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الخواص الفیزیائیة لتربة طینیة  في تحسین بعض)  الخندقي والدھلیزي(تحت السطحي  تأثیر البزل

  سوریا -ثقیلة في سھل الغاب 
   األراضيقسم التربة واستصالح  -ت رـحمد علي تم

   .، سوریاجامعة حلب - كلیة الزراعة
  

  الخالصة
نیsة ثقیلsة فsي سsھل الغsاب على تربة طی) لیزيالخندقي والدھ(تحت السطحي  بتطبیق تقنیة البزل         

، الظاھریsة كsل مsن الكثافsةتحسsن بسوریا، والتي تتعsرض لظsاھرة التغsدق الموسsمي، أوضsحت النتsائج 
 م ٠.٤٢و %  ٥، ٣م / میكsاغرام ٠.١٢  علsى التsوالي المسامیة واالیصالیة المائیة المشبعة وكانت القsیم

أشsھر مsن  ٤وذلsك بعsد ضي فیھا دون مستوى السsعة الحقلیsة انخفض مستوى الماء األرفي حین . یوم /
  .سم ٦٥ -٤٥و  ٤٥ -٢٥و  ٢٥ -٠: و لألعماق تربة المقارنةالتنفیذ مقارنة مع 

  
  ةالمقدم

یsؤدي مضغوطة  أوغیر مسامیة في التربة  آفاقوجود بأن  )١٩٩٠(سفر وكامل كل من أوضح          
 للمsاء فsي موسsميتجمsع  ، وتsؤدي إلsىخsالل القطsاع األرضsي الزائsد المsاء بsزل تمنsع تجمsع للمیsاه إلى

أن ارتفssاع  )١٩٨٤( Ellingtonوأوضssح  .غssدقاً فssي التربssةتمssا یسssمى لیظھssر الحقssاً العلیssا  الطبقssات
منسوب الماء األرضي وصوالً إلى منطقة انتشار المجموع الجذري أثناء فصل الشsتاء یsؤدي إلsى نقsص 

ویتطلssب تحسssین . ر النصssف تبعssاً لدرجssة حساسssیة تلssك المحاصssیلإنتاجیssة المحاصssیل الزراعیssة بمقssدا
اء األرضssي فیھssا الssتحكم بمسssتوى المss العائدیssة منھssاالخssواص الفیزیائیssة للتssرب الطینیssة الثقیلssة وزیssادة 

 Muirheadوجsد  بینمsا. )١٩٩١، (Concaretالتربsة   البزل بأنواعsھ وبمsا یتناسsب وظsروف إجراءب
and Christen )ق بأن ا )١٩٩٨sزل م ٠.٦لعمsذ البsباً لتنفیsر مناسsدھلیزي  یعتبsى والsائجأعطsدة،  نتsجی

. سsم ١٠و   ٥وأقطارھsا تتsراوح بsین  )١٩٨٦( Dorter   م ١.٥ -١.٠بمعsدل والتباعد بین المصارف 
 Bennett(و  )١٩٩٧( Russellووجsد  . )٢٠٠٥، (Dohle%  ٣ھsو للمصsارف المناسsب المیsل أما 

، % ٣٥عsن  لھsا بإتبsاع ھsذه التقنیsة یجsب أن ال تقsین بالتربة المراد بزلأن نسبة الط )٢٠٠٤، وآخرون
تزداد جودة المسارات الدھلیزیsة المنفsذة فیھsا ویطsول  %  ٤٥وان الترب التي تزید فیھا ھذه النسبة عن 

. )٢٠٠٤ ،وآخssرون (Bennettنssة یssذ تكمssن عنssد الحssد األدنssى للداعمرھssا، وان الرطوبssة المناسssبة للتنف
 ٢٠بأن تحریك مستوى الماء األرضي بالتربsة یsوفر حsوالي  )٢٠٠٦( Leeds - Harrison كذلك وجد

دقیقssة للتربssة والمنssاخ أو مssا یسssمى بالدراسssات  لssري، وال بssد أوالً مssن معرفssةمssن مصssادر المیssاه ل% 
َین  للتربsة وعالقتsھ بالشsد الرطsوبي، وبs االیصsالیة المائیsة غیsر المشsبعة معامsلالھیدرودینامیكیة لتحدیsد 

