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ربیعةري لبعض ترب مشروع تأثیر تعاقب عملیات تجمع األمالح وغسلھا في بعض الصفات الفیزیائیة
ةاحمد خیر الدین عبد السالم الخلیفصالح الدین عبد العزیز مصطفى القصاب

جامعة الموصل/كلیة الزراعة والغابات/قسم علوم التربة والمیاه

الخالصة
/تم اختیار خمس وحدات اروائیة ض

N16وN17وC1وF10وG6 .–٢٠
١/٤/٢٠٠٤٤/٨/٢٠٠٤موعدین األول 

: . تربة باألمالحوالذي یمثل مرحلة تراكم وتأثر ال

Casagrande)١٩٤٨ (.

الرطوبیة المختلفة، كما أن جمیع عینات التربة المأخوذة خالل المو
).١٩٤٨(Casagrandeالمتوسطة حسب تصنیف 

المقدمة

و، و، 
 .

).١٩٨٩الزبیدي، (نتاجیتھا امتصاص الماء والمغذیات وبالتالي إلى ضعف نموھا وقلة إ
) ٢٠٠٢() ٢٠٠٢(كل من الحظ 

٪٤٢و ٪ ٣٣القطر الموزون بمعدل في الري أدى إلى انخفاض معنوي في معدل 
) ٢٠٠٠(وجد. بمیاه النھر

)Coagulation (

كما أظھرت، والمغنیسیوم على معقدات التبادلوخاصة الكالسیوم
.

SAR
.)٢٠٠٠و الموسوي ١٩٩٩الجمیلي، (االیصالیة المائیةوخفض 

) ١٩٧٢(وآخرون Baverذكر 
یوم كان ، بینما تشبع التربة بأیونات الكالسیوم والمغنیسل اللدانة وحدي السیولة واللدانةدلیكل من

في. 
Lebron١٩٩٤(وآخرون (

ع٪١٠و ٢٥ي
.١-م.دسیسیمنز٢إلى ٤٠الكھربائي للترب المستصلحة من 

و) ١٩٩٢(وآخرونMalikأشار 
،ض التركیز الملحيوانخفاSARبزیادة الـ لنایتتزداد في الترب التي یسود فیھا معدن المونتمور

Minhasأدى إلى ١-م.دسیسیمنز١٢إلى ٦أن ارتفاع التوصیل الكھربائي لمیاه الري من ) ١٩٩٤(وآخرون
وت الـ  ب ة عند ث لترب لحجمي ل ا وبي  لرط ا توى  لمح ا فاع  . SARارت

) ٢٠٠١(وآخرون 
عالیة وخاصة عند الشدود العالیةتحتوي على تراكیز

مستل من رسالة ماجستیر للباحث الثاني
١٩/٤/٢٠١٠وقبولھ ٢/١٢/٢٠٠٩تاریخ تسلم البحث
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) ٥٠= SAR(مقارنة مع ) صفر= SAR(كان أكبر عند 

.الرملیة
یعد مشروع ري الجزیرة الشمالي في منطقة ربیعة من المشاریع المھمة والكبیرة ألنھ یضم مساحات 

. خاصة بعد

ات سابقة  ود دراس

.باألمالح ضمن ھذه المنطقة

مواد البحث وطرائقھ
قع شمال والتي (زیرة الشمالي في ناحیة ربیعةتم اختیار خمس وحدات إروائیة في مشروع ري الج ت

موصل ع ل ا كم١٠٥وتشرقاً ٤٢ºوخط طول شماالً ٣٦ºغرب 
و N16:، التي تعتبر من الترب المتأثرة باأل)الموصل

N17 ، نطقة تل وردان نطقة البو، C1في م .G6وF10ةثفي م
).١٩٦٨(Al-Taieاألمریكي وكما جاء في حسب التصنیف Aridisolsتبة رضمن

ریخسم و٢٠–
٨/٢٠٠٤/ ٤/٢٠٠٤٤/ ١

٢ھذه العینات إلى جزأین األول تم تجفیفھ ھوائیاً ثم طحن ونخل بمنخل قطر ثقوبھ قسمت . األمالح في التربة

