ممـ ّاً
ـر لمــرور المعـ ّـدات واآلليــات الزر ّ
ياضيــة مــن أجــل تقديــر تأثيــر اســتخدامات األرض
هدفــت هــذه ّ
الد ارســة إلــى وصــف كفــاءة بعــض ّ
النمــاذج الر ّ
الرشــح فــي
الرشــح ،وتحديــد مــدى قدرتهــا علــى وصــف عمليــة ّ
المختلفــة ،والمحتــوى الرطوبــي ،علــى معـ ّـدالت ّ
الرشــح باســتخدام جهــاز األســطوانة المزدوجــة (،)Measured
بعــض التــرب الّليبيــة ،وقــد تـ ّـم قيــاس معـ ّـدل ّ
أن
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بينمــا اســتخدمت نمــاذج كالًّ مــن هورتــون وفيليـ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ٍّ
الرشــح وظهــر هــذا التأثيــر واضحـاً
لــكل مــن اســتخدامات األرض ،والمحتــوى الرطوبــي ،تأثيـرات علــى معـ ّـدالت ّ
علــى معـ ّـدالت الّرشــح المقـ ّـدرة والمقاســة ،حيــث كانــت القيــم المقــدرة أعلــى أو أقــل مــن القيــم المقاســة خــال زمــن
المقدرة
ولكن الفروق بينها لم تكن
الرشــح ّ
معنوية حســب اختبار  Fعند ( ،)P=0.05ماعدا ّ
ّ
التجربةّ ،
معدالت ّ
معنويــة عــن المقاســة.
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بنمــوذج فيليـ
ّ
بتغيــر المحتــوى الرطوبــي المبدئــي (قبــل وبعــد ســقوط األمطــار)
كذلــك اختلفــت ثوابــت أو معالــم هــذه النمــاذج ّ
تغيــر المحتــوى الرطوبــي المبدئــي علــى ســلوك هــذه النمــاذج ّبينــت النتائــج
ومــن موقـ ٍـع آلخــر .فعنــد د ارســة تأثيــر ّ
2
أن كفــاءة هــذه النمــاذج تــزداد بزيــادة المحتــوي الرطوبــي المبدئــي حســب معامــل التحديــد (  )Rومعامــل االرتبــاط
ّ
أن هنــاك تبايــن فــي ســلوك النمــوذج الواحــد
(.)r
أمــا عنــد د ارســة تأثيــر اســتخدام األرض علــى هــذه النمــاذج ّ
تبيــن ّ
ّ
عينــات مــن التربــة
مــن موقــع آلخــر نتيجـةً الختــاف بنــاء التربــة الناتــج عــن اختــاف اســتخدامها .وقــد تـ ّـم أخــذ ّ
اصهــاّ .بينــت النتائــج عــدم وجــود فــروق
مــن المواقــع إلج ـراء التحاليــل
الكيميائيــة والفيز ّ
ّ
يائيــة عليهــا لمعرفــة خو ّ
الرشــح المقاســة فــي الحقــل والمحســوبة باســتخدام نمــوذج هورتــون قبــل
ّ
معنويــة عنــد ( )P=0.05بيــن معــدالت ّ
تدنــي  rبينهمــا قبــل األمطــار ،بينمــا ارتفعــت قيــم  rبعــد ســقوط
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ّ
األمطــار إلــى ( )0.65 ،0.71 ،0.78 ،0.67فــي مواقــع األشــجار ،والممــر ،والمحصــول النجيلــي ،وحظي ـرة
األبقــار علــى التوالــي .كذلــك اختلفــت ثوابــت النمــوذج ( )i0, ic, kباختــاف المحتــوى الرطوبــي .وســلك نمــوذج
كوســتياكوف نفــس ســلوك نمــوذج هورتــون فــي المواقــع المدروســة؛ فلــم تكــن الفــروق بيــن معـ ّـدالت الرشــح المقـ ّـدرة
معنويــة عنــد ( )P=0.05قبــل وبعــد ســقوط األمطــار،
بهــذا النمــوذج والمقاســة باألســطوانة المزدوجــة فــروق
ّ
تغيــر الثابــت  Kفــي موقــع
كذلــك اختلفــت الثوابــت ( ∝  ) K ،عنــد المســتويات
الرطوبيــة المختلفــة ،ولكــن كان ّ
ّ
المحصــول النجيلــي بعــد ســقوط األمطــار يختلــف علــى باقــي المواقــع ،كذلــك ارتفعــت قيــم  rبشــكل عــام بعــد ســقوط
تبيــن
األمطــار .بينمــا اختلــف ســلوك نمــوذج فيليــب باختــاف المواقــع ،والمســتويات الرطوبيــة المختلفــة ،حيــث ّ
معنويــة فــي موقــع
النمــوذج والمقاســة هــي فــروق
أن الفــروق بيــن المقـ ّـدرة بهــذا ّ
ّ
مــن اختبــار  Fعنــد (ّ )P=0.05
معنويــة فــي باقــي المواقــع قبــل وبعــد ســقوط
المحصــول النجيلــي بعــد ســقوط األمطــار فقــط ،بينمــا لــم تكــن الفــروق
ّ
بالنمــاذج األخــرى.
األمطــار ،كذلــك انخفضــت قيــم  rقبــل وبعــد ســقوط األمطــار مقارنـةً ّ
الكلمــات المفتاحيــة  :معـ ّـدل الرشــح ،األســطوانة المزدوجــة ،المحتــوى الرطوبــي ،نمــوذج هورتــون ،نمــوذج فيليــب،
نموذج كوســتياكوف.
Elbeshti et al., Syrian Journal of Agricultural Research-4(4):119- 132 December 2017

