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.للتربة 
من جھة اخرى اظھرت النتائج . كدالة للمحتوى الرطوبي بل اعتمد على تغیر الجھد الھیدرولیكي 

.لالمتصاصیة المحسوبة عند المحتوى الرطوبي االقل من السعة الحقلیة
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Water Properties
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Abstract
This study was conducted in three locations at Ninenva

Governorate, with different texure and land use by applying some
equation to predict  matric potential at wetting front through the
variability of moisture contents during the infiltration of water in the
soil by using double rings infiltrometer in planted and nonplanted soil
to know the correlation of matric potential as function of soil water
properties.
Results indicated that the value of hydraulic conductivity as a function
of moisture content was not correlated at lower moisture content but
related to change of hydraulic head. On the other hand, result revealed
that matric potential as a function of both moisture content and



calculated sorptivity were best fit at moisture level less than field
capacity.
Key words : matrics potential, wetting front, sorptivity, soil water
properties.
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المقدمة

 .
اء لسطح التربة حیث یتكون لذلك فان الظواھر الدینامیكیة للتربة تتباین ھي االخرى مع دخول الم

] . 11[تقدم جبھة االبتالل 
ا، التربة ووصولھ اقصى عمق وارتباطھ بخصائص التربة 

. التغیر في المحتوى الرطوبي في قطاع التربة
، اء، 

. ]19و 16[وطباقیة التربة
]25 . []24[

 .]15[
ما ] 12[

]6[اما . 
لذلك . ]14[

.الرطوبي واالمتصاصیة المحسوبة لترب مختلفة النسجة واالستعمال

البحثمواد وطرق 
اختیرت ثالثة مواقع لترب مختلفة النسجة واالستخدام ضمن محافظة نینوى، الموقع االول 

ات 
.المائیة واالیصالیة المائیة

]3 [
) كیلو باسكال٨٠٠،٥٠٠،٣٠٠،١٠٠،٣٣،١٠(

، تم ایجاد قیم االیصالیة ] 3[الشد عند تغیرات المحتوى الرطوبي خالل مقد التربة و كما جاء في 
. ا

]9 .[
]SPSS Ver.9 [

. الصفة 



). ١(الكیمیائیة لترب مواقع الدراسة موضحة في الجدول
].26[ولتقدیر بعض الصفات المائیة االخرى وكما موضح في a,b,cمع الزمن الیجاد الثوابت 

في المعادلة التالیة ] 6[د الشد عند جبھة االبتالل كدالة للمحتوى الرطوبي كما جاء تم ایجا
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[1]

حیث أن 
Hf (θ) سم(الشد عند جبھة االبتالل كدالة للمحتوى الرطوبي (

θs٣سم/٣سم(ع المحتوى الرطوبي المشب(

n,m,b,aثوابت المعادلة

Hfأما جھد الشد عند جبھة االبتالل كدالة لالمتصاصیة المحسوبة  (sor) و االمتصایة]S [ فقد
.في المعادلتین و على التوالي] 7[قدر كما جاء في 
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--[2]

حیث أن 
H f (sor)– سم(الشد عند جبھة االبتالل كدالة لالمتصاصیة(

θi–٣سم/٣المحتوى الرطوبي االبتدائي سم

S–٠.٥ثا/االمتصاصیة سم

ks–االیصالیة المائیة المشبعة

2
1

/ )]1/()1()/()(2[  nbbamkS bm
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[3]

النتائج والمناقشة
اظھرت نتا

یعود سبب ذلك الى تاثیر المحتوى الرطوبي في قیم االیصالیة المائیة اكثر من تاثیرھا في . االول 
. ]4[دالة الشد وذ



وذلك الن ، ، ط المحتوى الرطوبيالمزروعة وفق معادلة ترب
 .

ى الرطوبي افضل منھا كدالة للشد رغم اختالف قیم االیصالیة المائیة كدالة للمحتوى كدالة للمحتو
 .

. ضعف ارتباط الدقائق مع بعضھا البعض المسامیة و
K(θ)و كدالة للمحتوى الرطوبيK(ψ)المائیة كدالة للشد الرطوبي  

 .
. ]2,23[ما توصل

٩٩ %

,n, m) ٧و٦و ٥و ٤و ٣و ٢(الجداول المعاییر المشتركة 
b, a والممثل لترب ] ٢و ١[والمعتمدة على الصفات الھیدرولیكیة للتربة كما موضح في الشكل

R2Hیالحظ ان معامل التحدید  . موقع كلیة الزراعة والغابات  f (θ)n
,m , b , a٨٦ %

Hfالمزروعة على التوالي [θ] = 252.51 – 3911.02b –1.90m- 1358.1 n + 158.97
a ------------------------[4]

Hf [θ] = 144. 62 + 1163.90 b – 19.00 m – 14.99n – 131.10 a----------
-----[5]