لغرض ٥ملم، والثاني ٨بمنخلین، األول قطر ثقوبھ  لم  الل من خم
.القطر الموزون

١٠
١٠٥٥وارتفاع 
.الظاھریة

)Hydrometer) ( لجدول ). ١ا
. الظاھریة بطریقة العینات غیر المستثارة

)Falling head(.
:وتم حساب المسامیة باستخدام العالقة اآلتیة ).١٩٨٦، Klute(خل الرطبقة النبطری

:أما أقطار المسامات فتم حسابھا بالمعادلة التالیة
410

..
4


hg

d
w


:حیث أن 
d = مایكرون(قطر المسامات( ،γ =)١-سم. ٧٢.٢( ،ρw =كثا

= h، )٢-ثا. سم٩٨٠(= g، )٣-سم. غم١(
).سم(الھیكلي 

والثانياقع الدراسة خالل الموعدین األول نسجة التربة والتوزیع الحجمي لمفصوالت التربة لمو): ١(الجدول 

الموقع
الموعد الثانيالموعد األول

١- كغم. الت التربة غممفصو

النسجة
١- كغم. مفصوالت التربة غم

النسجة طینغرینرملطینغرینرمل

١٠٠× -١= ٪ للمسامیة 
الكثافة الظاھریة
الكثافة الحقیقیة
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N16مزیجیة طینیة غرینیة١٦٠٤٨٠٣٦٠مزیجیة طینیة غرینیة١٩٠٤٨٠٣٣٠
N17مزیجیة طینیة٢٦٢٤٥٨٢٨٠مزیجیة طینیة٢٤٠٤٤٠٣٢٠
C1زیجیة طینیةم٢٠٠٥١٠٢٩٠مزیجیة طینیة٢٣٠٤٥٠٣٢٠
F10مزیجیة طینیة٢٤٠٤٦٠٣٠٠مزیجیة طینیة١٨٥٤٣٠٣٨٥
G6مزیجیة طینیة٢٥٠٣٦٠٣٩٠مزیجیة طینیة٢٥٠٤٢٠٣٣٠

) Atterberg device(م
Baruah وBarthakur)١٩٩٩ .(

:اللدانة من خالل العالقة التالیة 
للرطوبة عند حد اللدانة٪–للرطوبة عند حد السیولة ٪=دلیل اللدانة 

:)١٩٥١(Lambeتم تعیین فعالیة الطین من العالقة التالیة وكما جاء في 
النسبة المئویة للطین/ دلیل اللدانة = فعالیة الطین 

إلى ١٠تم ا
١٣٠٠إلى ٣٠٠٥٠٠

Klute)١٩٨٦.(
اعل ) EC-meter(تم قیاس التوصیل الكھربائي في مستخلص عجینة التربة باستخدام جھاز  درجة تف و

) ١: ١(و،)pH-meter(التربة باستخدام جھاز
كما تم والكلوریدات ،البوتاسیوم،الصودیوم،المغنیسیومكل من أیونات الكالسیوم، 

). ١٩٨٢وآخرون،Page(یةالكاربونات الكلوالمادة العضویة كل من تقدیر 
:الممتز باستخدام العالقة اآلتیة 

