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 صالممخ
وفق ، وصممت لوميةطينية عمى تربة  في محافظة الالذقية )محطة بحوث دبا(أجريت الدراسة 

حيث تم ضغط ، وبثالث مكررات لكل معاممة(معامالت  6)  تصميم القطاعات العشوائية الكاممة
بعد ذلك تمت حراثة التربة عمى الترتيب، ثم Kpa (307.4 ، 187,5، 0) التربة بثالث مستويات

 ثم أجري ،سم وبقيت الطبقة التحتية منضغطة بدرجات مختمفة 20المنضغطة بشكل متجانس لعمق 
مع عند حد االنكماش  المنضغطة التحتية التربة اتلطبق ميكانيكي بواسطة مفكك تفكيك ميكانيكي

الكثافة الظاىرية معنويًا مع زيادة الضغط المطبق  بينت الدراسة ارتفاع. شاىد بدون تفكيكوجود 
 0.11 معنويًا بمقدار ياخفضإلى وأدى التفكيك  ،Kpa 307.4 عند الضغطوبمغت أعمى قيمة ليا 

مما يؤكد الدور اليام الذي  .الترتيبعمى Kpa 307.4 و187,5الضغوط عند  3سمغ/0.17و
كما أدى التفكيك الميكانيكي إلى زيادة  المنضغطة.التحتية التربة  يمعبو التفكيك في تحريك طبقات
عند % 6.44وبمقدار Kpa187,5الضغط عند  4.17%بمقدار معنوية في حجم المسامية الكمية

أقطارىا أكبر ، كذلك زادت المسامات التي مقارنة بالمعامالت غير المفككة Kpa307.4الضغط 
وأدى  .عمى الترتيبKpa 307.4 و187,5الضغوط عند  %6.7و 3.78بمقدار  µm 10من

 ،%3.69بمقدار لمنبات متاح الماء الانضغاط التربة أيضأ إلى نقصان حجم المسامات التي تحوي 
أدى . كذلك Kpa307.4الضغط وذلك عند  % 2.91أدى التفكيك الميكانيكي إلى زيادتيا بمقدار و 

وبمغت  ،وارتفاع كثافتيا إلى انخفاض قيم معامل التوصيل المشبع مع زيادة الضغط ،انضغاط التربة
 عند الضغط  م/يوم في 0.091وانخفض إلى Kpa187,5 عند الضغط م/يوم  1.17قيمتو 

Kpa307.4وبمغت قيمة الزيادة  ،متجاوزة القيمة الحدية، وأدى التفكيك لزيادة معنوية في قيمتو
 .الترتيب عمى Kpa 307.4 و187,5 عند الضغوط م/يوم في  1.43و 0.69

  الفيزيائية. الميكانيكي، الخصائصالتفكيك  التحتية، طبقات التربة االنضغاط،: الكممات المفتاحية

 



 

Eskef et al – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 8(1): 195-209 February2021 
 

 196 2021فبراير/ شباط 209-195(:1)8ة المجلة السورية للبحوث الزراعي –وآخرون  سكيفا

 :المقدمة1-

تم إدخال العديد من عمميات  ،والحاجة إلى تطوير القطاع الزراعي والنيوض بو ،في ظل الظروف الحالية وزيادة عدد السكان  
أدى إلى جعل التربة  ،إال أن استخدام اآلالت الزراعية عمى نطاق واسع في تنفيذ العديد من العمميات الزراعية ،خدمة التربة

، والتي أدت إلى حدوث تغير في (Kunze, 1984)( كيمو باسكال حسب 450-100معرضة لضغوط مختمفة تتراوح بين )
. فقط بل يتعداه إلى طبقات التربة تحت السطحية ،وىذا التغير ال يقتصر عمى الطبقة السطحية لمتربة ،خصائص التربة الفيزيائية

وحدوث خمل في توزيع  ،بسبب انخفاض المسامية الكمية ،ؤدي إلى إعاقة انتشار الجذوري ،وبالتالي فإن انضغاط الطبقات التحتية
 ،التربة بأنيا نظام ديناميكي متعدد االطوارتعّرف (. و 2001 ،مييوبو  )إبراىيموزيادة مقاومة التربة لالختراق  ،النظام المسامي

% حجمًا 50ولكي يحصل ىذا التوازن يجب ان يشكل الطور الصمب تتألف من الطور الصمب والطور السائل والطور الغازي، 
(. إال أن ىذه النسب تتغير باستمرار تبعًا لظروف Hillel, 1980% حجمًا حسب )25% حجمًا والطور الغازي 25والطور السائل 

حيث أدى االستثمار المكثف من قبل االنسان في اآلونة األخيرة الى انضغاط التربة وتدىور الحالة البنائية ليا. ويعتبر  ،االستثمار
نما يتعداىا إلى الطبقات  ،نمط الفيزيائي لتدىور التربة ويؤدي الى تدىور بنائيا ليس فقط في الطبقة السطحيةاالنضغاط ىو ال وا 

من أجل إعادتيا إلى ما  ،خالل فترة قصيرة تحتاج إلى زمن طويل ،التحتية لمتربة، وىذه االضرار التي يمكن أن تمحق ببناء التربة
 . (Muller et al, 2010)كانت عميو قبل الضغط 

أثناء سيرىا فوق األراضي عندما تكون رطوبة التربة  الحيواناتو الحراثة  معداتو  ،يحدث االنضغاط بسبب استخدام اآلالت الزراعية
 استخدامو  ،عمى عمق واحد لفترات طويمة باإلضافة إلى مرور عجمة الجرار في خط الفالحة أثناء الحراثة المطرحية الحراثةو  عالية