امل  لع abا
nmوالعامل 

R2 ،٠.٩٧و٠.٨٣، ٠.٧٦
س٤٥و ٣٠، ١٥لالعماق 

، المزروعة وغیر المزروعة 
لرطوبي  ، وى ا

]20،21،6،10،22 .[

Hf (θ)
Hfللشد بلغتا اقل قیمة (θ)٣٠كیلوباسكال عند العمق ٨٣.٢٤

وھذا االختالف في . سم ٦٠كیلوباسكال عند العمق ٨٧٢.٩٠الحقل المزروع ووصولھ الى قیمة 

.ود بدرجة اساسیة الى امتالء المسامات البینیةاالبتدائي والذي یع



















) ١(لشكل 
كلیة الزراعة والغابات المزروع

) ١(لشكل 
كلیة الزراعة والغابات المزروع

) ١(لشكل 
كلیة الزراعة والغابات المزروع



) : ٢(الشكل 
والغابات



Hfاما بالنسبة لقیم الشد . وتاثیر ذلك على نسبة التشبع للتربة  (θ) للترب غیر المزروعة یالحظ
اره 

. ]4[ھذه النتیجة تتفق مع ما توصل الیھ . واستنزافھ مثل حالة الترب المزروعة 
R2

٠.٩٥
Hf). ٣و٢جدول ( (sor)

١٠١.١٣
الدراسة اعتماد قیم د

R2لحالتي ٠.٢٦و ٠.٨٤
 .

لمزروعة  Hf.ا (θ)وHf (K)
بلغت ١٥ ١.٣٨و ١.٣٩سم و
بینما لم یحصل ). ٤جدول  (سم للترب المزروعة ٦٠الغیض الثاني واستمر التوافق لغایة العمق

). ٥جدول (٧٥–١٥توافق لھذه القیم عند العمق 

اما . ]10،22[تفقت مع النتائج التي توصل الیھا وھذه النتیجة ا. مقارنتھا بالترب غیر المزروعة 

Hfكدالة لالیصالیة المائیة  (K)
Hfطوبيجبھة االبتالل كدالة للمحتوى الر (θ)

١.٣Hf (θ) وHf (K)
R2Hfخالل فترة الغیض الثاني على التوالي یالحظ ان معامل التحدید  (θ)

والعالقة بینھما كانت ٠.٩٩و ٠.٨٧ة وغیر المزروعة كان الثابتة ولكل من الترب المزروع

Hf (θ) = 43.26 – 21.13 a – 73.57 b – 0.03 m + 14.34 n ------------------
-----[6]

Hf (θ) = 28.59 – 50.64 a – 81.26b + 0.37m – 23.14n --------------------
-----[7]

ور وبقایا النباتات في تحسین صفات التربة ویعود سبب ھذا االختالف الى فعل كل من الجذ

Hf. غیر المزروعة مقارنة بالترب المزروعة
(sor) مع قیم الشد كدالة للمحتوى الرطوبيHf (θ)

). ٧و ٦جدول (لحقل الجیلة 

تصاص ]7،17[قیاسھا خالل عملیة الغیض للماء في الحقل وھذا االم لك الن  وذ



. ]5،18،8[، تماس الماء بالتربة 
كانت عالیة في حالة nو m , b ,aمل الثابتة بین كل من االمتصاصیة المقاسة والعواR2التحدید 

 .
الشكل التالي والعالقة تتمثل ب]13[تتطابق مع النتائج التي حصل علیھا 

Hf (sor) = 42.04 – 127.63 a + 794.9 b – 0.14 m – 57.80 n --------------
-----[8]

Hf (θ) ودالة
Hf (k)

 .
Hfالرطوبي على قیم  (θ)كثر من تاثیرھا في قیماHf (k) رغم اعتماد نفس  المعاییر عند تطبیق

 .Hf (θ)وHf (k) وصول بعد 
كیلوباسكال ١٩.٣و ٤٦.٨وبلغت قیمھما % ٨٥لرطوبي عند نسبة االشباع الى حدود المحتوى ا

. ٤٥و ٥٨و 
٢٣.٢و ٨٢.٧

توافق ویكون السبب بذلك راجعا الى دور . )٧جدول (الغیض الثاني  ة االشباع في حصول ال ب نس
Hfبین كل من  (θ)وHf (K) مما یؤدي الى خفض تاثیر الشد والذي یعتبر احد العناصر الداخلة

كذلك ] 1[واحداث التغیر في الجھد الھیدر
عدم تطابق قیم الشد عند جبھة االبتالل كدالة لالمتصاصیة المقاسة والمحسوبة لكنھ حصل تطابق 

Hfبین قیم الشد كدالة للمحتوى الرطوبي  (θ)مع مثیلتھا كدالة لالمتصاصیة المحسوبةHf (sor)
٠.٩١بالرغم من ارتفاع قیمة 

). ٧و٦جدول ( 
Hf (θ) اعطت

فة لذلك . توافقا وبدرجة معنویة في حالة اضا

% . ٩٠و ٨٥
العالیة ولجمیع –توافق قیم الشد المختلفة كدالة للصفات الھیدرولیكیة متدرجة بین القیم المتوسطة 

.المواقع المدروسة 
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