Vlahinić and Resulović )الا أن )١٩٧٢ssةالیصssة یة المائیssع محتو للتربssا مssب عكسssنتتناسssا مssاھ 
مsع  اً یsنقطة الذبول الدائم تتناسب طرد وأنالسلت والسعة الھوائیة من  اھامع محتو وطردیاً ، الطین دقائق

التربsة مsن الجsزء  تsوىمع مح اً یة تتناسب طردرونلم، وأن ا)الشعریة( محتوى الرطوبة الھیجروسكوبیة
فقssد  ونظssرا ألھمیssة الssتحكم بمسssتوى المssاء األرضssي وتssأثیره علssى الخssواص الفیزیائیssة للتربssة،. الطینssي

الخنsدقي (السsطحي تحت  یھا نظام البزلوأخرى نفذ ف البزلغیر خاضعة لنظام أجریت مقارنة بین تربة 
 /رة الغsدق الموسsمي خsالل فتsرة الشsتاء ھا طینیة ثقیلة في سھل الغاب تعاني من ظاھنسجت) و الدھلیزي

ھدف ھsذا البحsث إلsى إیجsاد حsل السsتثمار تsرب زراعیsة منتشsرة فsي السsاحل السsوري وسsھل یو .ربیع
، )٢٠٠١(Anonymous الموسsمي  الغsدق ظsاھرةمsن تعsاني  Mollisolsالغاب في سsوریا مsن رتبsة 

لsب الحsال التsدخل السsریع للsتخلص مsن المحاصیل فیھا، ویتط حیث تؤدي الرطوبة الزائدة لتأخر زراعة
بغیة تحسین خواصھا الفیزیائیsة و ) الدھلیزيالخندقي و(البزل تحت السطحي الماء الفائض بإدخال تقنیة 

  .إعادة استثمارھا ورفع العائدیة منھا
   

  
  ٢٠١١ / ٣ / ٢٨  وقبولھ    ٢٠١٠ / ٣ /١ تاریخ تسلم البحث  

  
  وطرائقھ البحث واد
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التجربsة بsدءاً بالمعاملsة بsدون في منطقة  CRBDت أربعة معامالت للتربة وفق تصمیم حدد           
قسsمت كsل . م ١.٥تحsت السsطحي بتباعsد بsین المسsارات  المعsامالت الsثالث أدخsل فیھsا البsزلو  بزل

 ٢م ٥٠م بحیsث أن مسsاحة المكsرر الواحsد تعsادل  ٥م وعsرض  ١٠معاملة إلى ثالثة مكsررات بطsول 
أخsذت عینsات  .٢م ٤٥٠صغیرة على الجوانب وبالتالي فالمساحة الكلیة للتجربة بحsدود  مع ترك مسافة
سssم بواسssطة اسssطوانات معدنیssة وبثالثssة  ٦٥-٤٥، ٤٥-٢٥، ٢٥-٠:  ألعمssاقلبنssاء مssن اتربssة سssلیمة ا

مكررات لكل عمق لدراسة بعض خصائصھا الفیزیائیة و الكیمیائیة، وحفر خنsدق بمحsاذاة الحقsل علsى 
الخsارج مsن التربsة والموجsھ لخsارج  لجمsع مsاء البsزلسsم بمسsاعدة البsاجر  ٧٠م بعsرض س ٨٠عمق 

جرار وباالسsتعانة بsال. الحقل، وحضر الجھاز الحَفار المعد لتنفیذ المسارات الخلدیsة تحsت سsطح التربsة
سssم داخssل  ٦٥نفssذت المسssارات بssدءا مssن خنssدق التجمیssع وبالتعامssد معssھ ولعمssق حصssان  ٧٠ة ذا القssدر

و  ١ الجsدول(أجریت التحالیل على عینات التربة المأخوذة لتحدید بعض الخصائص الفیزیائیة  .قالخند
بssار علssى عینssات التربssة  ١٥وباسssتخدام ضssغط  Richardجھssاز الssدائم باسssتعمال كنقطssة الssذبول ) ٢