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

120

المقدمة:
تتضمــن عناصــر كثيـرة فــي تكوينهــا حيــث يأخــذ فيهــا المــاء أشــكال متعــددة
الهيدرولوجيــة التــي
تُعتبــر الميــاه هــي المكـ ّـون الرئيســي للــدورة
ّ
ّ
البيئيــة ومــن أهـ ّـم هــذه العناصــر الرشــح الســطحي ،والــذي ُيعـ ّـرف علــى ّأنــه حركــة المــاء إلــى داخــل
تحددهــا العوامــل
المناخيــة والظــروف ّ
ّ
ويطلــق علــى هــذه
اء كان عــن طريــق المطــر أو الــري ،فيختــرق المــاء ســطح التربــة متجهـاً إلــى أســفلُ ،
التربــة عــن طريــق الســطح ،سـو ً
كميــة
أهميــة كبيـرة
خاصـةً فــي تحديــد ّ
الرشــح الســطحي ( )philip, 1954و( .)Hillel, 1980و لهــذه العمليــة ّ
ّ
العمليــة بالتســرب أو ّ
أن
الســطحي ،ومنــه يمكــن تحديــد مخاطــر االنجـراف ،كذلــك معرفــة ّ
كميــة الميــاه التــي تصــل إلــى منطقــة جــذور النباتــات ،كمــا ّ
الجريــان ّ
الجيــدة للميــاه والتربــة (.)Hillel, 1980
الرشــح وعالقتــه بخـواص التربــة فــي تحديــد معـ ّـدل إضافــة المــاء ضــروري لــإدارة ّ
معرفــة عمليــة ّ
عبــر عــن ســرعة
الســطحي ّ
بأنــه عبــارة عــن عمــق المــاء المتسـ ّـرب مــن ســطح التربــة خــال وحــدة زمنيــة ،وهــو ُي ّ
الرشــح ّ
و ُيعـ ّـرف معـ ّـدل ّ
الرشــح مــع الزمــن .ووحدتــه مم/ســاعة أو بوصة/ســاعة.
مــرور المــاء فــي التربــة .ويقـ ّل معـ ّـدل ّ
الرشــح الســطحي ،التي تحدث تحت
يظ ّل هذا الوصف غير دقيق نظ اًر للحاجة
الماســة للحصول على تقديرات دقيقة ّ
ّ
لكمية الجريان ،و ّ
ظـ ٍ
الرشــح الســطحي ،وهــذه النمــاذج فــي
معينــة ،ولهــذا تـ ّـم اســتخدام بعــض ّ
النمــاذج الر ّ
ـروف ّ
ياضيــة البســيطة التــي تـ ّـم اشــتقاقها لوصــف ّ
ٍ
أساس فيزيائي ،أو تقريبي ،أو تجريبي .بالنسبة للفيزيائي فهو يتطلّب حل لمعادلة ريتشارد ()Richards, 1931
إما على
الغالب تعتمد ّ
ـاء علــى التّوصيــل الهيدروليكــي ،وضغــط مــاء التربــة ،كــدوال للمحتــوى الرطوبــي للتربــة بشــروط
التــي تصــف تدفّــق المــاء فــي التربــة بنـ ً
تفصيليــة واســتخدام
ـب للغايــة ،نتيجــة العديــد مــن مشــاكل التّدفــق والتــي تتطلــب إدخــال بيانــات
إن حــل هــذه المعادلــة صعـ ٌ
ّ
ٍحديــة ّ
ّ
معينــةّ .
عدديــة ( .)Rawls et al., 1993وذكــر (ّ Skaggs and Khaleel, (1982أنــه علــى الرغــم مــن الطــرق العدديــة التــي تســمح
طــرق
ّ
الملوثــات خــال التربــة ،ولكـ ّـن الحلــول
الرشــح ال أرســي للميــاه المهــم لتقييــم تغذيــة الميــاه
ّ
للهيدرولوجييــن بتحديــد ّ
الجوفيــة وفــي تحليــل حركــة ّ
ٍ
العدديــة مكلفــة وتحتــاج لبيانــات مكثّفــة ووقــت طويــل للعمليــات الحســابية التــي تتطلــب قياســات حقليــة عديــدة ،ليتـ ّـم اســتخدامها وبالتالــي
ّ
ٍ
ـإن تعقيــد
نــاد اًر ماتُســتخدم عمليـاً .وقــد ســهّلت التحســينات فــي تكنولوجيــا الحاســوب بشــكل كبيــر اســتخدام
التقنيــات الر ّ
ّ
قميــة .ومــع ذلــك فـ ّ
العدديــة ،فــرض قيــود أكثــر شــدة ،والتــي
القياســات الضروريــة للحصــول علــى الكثيــر مــن البيانــات لخصائــص التربــة الالزمــة لهــذه الحلــول
ّ
الخاصــة بعمليــات
تبســط المفاهيــم
ّ
ال تتناقــص مــع مــرور الزمــن .وبالتالــي فهــي تُعتبــر مفيــدة لبعــض مــن التطبيقــات ،والمعــادالت التــي ّ
المبســطة فهــي تشــتمل علــى النمــاذج التجريبيــة مثــل نمــوذج (كوســتياكوف ،هورتــون،
أمــا النمــاذج
ّ
ّ
الرشــح (ّ .)Rawls et al., 1993
يبيــة تميــل إلــى أن تكــون أقـ ّل تقييــداً بافت ارضــات
وهولتــون) ،والنمــاذج التقريبيــة مثــل نمــوذج (جريــن ،وأمبــت ،وفيليــب) .فالنمــاذج التجر ّ
تمــت المعايـرة ،حيــث يتـ ّـم تحديــد الثوابــت علــى أســاس
لظــروف ســطح التربــة وحالــة قطــاع التربــة ،ولكــن ّ
مقيــدة بالشــروط التــي مــن أجلهــا ّ
يبية تستخدم ثوابت يمكن
بيانات رشح حقيقية مقاسة حقلياً (( .Hillel, 1980; Skaggs and Khaleel, 1982بينما ّ
النماذج التقر ّ
للرشــح ،أنتجت
أن المعادالت التقر ّ
الحصول عليها من خصائص ماء التربة ،وال تتطلب بيانات رشــح مقاســة .وقد لوحظ ّ
يبية المختلفة ّ
عينــات التربــة
ـطحية ،وزمــن الجريــان ،حتــى عنــد اســتعمال قياســات لنفــس ّ
توقّعــات مختلفــة لمعـ ّـدالت الرشــح ،وزمــن تشــبيع الطبقــة السـ ّ
الشــتقاق قيــم الثوابــت ،أيضـاً تتطلــب المعــادالت المختلفــة للرشــح ثوابــت مختلفــة إلســتخدامها .وهنــاك العديــد مــن العوامــل التــي تســاهم
الرشــح بمــا فــي ذلــك زمــن بدايــة األمطــار أو الــري ،والمحتــوى الرطوبــي المبدئــي للتربــة ،والتوصيــل الهيدروليكــي ،وظــروف
فــي معـ ّـدل ّ
الرشــح تســتفيد مــن هــذه العوامــل
ســطح التربــة ،وعمــق قطــاع التربــة ،وســمك وتجانــس طبقــات التربــة ( .)Hillel, 1980ك ّل معــادالت ّ
لوصــف الرشــح ،لكـ ّـن المعــادالت ذات األســاس الفيزيائــي تعتمــد بشـ ٍ
يائيــة للتربــة التــي
ـكل أكبــر علــى الخصائــص
الهيدروليكيــة والفيز ّ
ّ
يبيــة
أمــا النمــاذج التجر ّ
تحــدث ضمــن القطــاع مثــل :التوصيــل الهيدروليكــي التشـّـبعي ،وتـ ّ
ـدرج رطوبــة التربــة ،والشـ ّـد عنــد جبهــة االبتــالّ .
فهــي تعتمــد أكثــر علــى الثوابــت التــي تحددهــا المنحنيــات المناســبة أوالمقـ ّـدرة بوســائل أخــرى ،وبالتالــي قــد تعكــس تأثيــر االختالفــات فــي
تمــت معايرتهــا منفصل ـةً لتلــك الظــروف المختلفــة .باإلضافــة إلــى
ظــروف ســطح التربــة أفضــل مــن النمــاذج الفيز ّ
يائيــة ،طالمــا الثوابــت ّ
فإنــه نحتــاج لألخــذ بعيــن
يبيــة كنمــاذج تجريبيــة بمعلّمــات ُحـ ّـددت بنفــس الطريقــة .وبالتالــي ّ
ذلــك فــي بعــض األحيــان تُســتخدم النمــاذج التقر ّ
ٍ
معيــن .ومــن
أي المعــادالت التــي يمكــن اســتخدامها لتطبيـق ّ
اإلعتبــار االفت ارضــات مــن حيــث الشــكل والغــرض مــن كل معادلــة ،لتحديــد ّ
الد ارســة :نمــوذج هورتــون )1911( ،ونمــوذج كوســتياكوف )1932( ،ونمــوذج فيليــب (.)1957
النمــاذج والتــي أٌســتخدمت فــي هــذه ّ
أهـ ّـم هــذه ّ
واعتمــدت هــذه المعــادالت أو النمــاذج علــى األســاس الفيزيائــي واألســاس التجريبــي وهــي كالتالــي:
معادلة كوستاكوف)Kostikove, 1932( :
-α
i = kt
()1
حيث:

 = iمعدل الرشح.

 = tالزمن بعد بدء الرشح.

 =k ,αثوابت تعتمد على نوع التربة وحالتها األولية.
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ـامية ،وبنــاء التربــة ،ويمكــن الحصــول علــى قيمتهــا
اص الحبيبــات ،والمسـ ّ
حيــث  kمعلّمــة تعتمــد علــى خـواص التربــة ،وحالتهــا مــن حيــث تـر ّ
يبيــة للتربــة المدروســة ،كمــا أوضــح (ّ Philip b, (1957أنــه ال يمكــن تفســير ثوابــت هــذه
بواســطة تحليــل االنحــدار البســيط لبيانــات تجر ّ
يائيـاً إال تحــت ظـ ٍ
يبيــة التــي يجــب أن يكــون لهــا افت ارضــات وهــي:
ـروف معينــة ،وهــي مــن المعــادالت التجر ّ
المعادلــة فيز ّ
t=0
α=0.5
k= Sp
t
α
		
α=1
k= K
حيث  : Spتشربية التربة : K ،التوصيل الهيدروليكي.
الرشــح
أن قيمــة  αتقتــرب مــن  0.5عندمــا يكــون قـوام التربــة ناعــم ،والتربــة جافّــة هو ّ
كمــا أشــار إلــى ّ
ائيـاً ،حيــث يكــون التأثيــر األكبــر علــى ّ
الجاذبيــة هــو األكثــر تأثيـ اًر وســوف تقتــرب قيمــة  αمــن .1
الرمليــة يصبــح تأثيــر
الناعمــة المبللــة والتــرب
أمــا فــي التربــة ّ
ّ
ّ
مــن جهــد الشـ ّـدّ ،
معادلة هورتون (:)Horton, 1940
-kt
i= ic+( i0- ic (e
()2
حيث :
 =tالزمن
الرشح اللحظي في الزمن .t
ّ =i
معدل ّ
معدل الر ّشح االبتدائي عند الزمن .t=0
ّ = i0
الرشح النهائي الثابت مع الزمن.
ّ = ic
معدل ّ
 =kثابت يعتمد أساساً على التّربة والغطاء النباتي.
ٍ
الرشــح بشــكل دقيــق عنــد قيــم
وقــد أشــار( Collis-Geroge, (1977و( knapp, (1978إلــى ّ
أن معادلــة هورتــون ال تصــف عمليــة ّ
للرشــح عنــد الزمــن =.0
أن معــدل الرشــح وفقـاً لمعادلــة هورتــون يمثّــل قيمـاً أقــل مــن القياســات
ّ
الزمــن الصغيـرة .حيــث ّ
الحقليــة ّ
معادلة فيليب ( (:Philip,1957
Sp
=i
+ A
()3
2 t