االنضغاط بأنو تعرض التربة  (Battiato et al, 2013). وعرف (Vanlyden, 2000األسمدة المعدنية دون األسمدة العضوية )
مل أيضًا من حجم وعدد قلقوى خارجية تقمل من حجم المسامات وتزيد من الكثافة الظاىرية مما يقمل من نفاذية التربة لمماء، وي

والمسؤولة عن حركة الماء المتجو نحو األسفل إلى داخل التربة إضافة إلى حركة الماء الصاعد نحو المسامات الكبيرة الفعالة 
ويحد من توزع الجذور في  ،األعمى بالخاصة الشعرية من الماء األرضي، كما يقمل االنضغاط من إتاحة الماء واليواء والمغذيات

% من الجذور في الطبقة السطحية 70يتواجد  (Unger, 1988)حسب (Tarawally et al, 2004;Kim et al, 2010). التربة
% 50و ،% في الطبقة السطحية50% في الطبقة تحت السطحية، ويرى ىذا الباحث أن النسبة يجب ان تكون النسبة 30لمتربة و 

ثار التي يخمفيا في الطبقة تحت السطحية مما يؤكد عمى أىمية ىذه الطبقة وضرورة بقائيا في حالة جيدة. تعتبر دراسة اآل
وعمى خصائصيا الفيزيائية بشكل خاص مجااًل ىامًا تم تناولو خالل العديد من  ،االنضغاط عمى خصائص التربة بشكل عام

الدراسات واألبحاث، ففي دراسة تم فييا ضغط تربة رممية طينية لومية مزروعة بالحبوب انخفض اإلنتاج في السنة األولى لمدراسة 
% والمحتوى الرطوبي 3% والمسامية اليوائية بنسبة 4السنة الثانية انخفضت كل من المسامية الكمية بنسبة %، وفي 38بنسبة 
 ,Ishaq et al)حسب  Mpa 0.46، وزادت مقاومة التربة لالختراق بمقدار 3غ/سم0.1%، كما زادت الكثافة بمقدار 1بنسبة 

في بعض  ،( وأثناء تقييم الخصائص الفيزيائية والييدروديناميكية لطبقة التربة التحت السطحية2014حسب )بدور،  .) 2001
 ،% من المواقع المدروسة منضغطة في الطبقات التحتية81.81تبين ان  ،مواقع الساحل السوري تحت ظروف االستثمار الحالي
عمى وجود ضرورة ممحة الستصالح ىذه الطبقات. حيث %. مما يؤكد 84وتجاوزت فييا درجة االنضغاط القيمة الحدية وىي 

لمتخمص من االجيادات األفقية الناتجة عن  ،التفكيك الميكانيكي لطبقة التربة تحت السطحية ىو الوسيمة الوحيدة فقط يعتبر
( االثار 2015وىيفا،  وتبين دراسة )ابراىيم  .(Shulte, 1980اإلجيادات )االنضغاط )االجيادات العمودية( وبالتالي إلزالة ىذه 
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 10حيث أدى إلى زيادة حجم المسامات اليوائية االكبر من  ،االيجابية لمتفكيك الميكانيكي لمطبقات التحتية من الناحية الفيزيائية
ميكرون عمى تربة طينية   50%، وكانت الزيادة االكبر في حجم المسامات التي أقطارىا أكبر من 13.2% إلى 1.8ميكرون من 

                                                                                                                                                                                                        .3غ/سم 1.36إلى  3غ/سم 1.45سمتية، وانخفضت الكثافة الظاىرية من 
 وخاصة الحراثة ،والتي يتم تحديدىا أثناء التخطيط لعمميات إدارة التربة، أىم المؤشرات التي يستدل من خالليا عمى االنضغاطمن 
الضغط الذي تسببو اآلالت  يؤدي  إذ ،الصفات الفيزيائية التي تتأثر بعممية إدارة التربةوالتي تعد من  ،الكثافة الظاىرية ىي

وتتغير معيا مسامية التربة وبشكل كبير جدًا والسيما بعد الحراثة مباشرة وىذا التغيير يعتمد عمى بناء التربة ا الزراعية ارتفاع قيمتي
ر الحاصل في ونوع المحراث المستخدم ونوع العممية الزراعية، لذلك اتجيت الدراسات الحديثة في العقود االخيرة لمتابعة التغي

طن 10الكثافة الظاىرية مع العمق بزيادة الحمل المطبق حيث وجد ان استخدام اآلالت والقيام بالعمميات الزراعية بحمل يصل إلى 
 Ogunremi)(. وأشار(Wololsk, 2007سم وزيادة الكثافة الظاىرية  60يؤدي إلى التأثير في التربة التحتية لعمق يصل إلى 

et al, 1986)  لمتربة المنضغطة، وكذلك  1.68لمتربة غير المحروثة إلى  3غ/سم 1.46ان الكثافة الظاىرية قد زادت من إلى
 انخفضت المسامية الكمية لمتربة بشكل كبير مما ينعكس سمبًا عمى نمو الجذور فييا.  