 ،Gračaninوبطریقsة  Kopeckللتربة بطریقsة السsلندرات مsن نsوع  والسعة الحقلیةخربة، مبالحالة ال
بمسssاعدة البكنssومتر  الحقیقیssةسssم والكثافssة  ١٠٠سssعة  Kopeckالظاھریssة بطریقssة سssلندرات الكثافssة 

محتوى قوام التربsة بطریقsة الماصsة وبوجsود مبعثsر ، باستخدام الكیروسینو Albert-Bogsوبطریقة 
سsیولة حدود المرونة وااللتصاق وال،  Ehwaldالقوام بطریقة  دلیلاولي من بیروفوسفات الصودیوم و

واالیصsالیة المائیsة باسsتخدام طریقsة ، Heninلبنsاء بطریقsة معامل عدم الثباتیة ل، Atterbergبطریقة 
من الخصائص الكیمیائیsة كالمsادة العضsویة بطریقsة الھضsم الرطsب والكربونsات و، عمود الماء الثابت

اتیونیsssة بطریقsssة خsssالت والسsssعة التبادلیsssة الك Dorinoالفعالsssة بطریقsssة الكربونsssات الكلیsssة بالمعsssایرة و
عاملیssھ كتجربssة  اإلحصssائيو اسssتخدم التحلیssل . )١٩٥٨( Jackson و   )١٩٨٢( Pageالصssودیوم  

  .% ٥ثقة درجة  عند LSD إحصائيإلیجاد اقل فرق 
  

  ةالنتائج و المناقش
التربsssة طینیsssة ثقیلsssة وان خصائصsssھا الفیزیائیsssة  أن نسsssجة  )٢و  ١(یتضsssح مsssن الجsssدولین           

 ٥٥.٩٦و  ٥٣.٦٣بsین ما یمیائیة شبھ متجانسة في األعماق الثالثة، سعة التبادل الكاتیوني تراوحت والك
 )١٩٨٨(غ تربة وھي سعة تبادلیة عالیة تتناسب مع نسبة الطsین فsي التربsة، كامsل  ١٠٠/ میللیمكافىء 

مناسssب لتنفیssذ كمssا أن السssعة الحقلیssة ونقطssة الssذبول كانتssا ضssمن المجssال ال. )١٩٩٩(و كامssل و درمssش 
نقطsة الsذبول بلغsت قیمsا عالیsة بسsبب ارتفsاع نسsبة الطsین فیھsا بشsكل كبیsر . تحت السطحي علیھا البزل

  Hartge and Hornعلى اعتبار أن نقطsة الsذبول الsدائم تتعلsق بشsكل مباشsر بنسsبة الطsین فsي التربsة  
وزنsاً %  ٦١.٢٤ –%  ٥٤.١١بsین ما وان قیمة حد السیولة تراوحت   )١٩٨٥( Muller و )١٩٩١(

sد اللداوقیمsین ة حsا بsة مsة %  ٢٩.٩٣ –%  ٢٨.٢٩نsدود المتوقعsمن الحsاءت ضsاً جsوزنLieberoth 
مما یعني أن درجة ثباتیsة   ٠.٨٠ –٠.٣٠جمعات الترابیة تراوحت بین تلعدم الثباتیة ل ، معامل)١٩٨٢(

القیمة صغیرة كلمsا زاد مsن عمsر  وكلما كانت )١٩٨٦،ورفاقھ   (Burkeمعات الترابیة عالیة جداً  جالت
سsم وھsي قیمsة تقsع ضsمن ) ٢٥ -٠(في العمق %  ٢.٤٥المسارات، كما أن نسبة المادة العضویة بلغت 

مssع العمssق  وتssنخفض) ١٩٨٢( Pagelبالنسssبة لھssذا النssوع مssن التssرب %  ٤ –%  ٢المجssال المتوسssط 
، ٤٥ -٢٥، ٢٥ -٠( فsي األعمsاقأن نسsبة الطsین إلsى السsلت ) ١الجsدول(كما یالحظ من . بشكل واضح