حيث :
الرشح اللحظي عند الزمن .t
ّ =i
معدل ّ
 =tالزمن.
0.5
 = Spثابــت يتعلّــق بتشـر ّبية التربــة ( ،)Sorptivityوهــي تشــير إلــى قــدرة التربــة علــى امتصــاص المــاء ووحدتهــا (وحــدة طول/زمــن )،
.) Sp= I
الرشــح التراكمــي( )Iمــع ( ،)t0.5أي أن (
وهــي عبــارة عــن ميــل الخــط المســتقيم الناتــج مــن رســم ّ
t
 =Aثابت قريب من التوصيل الهيدروليكي عند سطح التربة عندما .t<0
أن معادلــة فيليــب
ذكــر كالً مــن (ّ Talsma, (1969); Talsma and Parlange, (1972); Smiles and Knight, (1976
أهم مزايا معادلة فيليب ّأنه ليس لديها ســوى معلمتين مما يســهّل الحســابات وهاتان
تعطي توقعات معقولة لقياســات ّ
الرشــح .كذلك من ّ
الرشــح المالحظــة (.)Sharma et al., 1980
المعلمتــان  A,Sيمكــن تقيمهمــا مباشـرة مــن اختبــارات ّ
السهل تقييم المعالم الثالث في معادلة هورتن من البيانات الحقلية.
كما أشار  )1987( ،Berndtssonإلى ّأنه من ّ
يبية ألنها سهلة التطبيق.
أن األساس الفيزيائي لهذه المعادلة قليل إال ّأنها بقيت شائعة كنموذج من األعمال التجر ّ
على الرغم من ّ
الرشــح وهــي
الد ارســات
ونتيج ـةً لتوفّــر بعــض ّ
ّ
المحليــة التــي قــام بهــا الزليــط )2000( ،وموســى )2015( ،لتقييــم قــدرة بعــض نمــاذج ّ
الرشــح الســطحي فــي بعــض التــرب
(فيليــب وهورتــون وجريــن وأمبــت وكوليس-جــورج وكوســتياكوف) وتحديــد قدرتهــا لوصــف عمليــة ّ
الد ارســة الختبــار مــدى تأثيــر االســتخدامات المختلفــة لــأرض علــى أداء بعــض مــن هــذه النمــاذج (فيليــب وهورتــون
الليبيــة .تهــدف هــذه ّ
ٍّ
لعمليــة الرشــح ومقارنتهــا بالمقاســة ،لتقديــم
رطوبيــة مختلفــة ،وتحديــد دقّــة التّنبــؤ لــكل مــن النمــاذج الثالثــة
وكوســتياكوف) عنــد مســتويات
ّ
ّ
المحليــة.
الرشــح وصف ـاً دقيق ـاً فــي الظــروف
ّ
توصيــة ألفضــل نمــوذج يصــف عمليــة ّ
مواد البحث وطرائقه:
،
( )º32 50شــماالً وخــط طــول
الد ارســة بمحطــة أبحــاث كليــة الز ارعــة فــي جامعــة طرابلــس والتــي يمـ ّـر بهــا دائـرة عــرض َ
أُجريــت هــذه ّ
مبدئيــة مختلفــة
رطوبيــة
الرشــح بإســتخدام جهــاز األســطوانة المزدوجــة عنــد مســتويات
ّ
ّ
َ( )º13 ’13شــرقاً .وقــد أُجريــت تجــارب ّ
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وفــي أربعــة مواقــع مــن محطــة األبحــاث مختلفــة االســتخدام( :منطقــة مزروعــة بمحصــول نجيلــي ،ومنطقــة مزروعــة بأشــجار ،ومنطقــة فــي
المخصــص لحركــة العربــات واآلليــات ،ومنطقــة فــي حظيـرة األبقــار) ،خــال الفتـرة مــن  2014/11إلــى  .2015/4وقــد أُجريــت
الممــر
ّ
لعينــات تــرب المواقــع األربعــة المحـ ّـددة وألعمــاق مختلفــة.
يائيــة و
الكيميائيــة الممكنــة ّ
ّ
خــال هــذه الفتـرة معظــم التحاليــل الفيز ّ
بــدأت الد ارســة بتحديــد ثالثــة مواقــع بطريقــة عشـوائية ( 3مكــررات) ،فــي ك ّل موقــع مــن المواقــع األربعــة المذكــورة أعــاه ،ومــن ك ّل موقــع
عينــات تربــة عنــد األعمــاق ( 45-30 ،30-15 ،15-0ســم) وذلــك لتحديــد الكثافــة الظاهرّيــة ،والمحتــوى الرطوبــي المبدئــي،
تـ ّـم تجميــع ّ
عينــات غيــر مثــارة بواســطة أنابيــب حديديــة مفتوحــة الطرفيــن معلومــة األبعــاد لقيــاس
وق ـوام التربــة ،و ،ECو .pHكذلــك تـ ّـم تجميــع ّ
الرشــح الســطحي بواقــع ثالثــة مكـرارت لــك ّل موقــع عنــد المســتويين
التوصيــل الهيدروليكــي للتربــة فــي هــذه المواقــع ،ومــن ثــم إجـراء تجــارب ّ
الرطوبييــن المحددييــن (قبــل األمطــار ،وبعــد األمطــار).
التحاليل المعملية:
عينــات تربــة غيــر مثــارة مــن المواقــع المختلفــة
قيــاس الكثافــة الظاهريــة :تـ ّـم تقديــر الكثافــة الظاهرّيــة بطريقــة األســطوانة ،حيــث تـ ّـم تجميــع ّ
وعلى األعماق المحددة بإستخدام األسطوانة مفتوحة الطرفين القياسية (.)Carter and Ball, 1993
العينــات مــن األعمــاق التــي ذكــرت ســابقاً ،وتـ ّـم تجفيفهــا هوائي ـاً
عينــات مثــارة مــن ك ّل موقــع ،بشــرط أن تكــون ّ
تحديــد الق ـوام :أُخــذت ّ
الماصــة
مــن  48 -24ســاعة ،ثــم وضعــت فــي الفــرن عنــد درجــة حـ اررة º 105م لمــدة  24ســاعة ،بعــد ذلــك تـ ّـم تحديــد قوامهــا بطريقــة
ّ
(.)ISO, 1998
عينات من األعماق ( )30-15( ،)15-0و( )45-30سم
قياس المحتوى الرطوبي :قُ ّدر بالطريقة الوزنية من ك ّل موقع عن طريق تجميع ّ
قبــل كل تجربــة رشــح .ثــم تـ ّـم تحويــل المحتــوى الرطوبــي الوزنــي إلــى محتــوى رطوبــي حجمــي (.)Arshad et al., 1996
عينــات التربــة الغيــر مثــارة
تحديــد التوصيــل الهيدروليكــي للتربــة :تـ ّـم تقديــر التوصيــل الهيدروليكــي بطريقــة العمــود المائــي الثابــت علــى ّ
(بواقــع  3مك ـ اررات لــكل موقــع) ،المأخــودة بواســطة األنابيــب الحديديــة المفتوحــة ذات األبعــاد ( 5.6 ×21ســم) ،حيــث كان ارتفــاع
كميــة الميــاه المتدفقــة مــن عمــود التربــة خــال فــارق زمنــي
عمــود التربــة داخــل األنبــوب  15ســم ،وارتفــاع عمــود المــاء  5ســم ،وتـ ّـم قيــاس ّ
 5دقائق (يحيى وسليمان.)1981 ،
قيــاس درجــة حموضــة التربــة وتوصيلهــا الكهربائــي :تـ ّـم تجهيــز مســتخلص تربــة  1:2.5بإســتعمال تربــة خليــط مــن األعمــاق الثالثــة
المحــددة ســابقاً لــك ّل موقــع ،وتـ ّـم ا ســتعمال هــذا المســتخلص لقيــاس  pHو  ECللتربــة بوا ســطة جهــازي  pHو  ECميتــر
(.)Hendershort et al., 1993
الحقلية للتربة:
السعة
ّ
تقدير ّ
عينــات تربــة وتعبئتهــا فــي أصــص ووزنهــا،
الحقليــة لتــرب المواقــع األربعــة بالطريقــة
الســعة
المعمليــة البســيطة ،وذلــك بإحضــار ّ
ّ
ّ
تـ ّـم تقديــر ّ
ثــم تـ ّـم تشــبيعها بالمــاء ومعرفــة وزنهــا مـرة أخــرى ،بعــد ذلــك ُغطّــي ســطح التربــة لمنــع البخــر ،وتُــرك لتصريــف المــاء ال ازئــد تحــت تأثيــر
عينــة مــن التربــة لتحديــد محتواهــا الرطوبــي وزنيـاً،
التغيــر فــي الــوزن .أُخــذت ّ
الجاذبيــة مــع االســتمرار فــي وزن ك ّل أصيــص يوميـاً لمعرفــة ّ
الحقليــة لــك ّل تربــة كمــا هــو
الســعة
ّ
ثــم ُرســمت العالقــة بيــن الزمــن والمحتــوى الرطوبــي الوزنــي ،ومنهــا تـ ّـم تقديــر المحتــوى الرطوبــي عنــد ّ
موضــح فــي الجــدول (.)1
ّ
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الجدول  .1الخواص الفيزيائية والكيميائية لترب المواقع المدروسة.
الموقع