وتزيد من  ،تقمل من المسامية الكميةعن االنضغاط ان زيادة الكثافة الظاىرية لمتربة والناتجة   (Wilhelm et al, 2004)وأكد  
و يؤدي إلى انخفاض التوصيل الييدروليكي عندما تكون رطوبة التربة اكبر من الرطوبة عند السعة  ،نسب المسامات الصغيرة

ت والجيد ونظرًا ألىمية استخدام اآلالت الزراعية واختصارىا الوقمما يؤثر سمبًا عمى ارتشاح وتصريف المياه في التربة.  ،الحقمية
وعدم امكانية االستغناء عنيا تم التوجو في ىذا البحث لدراسة تأثير ىذه اآلالت عمى بعض خصائص التربة الفيزيائية ومحاولة 

  ستخدام المكثف لآلالت الزراعية. إيجاد بعض الحمول لمتخفيف من مشكمة االنضغاط الناتجة عن اال

 أهمية البحث وأهدافه: 2-
إال بالتفكيك الميكانيكي استصالحيا والتي ال يمكن  ،تكمن أىمية البحث إيجاد الحمول المناسبة لطبقات التربة التحتية المنضغطة

نتاجيتيا،  خواص التربة وتحسين إزالة اإلجيادات األفقية الذي يعمل عمى   وييدف البحث إلى:وا 
 لمتربة.تغيرات أىم الخصائص الفيزيائية  عمى التحتية التربة دراسة أثر انضغاط 1-

 .الخصائص الفيزيائية لمتربة بعض عمى االنضغاط من مختمفة درجات عند التحتية لمطبقات الميكانيكي التفكيك أثر دراسة2- 
 .الفيزيائية لمتربةالخصائص  بعضتحسين  في الميكانيكي التفكيك وفعالية التحتية الطبقة في االنضغاط درجة بين العالقة تحديد3-

 :قهطرائ البحث و مواد   3- 
      تحديد موقع  بعدو، 2019في العام ( محافظة الالذقية )محطة بحوث دبا في ،الزراعيةنفذ البحث في مركز البحوث العممية            

وأخذت عينات مرافقة  معدنيةسم بواسطة اسطوانات  (40-20، 20-0خذ عينات من الموقع من االعماق )أتم  ،تنفيذ التجربة
 المدروسة فكانت النتائج كما ىي في الجدول التالي:  والكيميائية لمتربة لتحديد بعض الخصائص الفيزيائية

 ( بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمتربة في األعماق المدروسة1الجدول )
 الطريقة المستخدمة سم 40-20 العمق سم0-20العمق  التحميل
 (Day, 1965)ييدرومترطريقة ال 40.53 39.91 الطين% نسبة

 ييدرومترطريقة ال 35.27 33.0 نسبة السمت%
 ييدرومترطريقة ال 24.20 27.09 نسبة الرمل%
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لومية طينية طينية لومية التربةقوام نوع   مثمث القوام حسب التصنيف األلماني 
 walkley and) الرطبطريقة اليضم  0.53 1.97 نسبة المادة العضوية %

Black, 1934) 

 46.8 46.5 غ تربة100سعة التبادل الكاتيوني  م.م/

 Warncke) الصوديومطريقة خالت 

and Brown, 1998; Skroch et 

al., 2006) 

 البكنومتر 2.64 2.61 3الكثافة الحقيقة غ/سم
      جياز الضغط الغشائي 35.1 35.4 السعة الحقمية % حجماً 

((Hartge and Horn, 1991 
 جياز الضغط الغشائي 18.1 19.5 وزناً نقطة الذبول الدائم % 

الموضح  (TGL, 1985)في مثمث القوام األلماني  ،حسب التصنيف األلمانيLT لوميةطينية أن نوع التربة  1)) يالحظ من الجدول     
من  ورسم خط أفقي ،النسبة المئوية لكل من الرمل والطين والسمت عمى أضالع المثمث وضع نقطة تحدديتم  ثحي (1بالشكل رقم )
وأن خصائص التربة الفيزيائية  ،الخطوط الثالثة ىي التي تحدد نوع التربة نقطة تقاطعوتكون  المقابل،موازي لمضمع  ىذه النقطة

 –32.38% ونسبة السمت بين 40.53 – 39.91حيث تراوحت نسبة الطين بين  .شبو متجانسة المدروسةوالكيميائية في األعماق 
العمق % في 1.97%، كما أن نسبة المادة العضوية تنخفض مع العمق حيث بمغت 27.09- 24.20% ونسبة الرمل بين 35.89
  .سم20-40العمق % في 0.53 وانخفضت إلى (Pagel, 1982%حسب )1-4تقع ضمن المجال المتوسط  ةوىي نسبسم 20-0

 

 
 ( يوضح قوام التربة حسب مثمث القوام األلماني1الشكل )

يمكن  ،بواسطة جرار ومقطورة مياه وذلك 20.75 % أصبحت رطوبة التربة قريبة من حد الترقيقعندما تمت عممية ضغط التربة 
وتم حساب وزن الجرار مع  ،حيث استخدم حمولتين مختمفتين لممقطورة ،التحكم بالوزن عمى محور العجالت الخمفية لممقطورة
 الضغطوكان  ،والمحور المتوسط والمحور الخمفي بواسطة القبان اإللكتروني ،المقطورة ثم تم حساب وزن المحور األمامي لمجرار
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كان الوزن عمى العجالت الخمفية بالنسبة لذلك تم اعتماده كونو ىو القوة الضاغطة األكبر، حيث  ،عمى المحور الخمفي ىو األكبر
  .(2)لمستويات الضغط المطموبة كما ىو مبين في الجدول 

 ( الحمولة عمى المحاور الخمفية لمجرار2الجدول )
 )العجمتين(الحمولة عمى المحور الخمفي )كغ( المعاممة

P0 بدون ضغط 
P1 1400 
P2 2730 

 :Kg حمولة العجمة ب وبعد تحديد 
تحديد مساحة سطح تالمس العجمة ذات الحمولة األكبر عمى سطح تربة صمب )جافة ىوائيا( وفي مثل ىذه الحالة يكون سطح تم 

حيث وضعت قطعة كرتون وفوقيا قطعة من ورق الكربون وبعد تمرير العجمة  Sohne(1951) التماس عمى شكل قطع ناقص حسب
ة مكان العجمة عمى ورقة الكربون ثم تم تحديد عرض تالمس العجمة مع التربة عمى ىذه القطعة عند الحموالت المطموبة تم طباع