 Blumeوبالتالي فان شsروط تنفیsذھا بحسsب  ١.٨٥و  ٢.٦٩و  ١.٠٣سم كانت على التوالي ) ٦٥ -٤٥
الذي وجد بأن صیاغة المسارات الدھلیزیة یتطلب أن تكون نسبة الطین إلsى السsلت فsي التربsة  )١٩٩٢(

ھریssة للتربsة تsزداد بزیssادة العمsق وھssذه أن الكثافsة الظا )٣(یبsین الجssدول و .وھssي محققsة ٠.٥اكبsر مsن 
سم، ھsذا یعنsي  ٢٥ -٠سم بالمقارنة بكثافة العمق  ٦٥ - ٤٥ سم و ٤٥ -٢٥الزیادة معنویة عند األعماق 

بsأن تنفیssذ المسsارات الدھلیزیssة رافقssھ تفكیsك میكssانیكي للتربsة أدى للssتخلص مssن االجھsادات الناتجssة عssن 
الssتخلص منھمssا إال بطریقssة التفكیssك وال یمكssن ربssة العلویssة طبقssات الت ضssغط اآلالت الزراعیssة أو ثقssل

 Petelkau and Kunzeالمیكssانیكي للتربssة، وتعssد الكثافssة الظاھریssة للتربssة صssفة فیزیائیssة مركبssة 
كمsا جsرى . وتعطي فكsرة عsن الحالsة البنائیsة وعsن حركsة المsاء والھsواء داخsل قطsاع التربsة  )١٩٨٠(

 -٠التربة بعد أربعة أشsھر مsن تنفیsذ المسsارات الدھلیزیsة فsي األعمsاق تحدید توزیع النظام المسامي في 
 ٥٤.٥٤لمسssامات الكلیsة  بssین النسssبة المئویsة ل ت، وتراوحs)٤الجssدول (سsم  ٦٥ -٤٥و  ٤٥ -٢٥و  ٢٥
%   ١.٨٩و %  ٦.٥٢میكssرون  بssین  ٥٠مssن  أكثssرو حجssم المسssامات التssي قطرھssا  %  ٥٢.٨٦و % 
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و %  ٧.٤٩میكرون فقد تراوح بین  ١٠من  أكثرالمسامات التي قطرھا أما حجم . دون فروقات معنویة
میكsرون جsاء  ١٠مsن  أكثsردون فروقات معنویة، وأن حجم المسامات الھوائیsة التsي قطرھsا %  ٤.٧٧

 و  )١٩٧٨( Czeratzkiبحسsب  )میكsرون ١٢ - ٨(ضsمن المجsال الsالزم لتsأمین المبsادالت الغازیsة 
Richter and Grossgebuer )ة  )١٩٨٧sامات الھوائیsم المسsان حجsراألوكsن  كثsل  ٥٠مsرون اقsمیك

في معاملsة الشsاھد بشsكل معنsوي مقارنsة مsع بsاقي المعsامالت، وھsذا ینطبsق علsى حجsم المسsامات ذات 
مقارنsة  ٣و  ٢و  ١میكرون حیث كان حجم ھذه المسsامات أفضsل فsي المعsامالت  ١٠من  كثراألالقطر 

%  ٢٠ –% ٣والبsالغ  )١٩٩١( Hartge and Hornل الذي حدده  ، وجاءت ضمن المجامع المقارنة
 ٦.٨٨قsد تsراوح بsین فمیكsرون  ١٠ – ٠.٢أما حجم المسامات التsي قطرھsا . على ھذا النوع من الترب

 -% ٥  والبsالغ) ١٩٩١( Hartge & Hornوجاءت أیضا ضمن المجsال الsذي حsدده %  ٩.٧٥ –% 
امات التي تحsوي مsاء قابsل لالمتصsاص وحجsم المسsامات ھذا وكان حجم المس. على ھذه الترب%  ١٥

میكرون أفضل فsي المعاملsة األولsى وھsذا یعنsي بsان تنفیsذ المسsارات علsى مسsافة  ١٠من  أكثرالھوائیة 
  .سم مقارنة بمعاملة المقارنة ٤٥ -٢٥م رافقھ إعادة توزیع النظام المسامي بشكل أفضل في العمق  ١.٥