األشجار

الممر

المحصول
النجيلي

حظيرة األبقار

األعماق

الرمل
%

السلت
%

الطين
%

الكثافة الظاهرية (جم/سم)3
قبل األمطار

بعد األمطار

0-15سم

88.4

8

3.6

1.3

1.05

 15-30سم

95.6

0

4.4

1.4

1.02

 30-45سم

95.6

0

4.4

1.4

1.04

 0-15سم

95.6

0.8

3.6

1.6

1.09

 15-30سم

95.6

0

4.4

1.3

1.3

 30-45سم

95.6

0

4.4

1.3

1.4

 0-15سم

96.4

0

3.6

1.35

1.36

 15-30سم

95.4

0.8

3.8

1.55

1.47

 30-45سم

95.6

0

4.4

1.53

1.41

 0-15سم

88.4

0

11.6

1.2

1.22

 15-30سم

95.6

0.8

3.6

1.3

1.38

 30-45سم

96.4

0

3.6

1.4

1.53

التوصيل الهيدروليكي السعة الحقلية Ec
PH
mS/cm
W%
التشبعي )سم/ساعة(

11.7

14.1

15.7

6.8

6.4

5.1

4.6

3.8

0.38

0.31

0.25

0.82

7.9

7.7

7.8

7.3

الرشــح (بواقــع ثالثــة مك ـ اررات) بــك ّل موقــع مــن المواقــع األربعــة باســتخدام األســطوانة
قيــاس ّ
الرشــح  :تـ ّـم قيــاس معـ ّـدالت ّ
معــدالت ّ
المزدوجــة ،وهــي عبــارة عــن (أســطوانتين مفتوحتــي الطرفيــن بحيــث يكــون لهمــا نفــس المركــز تقريب ـاً عنــد وضعهــا فــي التربــة وتكــون
الداخليــة يكــون قطرهــا  29ســم تقريبـاً وارتفاعهمــا  25ســم) ،وعنــد القيــام بعمليــة قيــاس
األســطوانة الخارجيــة بقطــر  56ســم ،واألســطوانة
ّ
الرشــح ،يتـ ّـم تثبيــت األســطوانتين وغرســهما فــي التربــة إلــى عمــق يتـراوح بيــن ( 15-7ســم) .ثــم يتـ ّـم وضــع كيــس بالســتيكي فــي
معـ ّـدل ّ
األســطوانة الداخلية ،وتُملئ بالماء ثم ُيســحب الكيس من األســطوانة بهدوء حتى ال تتسـّـبب إضافة الماء في إثارة التربة على الســطح،
الكميــة التــي تـ ّـم فقدهــا
الكميــة مــن المــاء يتـ ّـم تعويــض ّ
و بعــد أن تُمــأ األســطوانة الخارجيــة بالمــاء إلــى مســتوى معيــن ،وللحفــاظ علــى هــذه ّ
الرشــح مــن األســطوانة الداخليــة بحيــث يتـ ّـم مراقبــة
زمنيــة ّ
الرشــح باســتمرار فــي كلتــا األســطوانتين بعــد فتـرة ّ
معينــة .وتُؤخــذ قياســات ّ
مــن ّ
الرشــح
التغيــر فــي الزمــن؛ بينمــا تقــوم األســطوانة
ّ
التغيــر فــي عمــق المــاء فــي اإلســطوانة الداخليــة مــع ّ
ّ
الخارجيــة علــى ضمــان حــدوث ّ
ال أرســي مــن األســطوانة الداخليــة ومنــع الرشــح األفقــي منهــا.
اختبار مدى مالئمة النماذج الرياضية لوصف عملية الرشح السطحي:
الموضحــة
الد ارســة اختيــار نمــوذج هورتــون )1911( ،و نمــوذج كوســتياكوف )1932( ،ونمــوذج فيليــب)1957( ،
تـ ّـم فــي هــذه ّ
ّ
ألنــه ســبق وأن طُّبقــت هــذه النمــاذج علــى
بالمعــادالت ( )3( ،)2( ،)1لالســتخدم فــي هــذه ّ
الرشــح ،وذلــك ّ
الد ارســة لتقديــر معـ ّـدالت ّ
الرشــح
بعــض التــرب اللّيبيــة مــن قبــل بعــض الباحثيــن (الزليــط2000 ،؛ موســى)2015 ،
وتوصلـوا إلــى ّ
ّ
أن بعــض النمــاذج تصــف عمليــة ّ
بكفـ ٍ
ـاءة عاليــة بينمــا اخفــق البعــض اآلخــر.
تقدير وتقييم معالم النماذج:
تم تقدير معالم النماذج باستخدام برامج كمبيوتر إحصائية لتحليل اإلنحدار الخطي والغير خطي ( )Statosoft, lnc. (2001) v.6لتحليل
ّ
الرشح المقاسة حقلياً مع الزمن ،وبعد
بيانات
بإدخال
(وذلك
المزدوجة
انة
و
األسط
جهاز
اسطة
و
ب
ا
حقلي
المقاسة
طحي
الس
شح
الر
تجارب
بيانات
ً
ّ
ّ
ّ
إ ازلــة البيانــات الغيــر منطقيــة ” ،،Cleaning of the dataتـ ّـم اختيــار المعــادالت الخطيــة  Linear regressionأو الغيــر خطيــة
 mutable regressionإو�يجاد ثوابتها ( )Prediction = B0 + B1*X1أو ( ،)Prediction = B0 + B1*X1 + B2*X2 + B3*X3
حيــث تمثّــل هــذه الثوابــت قيــم المعالــم أو الثوابــت الموجــودة فــي المعــادالت ()3( ،)2( ،)1؛ ومــن ثـ ّـم تـ ّـم ّتطبيــق هــذه المعــادالت للحصــول علــى
ياضية بإستعمال اختبار (،)F
تمت المقارنة بين ّ
ّ
الرشح المقاسة في الحقل ،والمحسوبة بالنماذج الر ّ
معدالت ّ
معدالت ّ
الرشح المحسوبة .ثم ّ
الرشح
تجارب
نتائج
محاكاة
في
تها
ر
قد
تقييم
تم
كذلك
ة،
معنوي
غير
أو
ة
معنوي
بينهم
الفروق
كانت
إذا
ما
فة
ر
ومع
النماذج،
ة
معنوي
الختبار
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلحصائية مثل معامل التحديد ( ،)R2معامل االرتباط ( )rبين القيم المقاسة في الحقل والقيم المحسوبة.
ات
ر
ش
المؤ
بعض
من خالل قيم
ّ
ّ
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النتائج والمناقشة:
رطوبيــة مختلفــة
النمــاذج المســتخدمة فــي مواقــع مختلفــة االســتخدام وعنــد مســتويات
يوضــح الجــدول ( )2القيــم المقـ ّـدرة ( )Best fitلمعالــم ّ
ّ
ّ
ٍ
بتغيــر المحتــوى الرطوبــي
وتغيرهــا ّ
ويالحــظ مــن النتائــج اختــاف قيــم معالــم النمــاذج المقـ ّـدرة بشــكل كبيــر ّ
(قبــل وبعــد ســقوط األمطــار)ُ ،
بالنمــاذج نجدهــا تختلــف بشــكل
يبيــة المقاســة للمعالــم الموضحــة فــي الجــدول ( ،)3بالقيــم المقـ ّـدرة ّ
والمواقــع المختلفــة .وبمقارنــة القيــم التجر ّ
الموضحــة فــي الجــدول ( .)1فبالرغــم مــن عــدم
الطبيعيــة للتربــة
يائيــة فــي الخ ـواص
ّ
ّ
للتغي ـرات الفيز ّ
واضــح ،وتُعــزى هــذه اإلختالفــات ّ
ـي
تواجــد تبايــن كبيــر فــي قـوام التربــة حيــث كان رملــي فــي كالً مــن موقــع األشــجار ،والممــر ،والمحصــول النجيلــي؛ بينمــا كان القـوام طميـ ّ
العضويــة ،األمــر الــذي
رملــي فــي موقــع حظيـرة األبقــار ،إال ّأنــه كان هنــاك اختــاف فــي كثافــة التربــة ،وربمــا اختــاف فــي نســبة المــادة
ّ
ٍ
بالد ارســة بتلــك المقـ ّـدرة
الرشــح االبتدائــي ( )i0المقــاس تحــت جميــع الظــروف والمواقــع المحـ ّـددة ّ
سـّـبب اختــاف بشــكل عــام فــي قيــم معـ ّـدل ّ
الرشــح النهائــي (  )icالمقــاس والمقـ ّـدر بنفــس النمــوذج فــي
تتبــع معالمــه .بينمــا هنــاك تقــارب ّ
بنمــوذج هورتــون عنــد ّ
جيــد فــي معـ ّـدل ّ
ألن نمــوذج هورتــون هــو نمــوذج لوغاريتمــي ،وبالتالــي شـ ّكل هــذا
أغلــب المواقــع
فســر هــذه النتائــج ربمــا ّ
وخاصـةً بعــد ســقوط األمطــار .وتُ ّ
ّ
المتغيـرات داخــل التربــة ،مثـاً الفــرق فــي المحتــوى الرطوبــي المبدئــي
فــارق فــي القيــم المقـ ّـدرة لمعالمــه ،والتــي تعتمــد علــى مجموعــة مــن
ّ