SAR = [Na] / ([Ca+Mg])1/2 )١-لتر. ملیمول(
.)٢(النتائج موضحة في الجدولو

بعض الصفات الكیمیائیة لعینات الترب المأخوذة في الموعدین األول والثاني): ٢(الجدول 

pHECالموقع
زم

یمن
یس

دس
 -١

SAR
١-كغم. غم٣-م. االیونات الذائبة السالبة مول٣-م. االیونات الذائبة الموجبة مول

Ca++Mg++Na+K+Cl¯SO4
=HCO3

¯CaCO3O.M

ول
 األ

عد
مو

N16٧,٧٦٠,٦٥٢١,٤٦٦٣,٥١,٠٣,١٠,٣٩٥,٥٣,٣٦٠,٢٩٢٤٠,٠٣٢,٦ال
N17٧,٦٦٠,٦٥٠١,٠٤٤٣,٥٤,٠٢,٨٠,٧٤٦,١٦,٠٤٠,٤٣٢١٢,٥١٨,٥
C1٧,٥٦٠,٥٣٧٠,٨٣٥٥,٥١,٠٢,١٠,٧٠٥,٣٥,٠٠٠,٥٤٣٠٧,٥٣٤,٥
F10٧,٦٢٠,٥٣٠١,٢٤,٥٤,٥٣,٦٠,١٦٥,٤٨,٠٥٠,٢٦٢٠٥,٠٤١,٤
G6٧,٢٥٨,٤٠٠٧,٠٠٢١,٥٣,٥٣٥,٠٠,٩٤٤٤,٧٢٠,٣١٠,٦٣٢٢٢,٥٣٣,٢

ني
لثا

د ا
وع

الم
N16٧,٧٩٥١,٧٠٢٤,٩٢٠٨٩,٠١٠١٣٤٣,٥١,٤٥٤٣٢١٤٦,١٨٠,٦١٥٢,٥١٨,٢
N17٧,٦٨٩٥,٧٠٢٦,٥٥١٨٦,٥٠٢٦٦,٠٤٩٨,٥٢,٨١٧٧٣,٥٢١٥,٩١١,٠٢٠٠,٠١٨,٥
C1٨,٠٩١٩,٦٤٢٣,٠٠٩١٧,٠٠٦٢,٠٠٢٠٤,٥٠,٨٢١٥٣,٥١٠٤,٠٠٠,٨١٥٠٣١,٩
F10٨.١٠١٥.٨٥٢٤.٠٢٥٢١.٥٠١٨.٠٠١٥١.٠٠.٩٨١٤٩٤٠.٦٩٠.٦١٤٧.٥٢٨.١
G6٧.٦٩٣٠.٠٠١١.٦٠١٧٧.٥٠٥٠.٠٠١٣١.٠١.٢٥٢١٣.٧٨٦.٣٦٠.٨٢٠٧.٥٤٦.٣

النتائج والمناقشة
) ٣(یالحظ من الجدول 

 .
إذ یالحظ 

ملم ٠,٢١إلى ٠,٨١
٠,٠٦إلى ٠,٢٦من على التوالي) N16(و ) C1(للموقعین 

).N16(عند الموقع ٪٧١,٤وبلغت أعلى نسبة انخفاض في ھذه القیم ،ملم ولنفس الموقعین السابقین

.متوسطات قیم الصفات المدروسة للموعدین األول والثاني): ٣(الجدول 
مواقع الدراسةالموعدالصفة

N16N17C1F10G6
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معدل القطر 
)ملم(الموزون 

ب٠,٥٢ج٠,٣٨آ٠,٨١د٠,٢٥د ھـ٠,٢١األول
ھـ و٠,١٧و ز٠,١٣د٠,٢٦ط- و٠,٠٩ط- ز٠,٠٦الثاني

الكثافة الظاھریة 
)٣-م,میكاغرام(

ط١,١٧ز ح١,٢٩ح ط١,٢٣ح ط١,٢٥ح ط١,٢٤األول
ط ي١,٢٢ز- ھـ١,٣٥ز ح١,٢٩و ز١,٣٢و ز١,٣٢الثاني

آ٥٥,٨٥ج د٥١,٣٣ب ج٥٣,٥٩ب ج٥٢,٨٣ب ج٥٣,٢١األول)٪(المسامیة 
آ ب٥٣,٩٦و- د٤٩,٠٦ج د٥١,٣٢د ھـ٥٠,١٩د ھـ٥٠,١٩نيالثا

االیصالیة المائیة 
)١- دقیقة,سم(

د٠,٠٨١٠ھـ٠,٠٧٥٠ج٠,٠٩٧٠آ٠,٢٥٠٠ب٠,١٦٠٠األول
ح٠,٠٣٨٠ط٠,٠١٥٠ل- ي٠,٠٠٨٠ل- ي٠,٠٠٨٥ز٠,٠٤٥٠الثاني