  
  التجربة لتربةوالكیمیائیة  الفیزیائیةحالیل نتائج بعض الت): ١(الجدول 

بعض الصفات الكیمیائیة والفیزیائیة     
  للتربة

  )سم(العمق 
٦٥-٤٥  ٤٥-٢٥  ٢٥-٠  

CaCO3  ١٩.١  ٢١.٤  ١٤.٠  (%)الكلیة  
CaCO3  ٧.٥  ٥.٩  ٩.٩  (%)الفعالة  

OM (%)  ٠.٤٤  ١.٧٣  ٢.٤٥  
  ٥٨.٤٠  ٦٢.٦٨  ٤٥.٩٠  (%)الطین 
  ٣١.٥٠  ٢٣.٢٢  ٤٤.٣٠  (%)السلت 
  ١٠.١٠  ١٤.١٠  ٩.٨٠  (%)الرمل 

CEC )٥٣.٦٣  ٥٥.٩٦  ٥٥.٦٥  )غم تربة ١٠٠/لیمكافىء لم  
  

  قیم بعض التحالیل الفیزیائیة للتربة ):٢(الجدول 
  العمق

  )سم(
الكثافة 
  الظاھریة

  ٣سم /غم

FC  
  وزنا% 

WP  
  وزنا%  

حد 
  اللیونة

  وزنا% 

حد االلتصاق 
  وزنا% 

  حد السیولة
  وزنا% 

  معامل 
  عدم

  ثباتیة ال
  

٠.٣٠  ٦٠.٢٠  ٣٦.٠٧  ٢٨.٣٢  ٢٨.٤١  ٤٠.٩٠  ٠.٩٧  ٢٥-٠  
٠.٤٩  ٦١.٢٤  ٣٦.٢٨  ٢٩.٩٣  ٢٨.٩١  ٣٧.٥٨  ١.٢١  ٤٥-٢٥  
٠.٨٠  ٥٤.١١  ٣٦.٣٥  ٢٨.٢٩  ٢٦.٦٤  ٣٦.٦٧  ١.٢٥  ٦٥-٤٥  

  
  أشھر من تنفیذ البزل ٤تغیر قیم الكثافة الظاھریة للتربة بعد  ):٣(الجدول 

  

  المعامالت

  )سم(العمق 

٦٥-٤٥  ٤٥-٢٥  ٢٥-٠  

  ١.٢٥  ١.٢٠  ١.٠٥  مقارنةال

  ١.١٩  ١.٠٦  ١.٠٨  األولىالمعاملة 

  ١.١٨  ١.١٢  ١.٠٧  المعاملة الثانیة

  ١.٢٦  ١.١١  ١.٠٩  المعاملة الثالثة

LSD  α ٠.٠٤  ٠.٠٦٣  ٠.٠٥  % ٥  

  
  

  من تنفیذ البزل بعد أربعة أشھر توزیع النظام المسامي لألعماق ):٤(الجدول 
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 ١٢٥