والنهائــي وفــرق الجهــد عنــد جبهــة اإلبتــال ،وســطح التربــة ،والفــارق فــي قيمــة التوصيــل الهيدروليكــي فــي مختلــف قطاعــات التربــة .ولكـ ّـن
وخاصـةً بعــد
يبيــة المقاســة ،علــى عكــس نمــوذج فيليــب،
النتائــج المتنبــأ بهــا باســتخدام هــذا النمــوذج كانــت األفضــل واألقــرب للقيــم التجر ّ
ّ
أمــا بالنســبة للمعالــم المقـ ّـدرة لنمــوذج كوســتياكوف فكانــت مختلفــة بإختــاف المحتــوى الرطوبــي كمــا
ســقوط األمطــار فــي ك ّل المواقــعّ .
اص الحبيبــات ،واالختــاف فــي
ألنهــا تعتمــد علــى الخـواص
مبيــن فــي الجــدول ( )2ومــن موقــع آلخــر ،وذلــك ّ
ّ
هــو ّ
الطبيعيــة للتربــة ،وتـر ّ
قيــم التشـر ّبية للتّربــة التــي تتأثــر بالمحتــوى الرطوبــي المبدئــي فــي التربــة ،وعلــى جهــد الشـ ّـد والمســامية؛ ورّبمــا ُيعــزى هــذا االختــاف لكــون
هــذا النمــوذج وضــع ليناســب ظــروف الـ ّـري بالغمــر .كذلــك لوحــظ بعــض التوافــق بيــن ثوابــت أو معالــم نموذجــي كوســتياكوف وفيليــب فــي
موقعــي (األشــجار والممــر قبــل ســقوط األمطــار) ،وذلــك عنــد إهمــال قيمــة  Aوالتــي التؤثــر علــى قــدرة النمــوذج ،إال ّإنهــا ثابــت قريــب
مــن التوصيــل الهيدروليكــي فــي بعــض األحيــان.
الد ارســة مــن الناحيــة االحصائيــة
الســطحي فــي هــذه ّ
الرشــح ّ
مــن المالحــظ عنــد تتبــع نتائــج تقييــم النمــاذج المســتخدمة فــي وصــف وتقديــر ّ
2
حقلي ـاً والقيــم المقـ ّـدرة بالنمــاذج ،يبــدو
باســتخدام معاملــي التحديــد واالرتبــاط (  )r ،Rالناتجــة عــن تحليــل االنحــدار بيــن القيــم المقاســة ّ
واضحـاً انخفــاض قيــم متوســطات المعاييــر اإلحصائيــة المقـ ّـدرة عنــد اســتعمال جهــاز األســطوانة المزدوجــة ،وهــذا يتّفــق مــع مــا أشــار لــه
النهائيــة التــي تـ ّـم الحصــول عليهــا مــن نمــوذج هورتــون
الرشــح ّ
 ،)Liu et al., (2011حيــث ّ
رجح ـوا ســبب اختــاف معـ ّـدالت ّ
ٍ
الرشــح االبتدائيــة المقاســة تأثّــرت كثي ـ اًر وبشــكل عش ـوائي
وكوســتياكوف وفيليــب ،عــن تلــك المقاســة باألســطوانة المزدوجــة ّ
ألن عمليــة ّ
الموضــح باألشــكال رقــم
باالنســدادات التــي تحــدث فــي ســطح التربــة نتيجــة ( .)Seal formationولكــن مــن الســلوك البيانــي
ّ
الموضحــة فــي الجــدول ( )4للنمــاذج المختب ـرة يبــدو نمــوذج هورتــون
( 1b,a؛ 2b,a؛ 3b,a؛ و ،)4b,aومــن المعاييــر اإلحصائيــة
ّ
هــو األقــرب واألكفــأ بالنســبة للبيانــات المقاســة باألســطوانة المزدوجــة ،وتعتبــر النتائــج المقـ ّـدرة بهــذا النمــوذج هــي األكثــر كفــاءة ومقــدرة
يبيــة للواقــع الحقلــي بالمقارنــة بالنمــاذج األخــرى ،يليهــا نمــوذج كوســتياكوف ،بينمــا كان نمــوذج فيليــب أقلهــم
علــى تمثيــل البيانــات التجر ّ
الســطحي حســب قيــم المعاييــر اإلحصائيــة المســتخدمة ،ممــا يعكــس عــدم قدرتهــا علــى تمثيــل
الرشــح ّ
كفــاءة فــي تمثيــل بيانــات معـ ّـدل ّ
الرشــح ،حيــث ُيال حــظ انخفــاض فــي قيــم هــذه المعاييــر نســبياً مقارن ـةً بنمــوذج هورتــون وهــذا مــا أ كـ ّـد ه
الواقــع الحقلــي لعمليــة ّ
أن النتائــج المتحصــل عليهــا مــن نمــوذج هورتــون باســتخدام قـراءات األســطوانة المزدوجــة كانــت
( ،Liu et al., (2011حيــث اســتنتج ّ
عمليــة
أفضــل مــن نموذجــي كوســتياكوف وفيليــب .كذلــك أكـ ّـدت نتائــج  )Shukle et al., (2003الذيــن اختبــروا عشـرة نمــاذج تصــف ّ
أن أفضــل هــذه النمــاذج،
الرشــح وقارنوهــا بالمقاســة باألســطوانة المزدوجــة فــي ســتة مناطــق مختلفــة االســتخدام فــي أوهايــو،
وتوصلـوا إلــى ّ
ّ
ّ
هــو نمــوذج هورتــون ،حيــث أنتــج أفضــل عالقــة بالنســبة للمقاســة فــي ك ّل المواقــع.
كذلــك اتّفقــت هــذه النتائــج مــع نتائــج موســى )2015( ،التــي اختبــرت قــدرة وكفــاءة هــذه النمــاذج باســتخدام بيانــات رشــح مــن جهــاز
أن نمــوذج
األســطوانة المزدوجــة وجهــاز المحــاكاة المطرّيــة فــي بعــض التــرب الّليبيــة عنــد ظــروف رطوبــة مختلفــة،
وتوصلــت الــى ّ
ّ
ـأن كفــاءة هــذه النمــاذج تــزداد بزيــادة المحتــوى الرطوبــي للتربــة.
هورتــون حقّــق أفضــل النتائــج ،يليــه كوســتياكوف ثــم فيليــب ،كمــا وجــدت بـ ّ
أمــا نمــوذج فيليــب فهــو نمــوذج تقريبــي حســب مــا أشــار
أن نموذجــي هورتــون وكوســتياكوف هــي نمــاذج تجر ّ
وهــذا ربمــا ُيعــزى إلــى ّ
يبيــةّ ،
إليــه ( ،Hillel, )1980و( .Skaggs and Khaleel, (1982ولكــن هنــاك نتائــج لبعــض الد ارســات تختلــف نوع ـاً مــا عــن هــذه النتائــج؛
الرشــح وهــي فيليــب وهورتــون وجريــن وأمبــت وكوليس-جــورج باســتخدام بيانــات مــن األســطوانة
فقــد درس الزليــط )2000( ،قــدرة بعــض نمــاذج ّ
أن أفضــل النمــاذج هــو فيليــب ،يليــه جريــن وأمبــت ،ثــم كوليس-جــورج وآخرهــم نمــوذج هورتــون،
المزدوجــة علــى بعــض التــرب ّ
الليبيــة واســتنتج ّ
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أن كفــاءة هــذه النمــاذج تنخفــض بزيــادة المحتــوى الرطوبــي ،عكــس مــا توصلــت لــه موســى ( .)2015كمــا قــام (Watson, (1959
كمــا وجــد ّ
أن نمــوذج فيليــب كان
باختبــار قــدرة نمــوذج فيليــب وهورتــون لوصــف بيانــات رشــح تجر ّ
الصناعــي ،فأ ّكــد ّ
يبيــة أُخــذت بواســطة المطــر ّ
يبيــة فــي بدايــة التجربــة ،بينمــا أظهــر نمــوذج هورتــون اختالفــات كبيـرة خــال الفتـرة األولــى مــن التّجربــة،
األفضــل تمثيـاً للبيانــات التجر ّ
المتأخـرة حيــث وصــل معــدل الرشــح إلــى قيمــة ثابتــة .كذلــك اختبــر( )Skaggs et al., (1969قــدرة
ولكنهــا كانــت أفضــل خــال الفتـرة
ّ
نمــاذج كالً مــن هورتــون وهولتــن وجريــن وأمبــت وفيليــب علــى تمثيــل بيانــات تجريبيــة لتــرب مختلفــة المحتــوى الرطوبــي باســتخدام المطــر
أن نموذجــي هورتــون وهولتــن همــا األكثــر كفــاءة وقــدرة علــى تمثيــل البيانــات التجريبيــة ،وخاصــة فــي الم ارحــل
الصناعــي ،ووجــدوا ّ
المتأخـرة مــن زمــن التجربــة ،بينمــا انخفضــت قــدرة كل مــن نموذجــي فيليــب وجريــن وأمبــت فــي المرحلــة المتأخـرة.
الجدول  .2مقارنة أداء النماذج في وصف معدل الرشح للمواقع المحددة قبل وبعد سقوط األمطار.
الموقع