لمتوسطات حسب اختبار دنكناألحرف المتشابھة تشیر إلى عدم وجود فروقات معنویة بین ا*

ملوحة التربة التي أدت إلى تدھ
Shainberg وLetey)و)١٩٨٤Chiangآخرو آخرون Curtinو)١٩٨٧(ن و )١٩٩٥(و

) ٢٠٠٢() ٢٠٠٢(. وزیادة نسبة التربة المفتتة
٪٤٢و ٣٣إلى أن استخدام المیاه المالحة 

.على التوالي
SAR

نخفاض إذ، )١الشكل (لمجامیع التربة مقارنة بقیمھا في الموعد األول ولجمیع مواقع الدراسة  اال ان  ك
. ٠,٥٦) ٠,٠٥(مال 

SARالصودیوم في التربة في الموعد الثاني أدى إلى زیادة قیم الـ 

Levey وTorrento)و )١٩٩٥
بلسي ) ١٩٩٨() ١٩٩٧(النا

) ١٩٩٦(Thorburnو Hodgkinsonأشار 
.الصودیوم والمغنیسیوم المتبادل أدى إلى تأثیر سلبي ومعنوي في ثباتیة مجامیع التربة

y = 0.4118e-0.0521x

R2 = 0.5575  Sig=0.012
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لم)
(م

ن 
زو

مو
 ال

طر
الق

ل 
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م

معدل القطر الموزون حقیقي معدل القطر الموزون مخمن

SARالعالقة بین معدل القطر الموزون ونسبة امتزاز الصودیوم): ١(الشكل 
)٣(لجدول 
٣-م. میكاغرام١,١٧وبلغت أقل قیمة لھاN17و N16الثاني وكانت معنویة في الموقعین 

لموقع ٣-م. G6١,٣٥للموقع  ني ل لموعد الثا ا أعل،F10في  غت  بل نسبة و ى 
.N16في الموقع ٪٦,٥ارتفاع 

SARیالحظ أن زیادة الـ إذالظاھریة في قیم الكثافة SARتأثیر الـ ) ٢(ویبین الشكل 
. ٠,٨٤) ٠,٠١(معنوي عند مستوى احتمال 

یعود السبب في ارتفاع قیم الكثافة
) (

الموعد األول
الموعد الثاني
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Amezketa وAraguas)إذ ) ١٩٩٥
معاملة الترب الكلسیة أن اوجد

.ارتفاع قیم الكثافة الظاھریة

y = -5E-05x3 + 0.0024x2 - 0.0277x + 1.2793
R2 = 0.8363  Sig=0.009
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(3-
. م

رام
اغ

میك
ة (

ھری
ظا

 ال
فة

كثا
ال

الكثافة الظاھریة حقیقي الكثافة الظاھریة مخمن

SARالعالقة بین الكثافة الظاھریة ونسبة امتزاز الصودیوم: )٢(الشكل 

ول) ٣(كما 
N17و N16یالحظ انخفاض ھذه القیم معنویاً حسب اختبار دنكن في الموعد الثاني للموقعین 

C1في الموعد األو
.٪G6،N16٥,٧و F10و
)٣ (SARإذSAR

.٠,٨٤مة معامل التحدید وبلغت قی) ٠,٠١(المسامیة عند مستوى احتمال 
امیة في الترب المتأثرة باألمالحإن انخفاض قیم المس

SAR داد
Rowellو) ١٩٦٩(وآخرونCurtinوآخرون

ECوالـ SARإذ الحظوا أن ارتفاع قیم الـ )ب، ١٩٩٤(

.مسببة انسدادھا
نت في ٠,٢٢أن أعلى ) ٤(أظھرت نتائج الجدول  كا

N17باستثناء الموقع C1٪ في الموقع ٥٩,٦الموعد األول حیث بلغت
F10لغت إذ ب

.٪، وھذا یعود إلى تدھور أقطار المسامات البینیة نتیجة لتراكم األمالح٥٢,٧

الموعد األول
الموعد الثاني
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y = 0.0019x3 - 0.0908x2 + 1.045x + 51.722
R2 = 0.8365  Sig=0.009
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SAR  نسبة امتزاز الصودیوم