 وطول التالمس في حالة الوقوف عمى شكل قطع ناقص.
 حيث تم حساب مساحتو كمايمي:

𝐴سم2 =
𝑎. 𝑏.  3.14

4
 

 طول القطع الناقص a : إن حيث 
           : bعرض القطع الناقص  

 كالتالي:موضحة وكانت القيم       
 ( طول وعرض تالمس العجمة مع سطح تربة صمب وجاف هوائيا  3جدول )ال 

 )سم( b )سم( a المعاممة
P1 34 14 
P2 39 14.5 

 الخمفي( مع التربة حسب المعاممة كما يمي:  )المحورفكانت مساحة سطح تالمس العجمة ذات الحمولة األكبر 
A     =0 في المعاممة  2سمP0 
A     = 373.4 في المعاممة  2سمP1 

  A  =444 في المعاممة  2سمP2 

 ( عمى المعامالت بالكيمو باسكال وذلك وفق العالقة التالية: paبعد ذلك تم حساب الضغط المطبق )
𝑃𝑎 =

 

 
  . 100 

 حمولة العجمة )كغ( pأن  حيث
A           2سم التالمس مساحة سطح

 

 P0  = 0 Kpa         ،P1  =   187.5 Kpa    ،P2  =   307.4 KPa :يمي فكانت الضغوط المطبقة كما
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والمقطورة المعمقة بو لممعامالت المدروسة بحيث تم ضغط كل معاممة مع مكرراتيا لكامل مساحة  )نيوىولند(بواسطة الجرار ضغطالتم      
 : (2) شكلالمعاممة حيث أن خط سير العجمة مالصق لخط سير العجمة السابقة كما ىو مبين في ال

 
 وضح ألية ضغط التربةي( 2)رقم  شكلال
تفريغ كمية عن طريق  ،ثم االنتقال إلى المعاممة ذات الضغط األقل ،أوال KPa 307.4 حيث تم البدء بالمعاممة ذات الضغط األكبر

ووزنيا ثانية بواسطة القبان  ،من مياه الصيريج مقدرة بالمتر لتصل إلى الوزن االقل المعادل لمحمولة المدروسة السابقة الذكر
  األكبر. والمحور الخمفي ى ضغط بقىيااللكتروني بحيث 

عمى إجراء التفكيك الميكانيكي  تم % 11.67بعد االنتياء من ضغط التربة وعندما أصبحت رطوبة التربة قريبة من حد االنكماش 
كما ىو موضح  ،سم 50التفكيك لمطبقات التحتية حتى عمق . وتم عمى الجرار موصولبواسطة مفكك بسالح واحد  ،سم 50عمق 

 18وبالتالي سيكون مجموع القطع التجريبية  ،بدون تفكيك بثالثة مكررات لكل معاممة( إضافة لوجود معامالت  4,3باألشكال رقم )
 قطعة.

 
 قبل دخوله في التربة ( يوضح سالح التفكيك الميكانيكي3)الشكل 

 
 التفكيك الميكانيكي أثناء عملية شق التربة( سالح 4)الشكل 
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سم  20حراثة مطرحية عمى عمق تم إجراء ،وبعد وصوليا لحد الترقيق ،تم ري التربة رية سطحية االنتياء من عممية التفكيكبعد 
  .سطح التربة لتسويةالدورانية وترك الطبقات التحتية منضغطة بمستويات مختمفة من الضغط، ثم تم تكسير الكتل الترابية بالعزاقة 

 تصميم التجربة والتحميل االحصائي: 
معامالت وبثالث  6)( Randomized Complete Block Designوفق تصميم القطاعات العشوائية الكاممة )التجربة  صممت

وتم توضيح  (5الشكل رقم ) في كما2م 9قطعة ومساحة كل قطعة  18التجريبية وبالتالي يكون عدد القطع  ،مكررات لكل معاممة(
 .العوامل المدروسة أسفل الشكل

 

 ( مخطط البحث حسب تصميم القطاعات العشوائية الكاملة5شكل )لا
 

 تجريبية بثالث مكررات لكل معاملة تمعامال  6

 Kp 307.4 =  ضغط:     Kp 187.5  ،P2 =  ضغط:     Kp 0 ،P1 =  ضغط :   P0 حيث أن

L0                :لمطبقات التحتية ميكانيكي بدون تفكيك     ، L          :  لمطبقات التحتية ميكانيكي تفكيكمع . 
اختبار و % 5عند مستوى ثقة LSDمعنوي التباين لحساب أقل فرق  وتحميلواستخدمت فييا عالقات االرتباط من الدرجة األولى 

T.test باستخدام البرنامجEinfach Varianz Analise.  
وذلك بتطبيق ضغوط متزايدة عمى عينة التربة ويتم حساب  ،الضغط الغشائي باستخدام جياز مساميةال اتمجموعال وتم تحديد حجم

 الضغط وفق العالقة التالية:
pm = 

   

 
 

 : التوتر السطحي لمماء مقدرًا ب نيوتن/متر𝑊 حيث 
       d: قطر المسام مقدرًا بالميكرون 

 بعد ذلك يتم تحديد حجم المجموعات المسامية من العالقات التالية:
PV% >50µm = PV% - Wvol. pF1.8 