هورتون

المحتوى الرطوبي

األشجار

قبل األمطار
بعد األمطار

الممر

قبل األمطار
بعد األمطار

المحصول
النجيلي

حظيرة األبقار

قبل األمطار
بعد األمطار
قبل األمطار
بعد األمطار

i= ic+( i0- ic (e -k t
i= 16.22 + (29.07 - 16.22)e -0.247 t
i= 12.25 + (67.64 - 12.25)e -0.397 t

فيليب
+A

2

=i

24.13
t + 13.88
80.058
+3.020
=i
2 t

2

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

+7.61

i= 3.14 + (17.06 - 3.14)e

+3.76

-0.068 t

t

Sp

كوستياكوف

=i

i=kt -α
=i

15.77
i= 2
t

i= 15.52 t -0.170

31.007
=i
2 t

i= 18.57 t

-0.309

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

11.658
+16.62
i= 2
t
84.511
+25.33
i= 2
t

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

34.017 +5.92
i= 2
t

i= 22.75 t -0.293

i= 7.77 + (26.58 - 7.77)e

38.47
i= 2
t

i= 24.92 t

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

-0.152 t

+5.87

i= 23.18 t -0.096
i= 17.236 t -0.25

-0.309

الجدول  .3متوسط المحتوى الرطوبي المبدئي ومتوسط الرشح اإلبتدائي والنهائي (الثابت)
الموقع
األشجار
الممر
المحصول النجيلي
حظيرة األبقار