(%
ة (

امی
مس

ال

المسامیـة حقیقي المسامیة مخمن

SARونسبة امتزاز الصودیوم) ٪(العالقة بین المسامیة : )٣(الشكل 

نسب المئویة ألقطار المسامات لمواقع الدراسةالتوزیع الحجمي وال): ٤(الجدول 

)مایكرون(قطر المسام 
لألقطار٪

الموعد الثانيالموعد األول
N16N17C1F10G6N16N17C1F10G6

٢٨,٤٥٣,٣٥,٠٣,٦٤,٦٣,٠٣,٦١,٥٢,٨١,٧٣,٦
٨,٦٢١٨,٦١٢,٢١٢,٤١٥,٤١٤,٩١٧,٤١٠,١١١,٧١٣,٣١٦,٨
٢,٨٥٥,٣٩,٣١٣,١٨,٧١١,٢٧,٣١١,٩١٠,٤٣,٤١١,١
٠,٩٥١١,٦٥,٠٦,٠٢,٩١٢,٧١٠,٨٥,٠١٤,٣١٢,٢٦,٥
٠,٥٧٩,٢٤,٧٧,٨٨,٨١,٠٨,٨١٣,٨٦,٤٧,٥٦,٣
٠,٤١٣,٦٣,٩٥,٨٧,٠٧,٠٤,٢٦,٣٤,٢١,٩٢,٥
٠,٣٢٣,٨١,١٦,٠٤,٩٢,٢٢,٤٣,٦٣,٤٧,٣٦,٢
٠,٢٢٢,٢٨,١٤,٩٢,٢٥,٠٢,٤٢,٦١,٨٥,٤١,٦

٥٧,٦٤٩,٩٥٩,٦٥٦,٣٥٧,٠٥٦,٩٥٤,٨٥٥,٠٥٢,٧٥٤,٦المجموع

)٣ (
إذ

اوحت  ، إذ تر
C1و N16للموقعین ١-دقیقة. سم٠,٠٠٨إلى ٠,٠٤٥الموعد الثاني من 

لغت أعلى نسبة وب، على التواليF10و N17للموقعین ١-دقیقة. سم٠,٠٧٥إلى ٠,٢٥في الموعد األول من 
.N17في الموقع ٪٩٦,٦انخفاض في ھذه القیم 

) الطین والغرین(الدقائق الناعمة وانطالق 
Russo وBresler)بو أ، ١٩٧٧ (

كبیرة على نوع وتركیز األمالح في التربة ویعتبر عامل التشتت وانتقال دقائق ا
Zartman وGichura)٢٠٠٠() ١٩٨٤ (

وكذلك یعود السبب في انخفاض قیم اإلیصالیة المائیة . بةالسبب إلى حدوث عملیة التفرقة والتشتت لدقائق التر

لجدول ( والذي أدى ) ٢ا
Rahman وRowell)و ) ١٩٧٩Curtin آخرون و

).أ، ١٩٩٤(
إذSARتأثیر الـ ) ٤(ویوضح الشكل

)٠,٠١ (SARإذ
SARإن ارتفاع قیم الـ . ٠,٧١معامل التحدید 

وSARالمشبعة للتربة وھذا ما أكده كثیر 

الموعد األول
الموعد الثاني
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)Curtin ،موسوي، و١٩٩٩و) أ(١٩٩٤وآخرون ل و٢٠٠٠ا
).٢٠٠٣مھاوش وآخرون، و٢٠٠١

y = 0.1509x-0.6768

R2 = 0.7127 Sig= 0.01
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(س

ة 
شبع

الم
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ائی
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ة 
الی

ص
الی

ا

ایصالیة مائیة حقیقي ایصالیة مائیة مخمن

SARونسبة امتزاز الصودیوم ) دقیقة/ سم(المشبعة العالقة بین اإلیصالیة المائیة): ٤(الشكل 

تفوق قیم حد السیولة معنویاً حسب اختبار دنكن في الموعد الثاني مقارنة بقیمھا في ) ٥(یبین الجدول 
F10 وG6