PV% >10µm = PV% - Wvol. pF2.5 

PV% (10-50) µm = Wvol. pF1.8 - Wvol. pF2.5 

PV% (0.2-10) µm = Wvol. pF2.5- Wvol. pF4.2 

PV% < 0.2µm = Wvol. pF4.2 

Wvol. pF1.8:  نياية الضغط المعادل الرطوبة الحجمية عندpF1.8 

P0 L0 P1 L0 P2 L0 

P0 L P1 L P2 L 

P1 L0 P2 L0 P0 L0 

P1 L P2 L P0 L 

P2 L0 P0L0 P1 L0 

P2 L P0L P1 L 
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PV%   وتحدد كما يمي:: حجم المسامية الكمية 
PV% = (1- 

  

  
).100 
        3غ/سم : الكثافة الحقيقة لمتربة         𝝔𝒔        3غ/سم الكثافة الظاىرية لمتربة 𝝔𝒅 :حيث 

في الذي يعتبر تحديده أمرًا  ،معامل التوصيل الييدروليكي المشبع تم تحديدووضحت النتائج وتمت مناقشتيا في فقرة النتائج. كذلك 
غاية الصعوبة نظرُا لتشعب النظام المسامي في التربة باإلضافة إلى تغيرات في شكل األنابيب وطوليا، حيث أن كمية الماء 

 المتدفقة في مقطع التربة تتناسب مع األس الرابع لنصف قطر المسام حسب العالقة التالية:
   = π.r4.     . .  

   
   

                 نصف قطر األنبوب )سم(:    r/ثا(                3المتدفقة )سم : كمية الماء𝓺حيث أن:   
       (2:  تسارع الجاذبية األرضية )سم/ثا (                       3كثافة الماء )غ/سم:                    

 (الزوجة الماء )غ/سم. ث:   االرتفاع الييدروليكي )سم(                                  
 طول األنبوب )سم(                  

وبالتالي فإن أي زيادة بسيطة في قطر المسام يرافقو زيادة أسية كبيرة لكمية الماء المتدفقة، ومن ىنا تأتي أىمية معرفة أنصاف  
 أقطار المسامات المشاركة في عمميات النقل داخل التربة.

( 40-60)-( 20-40)-( 20- (0ىذا وتم تحديد معامل التوصيل الييدروليكي المشبع مخبريًا لممواقع المدروسة في األعماق 
 ( وفق العالقة التالية:Schonberg, 1965سم بواسطة اسطوانات معدنية حسب طريقة )

.   
 
              𝚱  =        

 . 
 

 (3: حجم الماء المتدفق )سم              ثا(: معامل التوصيل الييدروليكي المشبع )سم/  Κ أن:حيث 
 الزمن )ثا( :     t                          (2: مساحة مقطع العينة )سم              
 : االرتفاع الييدروليكي )سم(             

 التالي:وىذه الطريقة تعتمد عمى قانون دارسي 

Κ =  
 

  𝑎    
 

 التدرج الييدروليكي. :      𝑎   : كمية الماء المتدفقة عبر مقطع التربة.                    أن:  حيث 
وقد نفذت القياسات في حالة التدفق المستقر وعند تدرج ىيدروليكي مساو لمواحد، حيث أخذت العينات وتم إشباعيا بالماء لمدة 

 في فقرة النتائج. التي تم التوصل إلييا ساعة ثم وضعت في جياز قياس معامل التوصيل الييدروليكي المشبع ووضحت النتائج 24

 :النتائج والمناقشة4-
 : 3غ/سم الكثافة الظاهريةعمى  التحتية الطبقة انضغاط من مختمفة مستويات عند الميكانيكي التفكيك أثر 1-4-

تعطي فكرة عن حركة الماء واليواء ضمن قطاع التربة، كما اعتمدت من قبل العديد من  ،صفة فيزيائية ىامةتعد الكثافة الظاىرية 
، ويمكن أن يعتمد (Petelkau, 1984) النباتولتحديد الكثافة المناسبة لنمو وتطور  ،لتحديد العالقة بين االنتاجية والكثافة ،الباحثين

 0.92- 1.96ربة والكشف عن المواقع المنضغطة في الحقول الزراعية، وتتراوح قيمتيا بين عمى الكثافة لتحديد مقدار انضغاط الت
 .والتفكيكالضغط المطبق معامالت تغيرات قيم الكثافة نتيجة  4)ويبين الجدول ) (.Ermich , 1980حسب نوع التربة ) 3غ/سم
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 3سم/غ الظاهرية الكثافة عمى التحتية الطبقة انضغاط من مختمفة مستويات عند الميكانيكي التفكيك أثر ((4الجدول  
 

 معامالت الضغط

 3الكثافة الظاهرية غ/سم

 Lمع تفكيك ميكانيكي  L0بدون تفكيك ميكانيكي 

P0 1.22 1.18 

P1 1.33 1.22 

P2 1.47 1.30 

LSD5% 0.025 

 

المعامالت الغير ففي  المعامالت المدروسة.جميع مع زيادة الضغط المطبق في معنويًا الظاىرية  قيم الكثافةيبين الجدول ارتفاع 
لى  P1في المعاممة  3غ/سم 1.33إلى معنويًا   رتفعتوا P0المعاممة  في 3غ/سم 1.22الكثافة بمغت L0 مفككة   3غ/سم 1.47وا 

إلى خفض قيمة الكثافة  L في حين أدى التفكيك الميكانيكي، عمى مسامات التربة مضغطمما يؤكد الدور السمبي ل P2في المعاممة 
عمى الترتيب، P2 و P1في المعاممتين  3سمغ/  0.17و 0.11   وبمقدار  P0في المعاممة  3سمغ/ 0.04الظاىرية معنوياً بمقدار 

ما يؤكد الدور اليام الذي يمعبو درجة انضغاط التربة  قيمة الضغط المطبق وزيادة حيث نالحظ زيادة فعالية التفكيك مع زيادة
وىذا يتفق مع  غير المفككة مقارنة بالمعامالتالتفكيك في تحريك طبقات التربة المنضغطة والتخفيف من تراص ىذه الطبقات 