المحتوى الرطوبي

متوسط المحتوى الرطوبي
( 45-0سم ) %vθ

متوسط الرشح اإلبتدائي
(سم/ساعة)

متوسط الرشح النهائي
(سم/ساعة)

قبل األمطار
بعد األمطار
قبل األمطار
بعد األمطار
قبل األمطار
بعد األمطار
قبل األمطار
بعد األمطار

6.78
7.68
7.34
9.68
3.70
11.92
0.030
0.092

30
42
19
29
22
27
34
31

12
8
6
3.9
14.5
4.8
4.2
6.6
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الشكل  .a1مقارنة بين معدالت الرشح المقدرة بالنماذج والمقاسة

الشكل  .b1مقارنة بين معدالت الرشح المقدرة بالنماذج والمقاسة

الشكل  .a2مقارنة بين معدالت الرشح المقدرة بالنماذج والمقاسة

الشكل  .b2مقارنة بين معدالت الرشح المقدرة بالنماذج والمقاسة

الشكل  .a3مقارنة بين معدالت الرشح المقدرة بالنماذج والمقاسة

الشكل  .b3مقارنة بين معدالت الرشح المقدرة بالنماذج والمقاسة

باالسطوانة المزدوجة في موقع األشجار قبل األمطار

باالسطوانة المزدوجة في في موقع الممر قبل األمطار

باالسطوانة المزدوجة في في موقع المحصول النجيلي قبل األمطار

باالسطوانة المزدوجة في موقع األشجار بعد األمطار

باالسطوانة المزدوجة في في موقع الممر بعد األمطار

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

الرشــح المقـ ّـدرة بالنمــاذج والمقاســة باألســطوانة
يوضــح ال ّشــكل ( )b1,a1تأثيــر االختــاف فــي المحتــوى الرطوبــي المبدئــي علــى منحنيــات ّ
الرشــح االبتدائــي يــزداد بزيــادة المحتــوى الرطوبــي المبدئــي الناتــج عــن
المزدوجــة فــي موقــع األشــجار ،حيــث يبــدو واضح ـاً ّ
أن معــدل ّ
الرشــح النهائــي (الثابــت) بزيــادة المحتــوى الرطوبــي كمــا هــو موضــح فــي الجــدول ( ،)3ولكــن
ســقوط األمطــار ،بينمــا يتناقــص معـ ّـدل ّ
حقليـاً فــي هــذا الموقــع هــي فــروق ليســت
أن الفــروق بيــن القيــم المقـ ّـدرة بهــذه النمــاذج والمقاســة ّ
حســب اختبــار  Fعنــد (ّ )P=0.05
تبيــن ّ
معنويــة قبــل وبعــد األمطــار ،وهــذا يتفــق مــع نتائــج ( .Liu et al., (2011وعنــد مقارنــة المنحنيــات فــي الشــكل ( )a1بالمنحنيــات
ّ
فــي الشــكل ( ،)b1نالحــظ اقتـراب القيــم المقــدرة للرشــح بالنمــاذج مــن القيــم المقاســة باألســطوانة المزدوجــة فــي الشــكل ( ،)b1وهــذا مــا
الموضــح فــي الجــدول ( ،)4وهــو يتفّــق مــع نتائــج موســى ،)2015( ،وذلــك بســبب ارتفــاع المحتــوى
يؤكــده ارتفــاع معامــل االرتبــاط ()r
ّ
العضويــة.
ـادة
الرطوبــي الناتــج عــن ســقوط األمطــار ،وكذلــك قــدرة التّربــة علــى االحتفــاظ بالرطوبــة نتيجــة احتوائهــا علــى بقايــا النباتــات والمـ ّ
ّ
الموضحــة فــي الجــدول (،)2
كذلــك ُيالحــظ اختــاف المحتــوى الرطوبــي فــي التربــة الــذي ّأدى الختــاف فــي معالــم النمــاذج المســتخدمة
ّ
الرطوبــي ،كذلــك الحــال بالنســبة للمعلمــة ( ) فــي نمــوذج
حيــث انخفــض األس (أكثــر سـ ّ
ـلبية) فــي نمــوذج هورتــون بزيــادة المحتــوى ّ
كوســتياكوف وانخفــض ( )Aفــي نمــوذج فيليــب ماعــدا موقــع المحصــول النجيلــي (والــذي ربمــا ُيعــزى الرتفــاع التوصيــل الهيدروليكــي
فــي هــذا الموقــع مقارنـةً بالمواقــع األخــرى) ،بينمــا ازدادت قيمــة المعلمــة ( )Kفــي نمــوذج كوســتياكوف بزيــادة المحتــوى الرطوبــي ماعــدا
ـامية ،وبنــاء
موقــع المحصــول النجيلــي ،وقــد ُيعــزى ذلــك لكــون  Kتعتمــد علــى خـواص التربــة وحالتهــا مــن حيــث تـراص الحبيبــات ،والمسـ ّ
تحبــب التربــة وتغييــر بناءهــا) .وبشـ ٍ
ـكل عــام
التربــة ،والتــي تتأثّــر فــي هــذا الموقــع بانتشــار جــذور المحصــول النجيلــي والتــي تـ ّ
ـؤدي إلــى ّ
نالحــظ ارتفــاع قيــم معــدالت الرشــح ااالبتدائيــة والنهائيــة فــي هــذا الموقــع مقارنــة بالمواقــع األخــرى ،وذلــك ربمــا نتيجــة النخفــاض الكثافــة
ـطحية،
الظاهرّيــة
الموضحــة فــي الجــدول ( ،)1والتــي تختلــف مــع اختــاف العمــق (قبــل األمطــار) مــع انخفــاض بســيط فــي الطبقــة السـ ّ
ّ
والــذي ُيعــزى ربمــا لوجــود جــذور النباتــات وبعــض الم ـواد العضويــة التــي تــؤدي إلــى انخفــاض الكثافــة الظاهريــة ،ثــم تــزداد قيمتهــا مــع
ألن الكثافــة تــزداد مــع العمــق نتيجــة االنضغــاط مــن الطّبقــات
العمــق وذلــك نتيجــة لزيــادة نســبة الرمــل فــي العمقيــن الثانــي والثالــث ،كذلــك ّ
ـطحية ،بينمــا تنخفــض الكثافــة الظاهريــة بشــكل واضــح بعــد األمطــار بســبب ترســيب حبيبــات التربــة ،إو�عــادة ترتيبهــا مــن طبقــة إلــى
السـ ّ
الرشــح االبتدائيــة بعــد ســقوط األمطــار.
أخــرى أثنــاء حركــة مــاء األمطــار فــي قطــاع التربــة ،ممــا يــؤدي إلــى ارتفـ ٍ
ـاع واضــح فــي معـ ّـدالت ّ
الرشــح االبتدائــي مقارنـةً بالمواقــع األخــرى،
وبشــكل عــام نســتنتج مــن هــذا الموقــع ّ
بأنــه نتيجــة النخفــاض الكثافــة الظاهرّيــة ارتفــع معـ ّـدل ّ
وهــذا يتفــق مــع نتائــج (.Osuji et al., (2010
الرشــح المقدر بالنماذج والمقاس باألســطوانة المزدوجة في موقع الممر قبل ســقوط األمطار ،ويبدو واضحاً
يصف الشــكل (ّ )a2
معدل ّ
الرشــح االبتدائــي والنهائــي مقارنــة بالمواقــع األخــرى .وهــذا يعــزى ربمــا الرتفــاع الكثافــة الظاهريــة للطبقــة الســطحية كمــا
انخفــاض معـ ّـدل ّ
موضــح فــي الجــدول ( ،)1وذلــك نتيجـةً لعمليــة الكبــس أو االنضغــاط التــي تتعــرض لهــا هــذه الطبقــة نتيجــة المــرور المتكــرر فوقهــا مــن
ـأن
قبــل الجـ اررات واآلليــات بالمزرعــة ،بينمــا نالحــظ انخفــاض الكثافــة الظاهريــة للطبقتيــن الثانيــة والثالثــة فــي هــذا الموقــع ،ويعلّــل ذلــك بـ ّ
وكأنهــا طبقــة عازلــة للطبقــات التــي تليهــا وتحميهــا مــن عمليــة الكبــس.
الطبقــة األولــى المكبوســة نتيجــة تكـرار المــرور فوقهــا ،فتعمــل ّ
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أن
أمــا الشــكل ()b2
ّ
الرشــح المقـ ّـدرة والمقاســة فــي نفــس الموقــع ولكــن بعــد ســقوط األمطــار ،حيــث يبــدو واضح ـاً ّ
فيوضــح معـ ّـدالت ّ
ّ
الرشــح النهائــي (الثابــت) بزيــادة
الرشــح االبتدائــي يــزداد بزيــادة المحتــوى الرطوبــي (بعــد ســقوط األمطــار) ،بينمــا يتناقــص معـ ّـدل ّ
معـ ّـدل ّ
الرشــح االبتدائــي ربمــا نتيجــة لالنخفــاض فــي
المحتــوى الرطوبــي كمــا هــو موضــح فــي الجــدول ( .)3وهــذه الزيــادة الواضحــة لمعـ ّـدل ّ
الكثافــة الظاهريــة للطبقــة الســطحية ،والــذي حــدث نتيجــة لســقوط األمطــار علــى هــذا الموقــع الخالــي مــن الغطــاء النباتــي ،ممــا ّأدى إلــى
طرطشــة حبيبــات التربــة ،إو�عــادة ســقوطها ،وترتيبهــا ،بطريقــة تختلــف عــن الســابق ،بينمــا لــم تتأثــر كثافــة الطبقــات األخــرى .كذلــك نالحــظ
اختــاف المحتــوى الرطوبــي فــي التربــة الناتــج عــن ســقوط األمطــار ّأدى الختــاف فــي معالــم النمــاذج المســتخدمة بنفــس الطريقــة فــي
موضــح فــي الجــدول ( .)2بينمــا كان ســلوك
الموقــع الســابق مــع انخفــاض واضــح للمعلمــة  ))Aفــي نمــوذج فيليــب بعــد األمطــار كمــا
ّ
2
الموضحــة فــي الجــدول
نمــوذج كوســتياكوف هــو األقــرب للقيــم المقاســة بعــد ســقوط األمطــار وهــذا مــا يؤكــده ارتفــاع قيــم (  )Rو()r
ّ
معنويــة.
ـت
ـ
س
لي
ـروق
ـ
ف
ـي
تبيــن أن الفــروق بيــن القيــم المقــدرة والمقاســة فــي هــذا الموقــع هـ
ّ
( .)4وحســب اختبــار  Fعنــد (ّ )P=0.05
يوضــح الشــكل ( )b3 ,a3تأثيــر االختــاف فــي المحتــوى الرطوبــي المبدئــي علــى منحنيــات الرشــح المقــدرة بالنمــاذج والمقاســة فــي موقــع
الرشــح النهائــي
المحصــول النجيلــي ،حيــث يبــدو واضحـاً ّ
أن معــدل الرشــح االبتدائــي يــزداد بعــد ســقوط األمطــار ،بينمــا يتناقــص معـ ّـدل ّ
الرشــح االبتدائــي مقارنــة بموقــع األشــجار وذلــك ربمــا
(الثابــت) كمــا هــو موضــح فــي الجــدول ( .)3ونالحــظ انخفــاض طفيــف فــي معـ ّـدل ّ
ـببةً انضغــاط
ـ
س
م
ـة
ـ
ب
ر
الت
ـاع
ـ
ط
ق
ـي
ـ
ف
ـذور
ـ
ج
ال
ـداد
ـ
ت
الم
بســبب الزيــادة فــي قيمــة الكثافــة الظاهريــة للطّبقــات قبــل وبعــد األمطــار ،وذلــك نتيجــة
ّ
ـببةً حركــة
تحبــب للتربــة فــي بعــض الطبقــات ،وأحيانـاً يـ ّ
ـؤدي إلــى فتــح ممـرات وأخاديــد نتيجــة لطبيعــة جــذور المحاصيــل النجيليــة مسـ ّ
أو ّ
مضطربــة للمــاء فــي قطــاع التربــة ،وبالتالــي أخطــاء فــي معــدالت الرشــح المقاســة والمقــدرة .وينعكــس هــذا علــى االختــاف فــي التوصيــل
الهيدروليكــي التشــبعي الموضــح فــي الجــدول ( )1والــذي ّأدى إلــى الزيــادة المتطرفــة للمعلمــة ( )Aفــي نمــوذج فيليــب بعــد األمطــار كمــا
الموضــح فــي الشــكل ( ،)b3وهــذا مــا تــم إثباتــه
الســلوك ال ّشــاذ لنمــوذج فيليــب فــي هــذا الموقــع و
ّ
ّ
موضــح فــي الجــدول ( .)2وانعكــس هــذا ّ
أن الفــروق معنويــة بيــن معــدالت الرشــح المقاســة باألســطوانة ومعــدالت الرشــح المقــدرة بنمــوذج فيليــب ،بينمــا
ـن
ـ
ي
تب
ـث
ـ
ي
ح
F
ـار
ـ
بإختب
ّ
معنويــة.
الرطوبيــة وعنــد ( )P=0.05كانــت الفــروق غيــر
النمــاذج فــي كل المواقــع وبمختلــف المســتويات
أثبــت هــذا االختبــار أن ك ّل ّ
ّ
ّ
2
الموضحــة فــي الجــدول ( .)4بينمــا تناقصــت قيمــة المعلمــة ( )Kفــي نمــوذج
وهــذا مــا يؤكــده انخفــاض قيــم (  )Rو( )rلنمــوذج فيليــب
ّ
كوســتياكوف بزيــادة المحتــوى الرطوبــي علــى خــاف الحــاالت األخــرى والتــي ربمــا تعــزى نتيجــة لتغيــر فــي بنــاء التربــة فــي هــذا الموقــع.
يبيــن الشــكل ( )b4 ,a4ارتفــاع معــدالت الرشــح المقــدرة والمقاســة فــي موقــع حظيـرة األبقــار قبــل وبعــد ســقوط األمطــار مقارنــة بالمواقــع
الموضــح فــي الجــدول ( .)3كذلــك بســبب انخفــاض الكثافــة
األخــرى ،وتعــزى هــذه الزيــاة لالنخفــاض الحــاد فــي المحتــوى الرطوبــي المبدئــي
ّ
موضــح فــي الجــدول ( ،)1كذلــك ارتفــاع نســبة المــادة
الظاهريــة للطبقــة األولــى الناتجــة عــن زيــادة نســبة الطيــن فــي هــذه الطبقــة كمــا
ّ
النهائــي ســلك ســلوك يختلــف
و
ـي
ـ
ئ
االبتدا
ـح
ـ
ش
الر
ـدل
ـ
ع
م
العضويــة فيهــا بســبب بقايــا ومخلّفــات الحيوانــات العضويــة فــي الحظيـرة .ولكــن
ّ
الرطوبــة فــي الطّبقــة
عنــه فــي باقــي المواقــع ،حيــث انخفــض بزيــادة المحتــوى الرطوبــي المبدئــي ،وهــذا ربمــا بســبب انتفــاخ الطّيــن وارتفــاع ّ
الموضحــة فــي الجــدول ( )1لهــذه التربــة مقارنــة
الســطحية مسـّـبباً انســدادات فــي مســام التربــة ،ويؤكــد هــذه النتيجــة االرتفــاع فــي قيمــة Ec
ّ
ّ
2
الموضحــة فــي
أمــا بالنســبة لســلوك النمــاذج فــكان جيــداً وقريبـاً جـ ّـداً مــن المقــاس وينعكــس هــذا علــى قيــم (  )Rو()r
ى.
ـر
ـ
خ
األ
ـرب
ـ
ت
بال
ّ
ّ
الجــدول ( .)4كذلــك الفــروق بيــن القيــم المقــدرة والمقاســة فــي هــذا الموقــع لــم تكــن معنويــة حســب اختبــار  Fوعنــد (.)P=0.05
الجدول  .4المعايير اإلحصائية لتحديد كفاءة النماذج
الموقع
األشجار
الممر
المحصول النجيلي
حظيرة األبقار