N17و F10لموعد األول في الموقعین مقارنة بقیمھا في ا
.G6و C1و N16المواقع 

عند ): ٥(
.وفعالیة الطین)٣سم/٣سم(

مواقع الدراسةالموعدالصفة
N16N17C1F10G6

ح ط٣٥,١٢ح- و٣٦,٦٥ز- ھـ٣٧,٧١ط٣٢,٩٧ح ط٣٤,٥١األولحد السیولة
ھـ- ج٣٩,٨٧ج- آ٤١,٥٠ھـ- ج٣٩,٧٦ح ط٣٤,٥٥ز ح٣٥,٩٢الثاني

ز ح٢٤,٩٢ز- ج٢٦,٩٤ج- آ٢٩,٣٨ط٢١,٧٧ح ط٢٣,٩١األولحد اللدانة
ح- و٢٥,٢١آ ب٣٠,١١آ٣١,٦٨ز- ھـ٢٦,٣٠ح- و٢٥,٦٢الثاني

ھـ و١٠,٢٠و ز٩,٧١ح٨,٣٣ھـ- ج١١,٢٠و- د١٠,٦٠األولدلیل اللدانة
آ١٤,٦٦و- ج١٠,٨٩ح٨,٠٨ح٨,٢٥و- د١٠,٣٠الثاني

ج د٠,٣٠٩١ح- و٠,٢٥٢٢ح- ھـ٠,٢٦٠٣آ ب٠,٣٥٠٠ب ج٠,٣٢١٢األولفعالیة الطین
آ٠,٣٧٥٩آ٠,٣٦٤٣ز- د٠,٢٧٨٦ج د٠,٢٩٤٧د ھـ٠,٢٨٦٢الثاني

األحرف المتشابهة تشیر إلى عدم وجود فروقات معنویة بین المتوسطات حسب اختبار دنكن*

) ٥(یالحظ من الجدول كما 
،G6لموقع في ارتفعت ھذه القیم معنویاً ، في حین اN17بقیمھا في الموعد األول حسب اختبار دنكن للموقع 

إذمتوسطات قیم فعالیة الطین ویبین الجدول نفسھ
.G6و F10، في حین یالحظ ارتفاع ھذه القیم معنویاً في الموقعین N17و N16یناختبار دنكن للموقع

) ١٩٩٤(وآخرون Lebronلماء، وھذه النتائج تتفق مع ما جاء بھ ل
إلى EC٤٠عند انخفاض الـ ٪١٠و ٢٥لسیولة واللدانة ینخفض بنسبة من حد ا

.على التوالي١-م.سیمنزدسی٢
إذCasagrande) ٥(الشكل

)٦ (
إال أن حدي السیولة واللدانة كل من الثاني أدى إلى ارتفاع قیم الموعد 

.ضمن حدود اللدانة المتوسطة

الموعد األول
الموعد الثاني



٢٠١١) ١(العدد ) ٣٩(المجلد (ISSN  1815-316X)مجلة زراعة الرافدین         

٦٥

5.0

10.0

15.0

20.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

ـة ــ حـــد السیول

ــــــة
للدان

ــل ا
دلیــ

N16 موقع N17 موقع C1 موقع F10 موقع G6 موقع

5.0

10.0

15.0

20.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

ـة ــ حـــد السیول

ــــــة
للدان

ــل ا
دلیــ

N16 موقع N17 موقع C1 موقع F10 موقع G6 موقع

لعینات ) Casagrande 1948(تصنیف ): ٥(الشكل 
.الترب المأخوذة في الموعد األول

لعینات ) Casagrande 1948(تصنیف ): ٦(الشكل 
.الثانيالترب المأخوذة في الموعد 

) ١١و ١٠و٩و ٨و ٧(األشكالبینت
إذ ،

و ٣C1سم/ ٣سم٤٣,١إلى ١٠٤٨,٤الرطوبي الحجمي عند الشد 
G6٣سم/ ٣سم٣٤,٣إلى ٤٣,٣

لشد على التوالي، في حین تراوحت أقل قیم N17و N16للموقعین مي عند ا لحج بي ا لرطو وى ا ت مح ل ١٣٠٠ل
G6و ٣C1سم/ ٣سم٢٠,٣إلى ٢٢,٤كیلو باسكال في الموعد الثاني من 