كيمو   600نتيجة تعرضيا لضغط يعادل الذي بين أن انضغاط الطبقات التحتية في تربة لومية سمتية  2013)بركات،  و ابراىيم)
، وأدى تفكيك ىذه الطبقات ميكانيكيًا إلى انخفاض قيمة الكثافة 3سمغ/ 0.38أدى إلى زيادة الكثافة الظاىرية بمقدار  باسكال
   . 3سمغ/ 0.15بمقدار

  :توزيع النظام المسامي عمى التحتية الطبقة انضغاط من مختمفة مستويات عند الميكانيكي التفكيك أثر 2-4-
تعطي فكرة عن الحالة البنائية لمتربة، كما أن توزيع النظام المسامي يعد  ،المسامية الكمية لمتربة صفة فيزيائية ىامةيعتبر حجم 

وىو بذلك يعتبر  ،العامل المحدد لعمميات النقل والتخزين داخل قطاع التربة، وبالتالي يؤثر عمى المحتوى المائي واليوائي فييا
 (Muller, 1985) .النباتئي المناسب لنمو عاماًل محددًا لموسط الفيزيا

المعامالت  المدروسة، ففي( انخفاض حجم المسامية الكمية مع زيادة الضغط المطبق في جميع المعامالت 5يالحظ من الجدول )
 49.61وبمغت P2 وP1وانخفضت معنويًا في المعاممتين P0الضغط عند  % 53.78بمغت )شاهد( غير المنضغطة وغير المفككة 

% 1.52إلى زيادة معنوية واضحة في حجم المسامية الكمية وذلك بمقدار L% عمى الترتيب، وأدى التفكيك الميكانيكي 44.31و 
عمى الترتيب، وأدى التفكيك إلى زيادة حجم المسامية الكمية. وبالنسبة لممسامات P2 وP1% في 6.44و  4.17وبمقدار  P0في 

لى  P1L0% في6.73شكل معنوي وحاد مع زيادة الضغط حيث انخفضت إلى انخفضت ب µm  50من أكبر التي قطرىا وا 
(% ، وأدى التفكيك إلى (3-20والبالغ  Hartge and Horn, 1991)متجاوزة بذلك المجال الذي حدده ) P2L0% في 1.45

والمسؤولة عن جميع عمميات   µm 10. كذلك المسامات التي أقطارىا أكبر من P2Lو  P1Lزيادة معنوية فقط في المعاممتين 
لى P1L0  % في 13.3التيوية انخفضت معنويًا مع زيادة الضغط حيث انخفضت إلى  متجاوزة بذلك القيمة  P2L0% في 8.4وا 

 6.7 %و بمقدار P1L % في3.78، ، وأدى التفكيك إلى رفع نسبة ىذه المسامات بمقدار (Czeratzki, 1978)( %12الحدية )
وىذا يدل عمى الدور اليام الذي يمعبو التفكيك الميكانيكي في تحسين المبادالت الغازية وزيادة المسامات اليوائية. أما  P2Lفي 

 حسب  5-15)%)والتي يجب أن تتراوح بين µm (10-0.2)  المسامات التي تحوي الماء الغير متاح لمنبات يتراوح حجميا بين 
(Hartge and Horn, 1991)  عند12.24% انخفضت مع زيادة الضغط إلى P1L0 في حين أن االنخفاض كان معنويًا في
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P2L0  وكانت الزيادة معنوية في  ،وأدى التفكيك أيضًا إلى زيادة ىذه النسب 19.3%وبمغت نسبتياP1L  وP2L  أما حجم .
وأدى  P2وP1حيث ارتفعت معنويًا في المعاممتين  مع زيادة الضغط المطبق زادت نسبتيا µm 0.2 من أقل قطرىا التي المسامات

وكان االنخفاض معنويًا في المعامالت الثالث مع اإلشارة أن ىذه المسامات تحوي  ،انخفاض نسبة ىذه المسامات التفكيك إلى
 الماء الميت وىي مرغوبة.

 المسامي النظام توزيع عمى التحتية الطبقة انضغاط من مختمفة مستويات عند الميكانيكي التفكيك أثر (5)الجدول

 الضغط
PV% PV% >50µm PV% >10µm 

PV% (0.2-10) 

µm 
PV% < 0.2µm 

L0 L L0 L L0 L L0 L L0 L 

P0 53.78 55.3 14.65 13.46 18.68 20.04 13 13.91 22.1 21.35 

P1 49.61 53.78 6.73 8.68 13.3 17.08 12.24 14.62 24.07 22.08 

P2 44.31 50.75 1.45 9.75 8.4 15.10 9.31 12.22 26.6 23.53 

LSD5% 0.983 1.254 1.513 1.393 0.4 

 منحنيات الشد الرطوبي: عمى التحتية الطبقة انضغاط من مختمفة مستويات عند الميكانيكي التفكيك أثر 3-4-
ويمثل العالقة   بين الشد لمتربة  الييدروديناميكيةعتبر من أىم الخواص او منحنيات االحتفاظ بالماء، وت pFوتسمى منحنيات  

 في دراستنا هتحديد وتم ،يمكن عن طريقو تحديد المحتوى الرطوبي عند أي مستوى شد رطوبيالرطوبي والرطوبة الحجمية لمتربة و 
  pF4.2 و pF3.5و  pF3 وpF2.5 و  pF2و  pF1.8وذلك بتطبيق ضغوط متزايدة بدءٌا من الضغط ، باستخدام جياز الضغط الغشائي 