  الشھر
     
  التالمعام    

١  
PV %  

m µ  

٢  
  ٥٠ أكثر من

m µ   

٣  
  ١٠ أكثر من

m µ  

٤ 
١٠ - ٠.٢   

m µ  
 ٢٥ -  ٠العمق   

  المقارنة
  األولىالمعاملة 

  المعاملة الثانیة
  المعاملة الثالثة

LSD  α ٥ %  

٥٤.٤٠ 
٥٣.٥١ 
٥٤.٥٤ 
٥٢.٨٦ 
١.٨٩ 

٦.٥٢  
٤.٠٤  
٤.٩٣  
١.٨٩  
٣.٠٠  

٧.٤٩  
٦.٠٠  
٧.١٠  
٤.٧٧  
٢.٨٥  

١٠.٥٩  
١٠.٠٠  
١٠.٧٥  
١٠.٢٩  
٠.٧٠  

 ٤٥ – ٢٥العمق   
  المقارنة

  األولىالمعاملة 
  المعاملة الثانیة
  المعاملة الثالثة

LSD  α ٥ %  

٤٩.٠٠  
٥٤.٤٢  
٥٢.٠٠  
٥٢.٢٥  
٠.٩٣  

٠.٥٠  
٥.١١  
٤.١١  
٣.٠٠  
٠.٧٢  

٠.٣٩  
٧.٣٣  
٦.٥٤  
٥.٣٦  
٠.٣١  

٦.٨٨  
٩.٧٥  
٦.٧٠  
٧.٧٠  
٠.٨٢  

 ٦٥ - ٤٥العمق   
  المقارنة

  األولىالمعاملة 
  المعاملة الثانیة

  لمعاملة الثالثةا
LSD  α ٥ %  

٤٧.١٨  
٤٩.٢٥  
٤٩.٥٠  
٤٦.٥٤  
٠.٤٠  

٠.٤٠  
٠.٨٣  
٥.٠٣  
٠.٢٤  
٠.٧٦  

٢.٤٥  
٢.٨٩  
٧.٠٢  
١.٥٨  
٠.٨٥  

٤.٤٩  
٧.٦٢  
٤.٧٠  
٤.٢٥  
٠.٢٠  

  

  
  بعد تنفیذ المسارات) یوم /م ( ةالمشبع قیم االیصالیة المائیة ):٥(الجدول 

  )سم(العمق   المعامالت
٦٥-٤٥  ٤٥-٢٥  ٢٥-٠  

  ٠.٧٨  ٠.٢٤  ١.٥٥  المقارنة
  ٠.١١  ١.٠٠  ٠.٣٤  األولىالمعاملة 

  ٠.٣٥  ٠.٢٨  ٠.٦١  المعاملة الثانیة
  ٠.٨٠  ٠.٨٢  ٠.٤٨  المعاملة الثالثة

LSD α ٠.٢٠  ٠.٥٣  ٠.٥٧ % ٥  
  

میكssرون أفضssل فssي المعاملssة الثانیssة، أمssا حجssم  ١٠كثssر مssن األكssان حجssم المسssامات الھوائیssة          
د كان أفضل في المعاملة األولى وكانsت متفوقsة علsى بsاقي المعsامالت میكرون فق ١٠ – ٠.٢المسامات 

وتبssین ھssذه النتssائج أن تنفیssذ المسssارات أدى إلssى تحسssین توزیssع النظssام المسssامي وبشssكل ). ٤ ،جssدولال(
تنفیsذ المسsارات مsن تأثیر الكان فسم  ٦٥ -٤٥و  ٢٥ -٠سم، أما في العمقین  ٤٥ -٢٥واضح في العمق 
لsم ) سsم ٢٥ -٠(ویعsود ھsذا إلsى أن الطبقsة السsطحیة للتربsة . لنظام المسامي في التربةاقل على توزیع ا

 -٤٥إلsى ضsعف فعالیsة التفكیsك فsي العمsق كsذلك تكن منضغطة قبل تنفیذ المسارات وربما یعود السبب 
 ك التربsة وضsغطھا فsي آن واحsدسsم وبسsبب تفكیs ٦٥سم، إال انsھ أثنsاء تنفیsذ المسsارات فsي العمsق  ٦٥
ن التsرب قsد رافقsھ انخفsاض أن زیادة الكثافة الظاھریة ولو بنسبة صsغیرة فsي ھsذا النsوع مsبكن القول یم

میكsرون، األمsر الsذي یجعsل ھsذا النsوع مsن  ١٠في حجم المسامات الھوائیة التي قطرھا أكثر مsن  كبیر
عsن ارتفsاع  متوسطة، إضsافة للغsدق النsاتجالمطریة الھطوالت الالترب عرضة للغدق المؤقت حتى عند 

المsاء األرضsي تحsت السsطحي لتنظsیم مسsتوى  تنفیذ البsزلومن ھنا تأتي أھمیة . مستوى الماء األرضي
أن  ٥یتضsح مsن الجsدول  .مثل ھذا النوع من الترب الطینیة المنتشsرة فsي سsھل الغsابوتحسین النفاذیة ل
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 ١٢٦