على C1و ٣F10سم/ ٣سم١٦,٧إلى ١٩,٩
.التوالي

ویعود السبب في ارتفاع قیم

آخرونMalik. بأغلفة من الماء الھیكروسكوبي ) ١٩٩٢(و

.حيوانخفاض التركیز الملSARالمونتموریللونیت بزیادة الـ 
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EFFECT OF SALT ACCUMULATION AND LEACHING SUCCESSION ON
SOME SOIL PHYSICAL PROPERTIES IN SOME RABEAA IRRIGATION

PROJECT
Salahaldeen A. Mostaffa Ahmed K. Al-Khalefa

Soil & Water Sci. Dept./College Of Agric. & Forestry/Univ. Of Mosul , Iraq

ABSTRACT
Five irrigation units have been chosen at Al-Jazera northern irrigation project

in Rabeaa region (N16, N17, C1, F10, G6). Soil samples were collected from (0–20
cm) depth during two periods. The first one was on 1/4/2004 which considered as
the end of salt leaching process from the soil. The second period was on 4/8/2004
which presented the accumulation and effecting of the salt on the soil. The
following soil physical properties which are soil aggregates stability, bulk density,
porosity, diameter of pore size distribution, saturated hydraulic conductivity, liquid
and plastic limits, Casagrande soil classification (1948) and characteristics of soil
moisture retention curve were studied. The results of this study showed a decreasing
in the following values: mean weight diameter, porosity and saturated hydraulic
conductivity, however the salinization process showed an increasing in the
following values: bulk density, liquid and plastic limits and volumetric water
content of the soil at different water retention. The soil samples were classified as a
medium plasticity according to Casagrande classification.

المصادر
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رسالة . . )١٩٩٩(
.جامعة بغداد-كلیة الزراعة -ماجستیر 

. )٢٠٠١(،،الحدیثي، عصام خضیر
لممدص . وم ا

.٢٤٧-٢٣٥: )٢(١. المجلة العراقیة لعلوم التربة
)٢٠٠٥( .

-. / ربیعة في بعض الصفات الفیزیائیة لترب منطقة
.جامعة الموصل-غاباتكلیة الزراعة وال-والمیاه

)١٩٨٩( .- .
.بیت الحكمة-جامعة بغداد ،العلمي

. )٢٠٠٢(وعلي عبد فھد،وعالء علي حسین،الشیخلي، عبد هللا حسین
بعض  في  غسل  ل لعلوم . ا لة ا مج
.٤٢-٣٣: ص–٤العدد –٣٣المجلد . الزراعیة العراقیة

. )١٩٩٨(عبود، ھادي یاسر
.جامعة بغداد-كلیة الزراعة -أطروحة دكتوراه . غذائیةصفات التربة وجاھزیة بعض العناصر ال

)٢٠٠٠( .
امعة ---.  ج

.بغداد
. )٢٠٠١(،داخل راضي ندیويو،محمد، ضیاء عبد

. . ونسبة امتزاز الصودیوم لمیاه الري في االیصالیة المائیة المشبعة للتربة
٣٩-٣١: )١(١.

. )٢٠٠٣(،وشفیق جالب القیسي،وإبراھیم بكري عبد الرزاق،مھاوش، نور الدین محمد
،

.٨٧-٧٩: )٢(٨). عدد خاص(مجلة الزراعة العراقیة. األمالح من تربة ملحیة صودیة
اصل تأثیر إدارة الري باستخدام المیاه . )٢٠٠٠(الموسوي، عدنان شبار فالح  تربة وح ئص ال خصا في  لحة  لما ا

.جامعة بغداد-كلیة الزراعة -رسالة ماجستیر في علوم التربة . الذرة الصفراء
)٢٠٠٢( .

اعة . النبات لزر لة ا مج
.٩٨-٩١: )٢(٧). عدد خاص(العراقیة

. . )١٩٩٧(ابلسي، یحیىالن
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