 الطريقة ىذه أن اإلشارة مع سم 4 ارتفاعيا تربة اسطوانات باستخدام وذلك طويل عدة أشير، وىذه الطريقة مجيدة وتحتاج لوقت 
 عند الرطوبي المحتوى حساب يتم لذلك تم اعتمادىا في دراستنا حيث الرطوبي الشد منحني لتحديد دقة الطرق أكثر من تعتبر

 من الشكل:    و   ثم أدخمت إلى الحاسب وتم التوصل إلى عالقة أسية بين  مختمفة رطوبي شد مستويات

 =       
. أما المعادالت التي تم التوصل (Gardner et al, 1970)وىي تمثل الشكل األكثر استخدامًا من قبل العديد من الباحثين ومنيم 

 التالي:إلييا اعتمادا عمى الشكل السابق فيي عمى الشكل 
 بالنسبة لممعامالت الغير مفككة: 

P0L0:                                                        r2 =0.92                  θلممعاممة 
-6.727 0.154 *  =ψ  

P1L0:                                                         r2 =0.99                   θلممعاممة   
-9.518 0.0204 *  =ψ                                         

P2L0:                                                r2 =0.98                  θلممعاممة   
-11.5845 0.00338 *  =ψ 

                         (6ويمكن تمثيل العالقات السابقة بيانيًا كما في الشكل رقم )
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 الغير مفككة في المعامالت ( منحنيات الشد الرطوبي6شكل )ال

كما يبين الشكل . المدروسة معامالتالجميع عند نفس الضغط  الرطوبي الشد زيادة مع ينخفض لمتربة الرطوبي المحتوى أننالحظ 
 إلى يعود وىذا pF ال قيمة نفس عند الضغط زيادة مع يزداد لمتربة الرطوبي المحتوى أن pF=2 من أكبر رطوبي شد عندأنو 
 المحتوى زيادة وبالتالي ،0.2µmوتغيير توزيع النظام المسامي لمتربة وخاصة المسامات التي قطرىا أقل من  الظاىرية الكثافة زيادة

 عند نفس الضغط. حجماً %  الرطوبي
 الشكل التالي:أما بالنسبة لممعامالت المفككة فكانت المعادالت عمى 

P0L:                                                         r2 =0.98                  θلممعاممة 
-8.67 0.0737*  =ψ  

P1L:                                                         r2 =0.987               θلممعاممة   
-7.653 0.179 *  =ψ                                         

P2L:                                                     r2 =0.96                 θلممعاممة   
-9.5305 0.0197 *  =ψ 

 :(7الشكل رقم )تمثيل العالقات بيانيًا في  تمو 

 
 مفككة في المعامالت ( منحنيات الشد الرطوبي7الشكل )

 عند جميع مستويات الضغط في ،الرطوبي الشد زيادة مع لمتربة ينخفض الرطوبي المحتوى نالحظ أنكذلك في المعامالت المفككة 
 وبأن ليا في المعامالت الثالث بعد إجراء التفكيك الميكانيكي ،كما أن المنحنيات تكون متقاربة من بعضيا .المدروسة المعامالت
 عند أي مستوى لمشد الرطوبي وىذا يعود الميكانيكي التفكيك أصبح متقاربًا بعد ،الضغوط المختمفةلمعامالت  الرطوبي المحتوى

ونقطة الذبول الدائم والماء  ،ويمكن من خالل ىذه المنحنيات تحديد الرطوبة عند السعة الحقمية ،الظاىرية الكثافة النخفاض ذلك
 المتاح، كما يمكن تحديد الثوابت التجريبية وحركية الماء في التربة.
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  الهيدروليكي المشبع:  معامل التوصيل  عمى التحتية الطبقة انضغاط من مختمفة مستويات عند الميكانيكي التفكيك أثر  4-4-

نسبة التدفق إلى تدرج الجيد الييدروليكي، ويتأثر ىذا المعامل بحجم المسامات عن معامل التوصيل الييدروليكي المشبع  بريع
، (Suleiman and Ritchie, 2001)ميكرون ودرجة استقامة ىذه المسامات حسب  10الكمية وخاصة المسامات أكبر من 

من أىم الخصائص الفيزيائية لمتربة المستخدمة لمحكم عمى الحالة البنائية عند إجراء التفكيك الميكانيكي عمى األتربة  ويعتبر
م/يوم يعني أن  0.1أقل من  تكون قيمة معامل التوصيل الييدروليكي المشبعحيث عندما  ،(Dörter, 1986)المتماسكة حسب 

 .  التربة بحاجة إلى تفكيك ميكانيكي
 م/يوم قيم معامل التوصيل الهيدروليكي المشبع عمى التحتية الطبقة انضغاط من مختمفة مستويات عند الميكانيكي التفكيك أثر ((6الجدول  

 

 معامالت الضغط
 معامل التىصيل الهيدروليكي المشبع م/يىم

 Lمع تفكيك ميكانيكي  L0بدون تفكيك ميكانيكي 

P0 1.98 2.13 

P1 1.177 1.86 

P2 0.091 1.52 

LSD5% 
0.407 

 

، ففي انخفاض قيمة معامل التوصيل المشبع مع زيادة الضغط المطبق في جميع المعامالت المدروسة من الجدول نالحظ 
في المعامالت الغير قيمة معامل التوصيل المشبع  تانخفضو ، م/يوم  1.98بمغت قيمتو والغير مضغوطة المعامالت الغير مفككة 

م/يوم ولم يتجاوز القيمة  0.81أي  بمقدار  P1م/يوم عند الضغط  1.17إلى  P0م/يوم  عند الضغط  1.98من  معنوياً مفككة 
م/يوم مقارنة بالمعاممة غير المضغوطة   1.85فانخفض انخفاضًا معنويًا بمقدار P2م/يوم( ، أما عند الضغط   0.1الحدية )

م/يوم وىذا يعود النضغاط طبقات التربة وارتفاع كثافتيا في الطبقات 0.091 وبمغت قيمتو م/يوم(  0.1وتجاوز القيمة الحدية )
وىي زيادة غير     P0م/يوم في المعاممة   0.15التحتية. وأدى التفكيك الميكانيكي إلى رفع قيمة معامل التوصيل المشبع بمقدار 

 و P1في المعاممتين  م/يوم 1.43و  0.69وبمغت الزيادة  P2 و P1في حين كانت الزيادة معنوية في كال المعاممتين  ،معنوية
P2حيث نالحظ زيادة فعالية التفكيك الميكانيكي في تحسين ورفع قيمة معامل التوصيل مع زيادة الضغط المطبق. عمى الترتيب .