سsم وانخفsض إلsى  ٢٥ – ٠لعمsق یوم في ا /م  ١.٥٥قبل تنفیذ المسارات كان  ةالمشبع االیصالیة المائیة
أي أن االیصsالیة  سsم، ٦٥ -٤٥یsوم فsي العمsق  /م  ٠.٧٨سم ثم إلى  ٤٥ -٢٥یوم في العمق  /م  ٠.٢٤
و ). یssوم/ م  ٠.١(صssل إلssى القیمssة الحدیssة مssع العمssق لت بشssكل واضssح تنخفضssللتربssة ا المشssبعة المائیssة

وعلssى ضssرورة التفكیssك المیكssانیكي  تحssت السssطحي نجssاح عملیssة البssزل علssىتعتبssر ھssذه القیمssة مؤشssر 
جاءت ضsمن المجsال المحsدد للتsرب الطینیsة  ن قیم االیصالیةكما أ )١٩٨٦، Dorter( ترب المتماسكةلل

م  ٠.٠١و  ٠.٠٣والذي یتsراوح بsین  )١٩٩٨،وآخرون  Scheffer and Schachtschabel(من قبل 
اكبر قبل تنفیذ المسارات منھsا فsي كانت  مس ٢٥ – ٠في العمق  ةالمشبع االیصالیة المائیةكما أن  .یوم /

 سsم ٤٥-٢٥فsي العمsق و. مsن القیمsة الحدیsة أعلىكانت جمیعھا  األخرى لذات العمق، إال أنالمعامالت 
 /م  ٠.٢٨یوم وفي الثانیsة بمقsدار  /م  ١.٠٠بشكل معنوي في المعاملة األولى بمقدار  ازدادت االیصالیة

قبssل تنفیssذ المسssارات، غیssر أن قیمھssا بقیssت دون  مقارنssة بالمقارنssة یssوم /م  ٠.٨٢یssوم و الثالثssة بمقssدار 
ھsذه اع معنsوي فsي المعاملsة الثالثsة، سsم بعsد تنفیsذ المسsارات مsع ارتفs ٦٥-٤٥تغیرات تذكر في العمsق 

 ٦٥-  ٤٥خاصsة فsي العمsق  ةالمشsبع تحسsین االیصsالیة المائیsة أن تنفیذ المسارات أدى إلsىتبین النتائج 
أظھرت الدراسة أثر البزل تحت السطحي على الترب ذات القsوام الطینsي الثقیsل  .المعامالتسم ولجمیع 

في تشكیل المسامات الموصلة للماء وتحسsین تھویتھsا وكفsاءة اسsتثمارھا، والبsد مsن دراسsة مقارنsة بsین 
sتوى المsاع مسsن ارتفsد مsيالبزل تحت السطحي وطرق البزل األخرى للحsي اء األرضsة فsرب متباینsلت 

  . قطاعاتھا

  
Effect of the Subsurface Drainage in Improving 

 Some Physical Properties of Heavy Clay Soil 
 In Alghab plain- Syria.  

Dr.  Mohamed A.Tert 
Associated prof.Soil Physics, Dep. Soil and Land Reclamation  

Faculty of Agriculture - Aleppo University, Aleppo - Syria.  
  

ABSTRACT 
 Applying technicality of the subsurface drainage on the heavy clay soil in Al-
Ghab plain expose to seasonal water logging phenomenon. The results showed 
that the improvement in the each of bulk density, porosity, and the hydraulic 
conductivity was about 0.12 gram /cm3, 5 %  and (0,42 m / day) respectively, 
and the depth of water table was reduced under field capacity level after 4 
months from application as the difference with the control to the depths: 0 – 25  
and  25 - 45  and  45 - 65 cm. 

  
  المصادر

، المھنsدس تطبیقsات فsي التsرب الثقیلsة _الصsرف المشsترك  ).١٩٩٠( سفر طلعت و كامsل محمsد ولیsد
  .٢١-١٨: )٢٨( الزراعي العربي

  .سوریا –حلب، حلب منشورات جامعة  .الطینمعادن ). ١٩٨٨(ولید محمد  كامل
، منشsورات جامعsة حلsب .ولوجیsاوالجی األراضsي ).١٩٩٩( محمد خلsدون ،درمشولید و محمد  ،كامل

  .سوریا –حلب 
Anonymous (2001). Program of the First National Symposium for the National 

Plan for Dissertation Control, Syria. PP. 22-23. 
Bennett,  D.; R. George, and B. Russell (2004). Mole drainage for increased 

productivity in the south west irrigation area. Bunbury District office. 
State of Western Australia. 5-11. 