المحتوى الرطوبي

نموذج هورتون

نموذج فيليب

نموذج كوستياكوف

R2

R

R2

R

R2

R

قبل األمطار

0.095

0.32

0.093

0.32

0.088

0.31

بعد األمطار

0.45

0.67

0.40

0.63

0.38

0.62

قبل األمطار

0.36

0.61

0.30

0.56

0.22

0.48

بعد األمطار

0.61

0.78

0.74

0.86

0.47

0.69

قبل األمطار

0.08

0.30

0.05

0.25

0.02

0.17

بعد األمطار

0.49

0.71

0.37

0.62

0.29

0.55

قبل األمطار

0.53

0.73

0.52

0.72

0.49

0.69

بعد األمطار

0.42

0.65

0.44

0.67

0.43

0.66
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االستنتاجات:
الرشــح ،وانعكــس هــذا
تبيــن مــن هــذه ّ
ّ
الد ارســة أّن لــكل مــن اختــاف اســتخدامات األرض ،والمحتــوى الرطوبــي ،تأثيـرات علــى معـ ّـدالت ّ
التأثيــر بشــكا واضــح علــى النمــاذج التــي تصــف الرشــح ،حيــث اســتنتج أنــه ال يمكــن الحكــم علــى نمــوذج واحــد لتتّبــع ســلوك الرشــح
الســطحي بالرغــم مــن وجــود نمــاذج أبــدت ســلوك جيــد بعــد ســقوط األمطــار ،وأعطــت معامــل ارتبــاط قــوي .لكــن كان هنــاك أخطــاء نســبية
ّ
الرشــح ،حيــث كانــت القيــم المقــدرة تزيــد أوتنقــص عــن القيــم المقاســة خــال زمــن التجربــة.
ـدالت
ـ
ع
م
ـر
ـ
ي
تقد
ـي
فـ
ّ
إن اســتعمال األســطوانة المزدوجــة يميــل فــي أغلــب األحيــان للتقليــل مــن قياســات معـ ّـدالت الرشــح االبتدائيــة ،نتيجــة للتحطيــم الس ـريع
ّ
لتجمعــات التربــة فــي الطبقــة الســطحية ،والتــي تحــدث أثنــاء اإلضافــة المفاجئــة للمــاء التــي تتطلبهــا هــذه الطريقــة ،وهــذا قــد يسـّـبب حــدوث
انســدادت فــي مســام التربــة ممــا يؤثــر علــى النتائــج المقاســة.
الرشــح االبتدائيــة
تشــير النتائــج المقاســة باألســطوانة المزدوجــة ّ
أن المحتــوى الرطوبــي المبدئــي المرتفــع يــؤدي إلــى ارتفــاع معــدالت ّ
معنويـاً معـ ّـدالت
الســطح الناتجــة عــن الترطيــب السـريع تقلّــل
ّ
وبالمقابــل انخفــاض فــي الرشــح النهائــي .وذلــك ّ
ألن تكويــن االنســدادات علــى ّ
ـدرج الهيدروليكــي ،الــذي يتناقــص بزيــادة
الرشــح األوليــة ،يــزداد التحكــم فــي الرشــح مــن قبــل التـ ّ
الرشــح االبتدائيــة ،ولكــن بعــد مرحلــة ّ
ّ
الســبب ُينصــح باســتعمال طريقــة إضافيــة أخــرى لمقارنــة نتائــج األســطوانة المزدوجــة وللتأكــد
ـذا
ـ
ه
ول
ـة.
ـ
ب
ر
للت
ـي
ـ
ئ
المبد
ـي
ـ
ب
الرطو
ـوى
ـ
ت
المح
ّ
صحــة القياســات.
مــن ّ
تبيــن مــن متابعــة قيــم معامــل التحديــد الناتجــة أن كفــاءة
تغيــر المحتــوى الرطوبــي المبدئــي علــى ســلوك هــذه النمــاذجّ ،
عنــد د ارســة تأثيــر ّ
كالً مــن نمــوذج هورتــون وكوســتياكوف وفيليــب تــزداد بزيــادة المحتــوي الرطوبــي المبدئــي ماعــدا فيليــب ،فــي موقــع المحصــول النجيلــي،
فــي حيــن ّأدى زيــادة المحتــوى الرطوبــي المبدئــي إلــى اختــاف فــي قيــم معالــم كل نمــوذج .األمــر الــذي يجعــل اســتخدام أي مــن هــذه
النمــاذج فــي نطــاق محــدود مــن المحتــوى الرطوبــي المبدئــي التــي أجريــت عنــده التجربــة.
أن هنــاك تبايــن فــي قيــم معامــل التحديــد للنمــوذج الواحــد بيــن كل
أمــا عنــد د ارســة تأثيــر اســتخدام األرض علــى ســلوك النمــاذجّ ،
تبيــن ّ
معرضيــن لنفــس التأثيــر .وذلــك
موقعيــن مختلفيــن ،كذلــك لوحــظ وجــود توافــق بيــن بعــض النمــاذج لــكل موقعيــن مختلفــي االســتخدام ولكــن ّ
الطبيعيــة للتربــة مثــل :الكثافــة الظاهريــة والتوصيــل الهيدروليكــي والتــي
ألن اختــاف اســتخدامات األرض يؤثّــر علــى بعــض الخـواص
ّ
بدورهــا ّأدت إلــى اختــاف معــدالت الرشــح .كذلــك زيــادة نســبة الطيــن فــي التربــة كان لــه تأثيــر علــى عمليــة الرشــح.
أن الوصــول إلــى نمــوذج مثالــي لــه القــدرة علــى تتبــع ســلوك الرشــح بشــكل عــام فــي التــرب الليبيــة لــم يتحقّــق بعــد ،ولكــن
ممــا ســبق يبــدو ّ
يعتبــر نمــوذج هورتــون هــو األكفــأ يليــه كوســتياكوف ثــم فيليــب.
المراجع:
الزليــط ،يونــس ضــو ( .)2000اختبــار مجموعــة مــن نمــاذج الرشــح الســطحي علــى بعــض التــرب اليبيــة .رســالة ماجســتير .قســم التربــة
والميــاه ،كليــة الز ارعــة ،جامعــة طرابلــس (الفاتــح ســابقاً) ،ليبيــا.
موســى ،ليلى ســالم ( .)2015تحديد معدل الرشــح الســطحي باســتخدام جهاز المحاكاة المطرية .رســالة ماجســتير .قســم التربة والمياه،
كليــة الز ارعــة ،جامعــة طرابلــس (الفاتــح ســابقاً) ،ليبيــا.
يحــى ،الطاهــر و ســليمان ،خليــل .)1981( .الدليــل المعملــي لتقديــر خ ـواص التربــة الطبيعيــة .منشــورات جامعــة طرابلــس (الفاتــح
ســابقاً) ،ليبيــا.
Arshad, M.A.; B. Lowery and B. Grossman (1996). Physical tests for monitoring soil quality. In:
Doran, J.W. and A.J. Jones (Eds). Methods for assessing soil quality. SSSA Spec. Publ. 49. Soil
Science Society of America, Inc., Madison, Wisconsin, USA Pp.123- 142.
Berndtsson, R.; and M. Larson (1987). Spatial variability of infiltration in a semi-arid environment.
J. Hydrol., 90: 117- 133.
Carter, M.R.; and B.C. Ball (1993). Soil porosity. In: Carter, M. R (Eds). Soil sampling and methods
of analysis. Canadian Society of soil science. Lewis Publishers. ISBN 05-861-87371-.
Collis-Geroge, N.1977( ). Infiltration equations for simple soil systems. Wat. Resour. Res., 13 (2):
395- 403.
Hendershort, W.H.; H. Lalande; and M. Duquette (1993). Soil reaction and exchangeable acidity. In:

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

130

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

Carter. M.R. (Eds). Soil Sampling and methods of soil analysis (pp. 141- 145). Canadian Soc.
Soil Sci., Lewis Publishers London.
Hillel, D. (1980). Fundamentals of soil physics. Academic Press Inc., New York, USA.
ISO (International Standard) 11277 (1998). Soil quality determination of particle size distribution in
mineral soil material- Method by sieving and sedimentation.
knapp, B. (1978). Hillslope Hydrology (ed. by M. Kirkby). John Wiley. Sons, Chichester, UK.
Liu, H.; T. W. lei; J. Zhao; C. P. Yuan; Y. T. Fan and L. Q. Qu (2011 ). Effects of rainfall intensity and
antecedent soil water content on soil infiltrability under rainfall conditions using the run off-onout method. Journal of Hydrology. 396: 24- 32.
Osuji, G.E.; M.A. Okon; M.C. Chukwuma; and I.I. Nwarie (2010). Infiltration characteristics of soils
under selected lands use practices in Owerri, Southeastern Nigeria. World Journal of Agricultural
Sciences. 6 (3): 322- 326.
Philip, J.R. (1957b). The theory of infiltration: 4. Sorpitivity and algebraic infiltration equation. Soil
Science. 84: 257- 264.
Philip, J.R. (1954). An infiltration equation with physical significance. Soil Science. 77:153- 157.
Rawls, W.J.; L.R. Ahuja; D.L. Barkensiek; and A. Shirmohammadi (1993). Infiltration and soil water
movement. In Handbook of Hydrology. McGraw Hill, Inc.
Richards, L.A. (1931). Capillary condition through porous mediums. Physics. 1: 313 -318.
Sharma, M.; G. Gander; and C. Hunt (1980). Spatial variability of infiltration in a watershed. J.
Hydrol, 45: 101- 122.
Shukla, M.K.; R. Lal; L.B. Owens; and P. Unkefer (2003). Land use and management impacts on
structure and infiltration characteristics of soils in North Appalachian region of Ohio. Soil
Science. 168: 167- 177.
Skaggs, R.W.; and R. Khaleel (1982). Chapter 4: Infiltration. In Hydrology of Small Watershed. St
Joseph, Mich. ASAE.
Skaggs, R.W.; L.E. Huggins; E.J. Monke; and G.R. Foster1969( ). Experimental Evaluation of
Infiltration Equations. Transactions of the ASAE. Paper No. 3425: 822- 828.
Smiles, D.E.; and J.H. Knight (1976). A note on the use of the Philip infiltration equation. Australian
Journal of Soil Research. 14: 103- 108.
Talsma, T. (1969). In situ measurement of sorptivity. Australian Journal of Soil Research. 7: 269- 279.
Talsma; T.; and J.Y. Parlange (1972). One-dimensional vertical infiltration. Australian Journal of Soil
Research. 10: 143 -150.
Watson, K.K. (1959). A note on the field use of a theoretically derived infiltration equation. Jour.
Geophys. Res., 64: 1611- 1615.

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

131

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

Use Some Mathematical Models to Describe the Infiltration
Process in Different Land Uses and Different Moisture Levels
Magda Bashir Elbeshti*(1) Ali Ahmed Belhaj(1) Abeer Fayez Alkrekshe(1) and
Siham Ibrahim Asker(1)
(1). Soil and Water Department, Faculty of Agriculture, Tripoli University, Tripoli, Libya.
(*Corresponding author: Dr. Magda Bashir Elbeshti. E. Mail: melbeshti@yahoo.com).
Received: 03/05/2017 		

Accepted: 03/10/2017

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.
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