وىذا يدل عمى أىمية ،  P2 اعمى من القيمة الحدية حتى عند الضغط األعمىكما ان التفكيك حافظ عمى قيمة معامل التوصيل 
 التفكيك في تحسين مسامية التربة وعمميات النقل والتوصيل فييا.

 :ستنتاجاتاال 5-
 187.5عند ضغط  3غ/سم1.33أدى ضغط التربة إلى ارتفاع كثافتيا الظاىرية معنويًا وذلك مع زيادة الضغط المطبق إلى   1- 

Kp  لى التفكيك في تخفيضيا مع زيادة الضغط وبمغ مقدار االنخفاض ، وزادت فعالية Kp 307.4 عند ضغط 3غ/سم 1.47وا 
 عمى الترتيب . ( P0،P1 ، P2 عند الضغوط  ) 3غ/سم (0.17،  0.11، 0.04)

والمسامات  µm 10 التي أقطارىا أكبر من والمسامات µm 50 انخفضت المسامية الكمية والمسامات التي أقطارىا أكبر من 2-
(0.2-10) µm  مع زيادة الضغط المطبق، ورافق ذلك زيادة في نسبة المسامات التي تحوي الماء الميت والتي أقطارىا أقل من

0.2 µm. 
%  6.44و  4.17 و بمعدل P0% عند الضغط 1.52إلى زيادة في نسبة المسامات الكمية بمعدل  أدى التفكيك الميكانيكي -3

وبمغت P2 و P1في المعاممتين µm 50 معنوية في المسامات التي أقطارىا أكبر منعمى الترتيب، وأدى أيضًا لزيادة P2 و P1عند
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كذلك أدى  P2% في 6.7و P1% في 3.78بمعدل µm 10 % عمى الترتيب. كذلك زادت نسبة المسامات أكبر من8.3و 1.95
 عمى الترتيب.P2 و P1% في 12.22و 14.62لزيادة معنوية في نسبة المسامات التي تحوي الماء المتاح ووصمت نسبتيا إلى 

أدى ضغط التربة إلى زيادة المحتوى الرطوبي مع زيادة الضغط المطبق عند نفس الشد الرطوبي في مجال شد رطوبي أكبر  4-
بسبب ارتفاع كثافتيا الظاىرية، وأدى التفكيك الميكانيكي إلى تقميل الكثافة و تقارب المحتوى الرطوبي لمعامالت  Pf=2من 

 .P0،P1 ، P2الثالثة الضغوط 
وتجاوز القيمة  P1م/يوم عند  1.17انخفض معامل التوصيل المشبع مع زيادة الضغط المطبق حيث انخفضت قيمتو إلى  5-

وبمغت الزيادة P2 و P1م/يوم، وأدى التفكيك إلى رفع قيمة معامل التوصيل معنويًا عند الضغوط  0.091وبمغت  P2عند الحدية 
 م/يوم عمى الترتيب. 1.43و 0.86
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Abstract:  

The research was conducted in Lattakia ( at Dabba research station) in clay-

loam soil,  it had designed as Randomized Complete Block Design ( 6 

treatments and 3 replicates for each treatment) the soil was exposed to three 

levels of pressure (0, 187.5, 307.4 ) Kpa respectively, then the compressed 

soil was tilled up to 20cm in depth homogeneously and the subsurface soil 

remained compressed  in different levels, a mechanical disassembly for 

compressed subsurface soil was conducted at shrinkage limit (SL) via 

mechanical disassembly in addition to control treatment without 

disassembly. The study showed a significant increase in bulk density by 

increasing the pressure and the highest value was at 307.4 Kpa, the 

disassembly led to decrease it significantly by 0.11 and 0.17 g/cm
3
 at the 

pressure levels 187.5 and 307.4 Kpa respectively. That confirm the 

important role of disassembly by moving the layers of compressed 

subsurface soil. Also, the mechanical disassembly led to a significant 

increase in the bulk of macro porosity by 4.17% at 187.5 Kpa and 6.44% at 

307.4 Kpa compared with no disassembly treatments. As well as the pores 

which their diameter more than 10µm increased by 3.78 and 6.7% at the 

pressure levels of 187.5 and 307.4 Kpa respectively. The soil compacting 

led to decrease in the size of pores that contains the available water capacity 

by 3.69% and the mechanical disassembly increased these pores by 2.91% 

at 307.4 Kpa. Also, the soil compacting and increasing its density led to 

decrease the values of saturated conductivity coefficient with increasing the 

pressure and the value of pressure was 1.17m/day at 187.5 Kpa and 

decreased to 0.091m/day at 307.4Kpa exceeding the threshold limit value, 

the disassembly led to a significant increase in its value and the increment 

value was 0.69 and 1.43m/day at the pressures 187.5 and 307.4 Kpa 

respectively. 

 Keywords: Compression, Subsurface Soil, Mechanical disassembly, 

physical properties. 

 