Blume, H. P (1992). Hanbuch des Bodenschtzes 2. Auflage. Eco. Med. 
Verlaggesesllschaft mbn.Germany. 



 مجلة زراعة الرافدین
ISSN: 2224-9796 (Online)  

 ISSN: 1815 – 316 X (print)  ٢٠١٢ )١(العدد ) ٤٠(المجلد 
 

    

 ١٢٧

Burke, W.; D. Gabriel's. And J. Bouma (1986). Soil Structure Assessment. 
Sponsored by The commission of the European communities. Boston, 
91. 

Czeratzki, W (1978). Probleme der bodenbearbeitung in der 
pflanzenproduktion. In: der Landwirt – Hamburg 56. Germany PP: 265-
276 

Concaret, J (1991). Drainage Agricole. Théorie et Pratique. Chambre régionale 
d Agriculture de Bourgone, 509 P. 

Dohle, L (2005). Guidelines for Usage of Engineering Solutions. Rural 
Solutions SA. Action salinity and water. Australia. PP: 8-13. 

Dorter, K (1986). Lehrboch der Landwirschaftlich Melioration. VEB. 
Deutscher    Landwirtschaftsverlag. Berlin (Germany).316 P. 

Ellington, A (1984).In: Rural Quarterly. (June) Australia. P.22. 
Jackson, M.L (1958). Soil Chemical Analysis. Prentice-Hall Inc. Englewood 

Cliff, N.J. 
Hartge, K H. and Horn, R (1991). Einfuhrung in Die Bodenphysik Ferdinand 

Enke. Verlag Stuttgart. Germany.303 P. 
Leeds-Harrison P B (2006). Drainage. Institute of Water and Environment. 

Cranfield University. England P:1-2. 
Lieberoth, L (1982). Lehrbuch Der Bodenkunde. VEB. Deutscher 

landwirtchafts verlag-Berlin. Germany.431 P. 
Muller, G (1985). Lehrbuch Der Bodenkunde. VEB. Deutscher 

Landwirtschafts verlag. Berlin. Germany. 392 P. 
Muirhead, W A. and Christen, E W (1998). Control of waterlogging in 

tomatoes with mole drainages. Horticultural Research and Development 
Corporation. Australia. 17.P. 

Page, A. L (1982). Methods of Soil Analysis. Amer. Soc. of  Agron. Inc. Soil 
Sci.Soc.Amer. Inc. 

Pagel, H. (1982). Pflanzennaehrstoffe in tropischen boden ihre bestimmung 
und bewertung. WEB. Dentcher lamwirtschaflicher. Verlag. 
Berlin.Germany, 272. MLU. Halle-wittenberg 14-22 Halle Germany P:  
35-65. 

Petelkau, H.and Kunze A (1980). Die lagerungsdichte des bodens als   
wesentlichesuerungsgrosse fur die denbearbeitun. Wissenschaftikiche 
Beitrage.MLU. Halle-Wittenberg 14-22 halle Germany  PP:35-65. 

Richter, J.and Grossgebuer, A (1987). Untersuchungen zum bodenlufthaushalt 
in einem bodenbearbeitungsveruch Z.P Lanzenernahr. U. Bodenkd. 
Weinheim 141. 2. Germany P:181-202. 

Russell, W B (1997). Conservation of farmland in Kwazulu-Natal. Sub-surface 
drainage. Agriculture resources. ACT (NO 43/38) Kwazulu-Natal, 1-14. 

Scheffer, F. and Schachtschabel, P (1998). Lehrbuch der bodenkunde. Ferdinan 
Enke Verlag. Stuttgart. Germany, S.494. 

Vlahinić, M. and Resulović, H (1972). Causes of exceeded wetting of acid 
brown soil in the mountain region (Nevesinjsko polje), First National 
Soil Science Congress. Sofia-Bulgaria. 


