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 (SAP) فائق االمتصاص البوليمر فعالية لدراسة تأثيرحقلية  تجربة أجريت 
(Super Absorbent Polymer)  فيوتأثيرها  بالنمالش نبات ومسحوق 
واالستهالك المائي للذرة  sandy loam مزيجه رملية لتربة معايير المائيةال

 SAP من مختلفة وزنية تراكيز على تحتوي  التي المعامالت وزعت ،الصفراء
 بثالث الري  وتم الشمبالن، مسحوق  من% 4 ،2، 0و %0.4 0.2 ،0

% 150 ،الري  احتياج صافي من% 125 ،الري  احتياج صافي عند) مستويات
انخفاض كمية الماء  وتم التوصل الى اهم النتائج. (الري  احتياج صافي من

لجميع   cET المحسوب نظريا  عن االستهالك المائي  aET فعليا   المضاف
 1Iحيث بلغ معدل االستهالك المائي للـ  ،1I، 2I، 3I :معاملة الري الثالثة

( مم وبنسبة لنخفاض 502( مم في حين كانت كمية الماء المضاف )526)
ومسحوق  SAP% يعود السبب الى هذا االنخفاض دور كل من 4.56بلغت 

الن في زيادة سعة مسك الماء للتربة وتحسين خواصها الفيزيائية بنبات الشم
الى وأنخفض  1-مم موسم 789بلغ  3Iللـ (ETc)مـــائي الك وكان أعلى أسته

يعود هذا الى أختالف  التوالي، على I1و2I مم عند معامالت الري  526و 658
حصل انخفاض في قيم كما  التربة. والجاهز فيكميات الماء المضاف 

ومسحوق نبات  SAPااليصالية المائية المشبعة مع زيادة مستوى اضافة مادة 
 1 -سا سم 9.60بالن اذ بلغت اعلى قيمة لاليصالية المائية المشبعة مالش

بينما كانت قيمة االيصالية المائية اقل ما يمكن عند اضافة  ،1O1Iلمعاملة 
كما  . 2P3I للمعاملة 1 -سا سم 1.82حيث بلغت  SAP% من مسحوق 0.4

 SAPالغيض االساس مع زيادة مستوى اضافة مادة  تقيم معدال أنخفضت
معدل الغيض االساس المعاملة لبالن اذ بلغت اعلى قيمة مومسحوق نبات الش

عند  لمعدل الغيض األساس بينما كانت قيمة ،1O1Iللمعاملة  1-اسم. س 8.4
  .1-سا سم .51حيث بلغ   2P3Iللمعاملة  SAP% من مسحوق 0.4اضافة 
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Abstract 

A field experiment was conducted for the autumn season 2018 to evaluate the 

effectiveness of Super Absorbent Polymer (SAP) and Ceratophyllum powder and there 

effect on the sandy water parameters of sandy loam and water consumption of 

maize,where the coefficients containing different weight concentrations were 

distributed from SAP (0.4%, 0.2% and 4%) of Ceratophyllum powder, and irrigation at 

three levels (in the net irrigation requirement,125% of the net irrigation requirement, 

150% of the net irrigation requirement) and the most important results were obtained: 

The water consumption of I1 (526) mm, while the amount of water added (502) mm 

and a decrease of 4.56% This reduced the role of both SAP and Ceratophyllum powder 

in increasing soil water retention capacity and improving its physical properties. The 

highest water consumption (ETc) of I3 was 789 mm. season-1 and decreased to 658 and 

526 mm at I2 and I1 irrigation coefficients respectively, due to differences in the 

amount of water added and prepared in soil. There was a decrease in saturated water 

conductivity values with an increase in the level of addition of SAP and Ceratophyllum 

powder. The highest value of saturated water was 0.16 cm.min-1 for the treatment of 

I1O1, while the value of water delivery was less than 0.4% of SAP powder. Cm min-1 

for the I3P2 transaction. The base infiltration values decreased with the addition of the 

addition of SAP and the Ceratophyllum powder, with the highest value of the basal 

treatment rate of 8.4 cm min-1 for the treatment of I1O1, while the base tip value was 

added by adding 0.4% of the SAP powder to the treatment I3P2 1.2 cm min-1. 

Keywords: Polymer, Ceratophyllum, Maize, Irrigation Levels. 

 المقدمة

ن في بعض القنوات المائية واألنهار يتطلب العمل االمائية التي تشــــــــــــــكل عائقا  امام الجريأن إزالة بعض النباتات 
على ايجاد طرائق علمية لالســتفادة منها في تحســين خصــائب التربة حيث جرت بعض المحاوالت نضــافة نبات 

تحسـين بنائها من خالل  الى التربة لتحسـين خصـائصـها الفيزيائية إذ أن إضـافته للتربة أدى الى .الشـمبالن المائي
تجمعات التربة وتحســـــين خصـــــائصـــــها المائية وزيادة  ثباتيهربط دقائق التربة مع بعضـــــها وكذلك يســـــاهم في زيادة 

وينمو في  ، ceratophyllaceaeالى العائلة  الفلقتين وينتمينبات مائي غاطس من ذوات  الشــــــــــمبالن أنتاجها،
 1-ه طن 9ومعدل االنتاج الســـــــنوي  2-م كغم 71وتبلغ كتلته البايلوجية  ،المياه بطيئة الجريان ذات القاع الطيني

كإضــــافات لتحســــين في التربة بعض المواد الكيميائية  في الفترة االخيرة اضــــافةجري ت .(12)من المادة العضــــوية 
 Super Absorbent) (SAP) من هذه المواد البوليمرات فائقة االمتصـــــــــــــاص للمياه، الخشـــــــــــــنة احتفاظ التربة
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Polymer) عند أطالقها واعادة وزنها إلى نسـبة جدا كبيرة بكميات الماء امتصـاص على القدرة لها مركبات هي 
 العميق، التســـــرب من أطول، الحد المياه لمدد على المحافظة في تســـــهم أن ممكن فانها ومن ثم ،النبات حاجة

نوع من  البوليمراتو  , (21) المياه واألســـمدة اســـتخدام كفاءة ورفعالتربة،  في الغذائية العناصـــر خســـارة من الحدو 
وهي الجزيئات التي لها القدرة على امتصـــــاص الســـــوائل واالحتفاظ بها، هذه المواد  للمياه،المواد الكيميائية الموفرة 

المواد عدة  )البوليمرات( تحتوي على مجموعات كربوكســــــــــــــيليـة ممـا يتيح لهـا ربط الكـاتيونات والمـاء وتمتلـك هذه
للماء التي تمكن  الخشــنة النســجة أنها تزيد من قدرة مســك التربة منها:خصــائب الســتصــالض األراضــي المتدهورة 

 الماء،من  أكبرالنبات من البقاء على قيد الحياة لمدة أطول بســــــــــبب زيادة الشــــــــــد الهيكلي للتربة واالحتفاظ بكمية 
الت التبخر. كمــا أنهــا تحقق معــدل نمو عــاليــا  مقــارنــة  بعــدم ( يقلــل من االســــــــــــــتهالك المــائي بتقليــل معــدSAPو)

كذلك تخفف آثار الملوحة. ولها فوائد على  النباتات،االضافة.  كما أنها تربط المعادن الثقيلة وتخفيف تأثيرها في 
ان هذه الدراســــــــــــــة تهدف الى تقليل معدالت الغيض  (.6) )رخيصــــــــــــــة الثمن(تكاليفها التربة تفوق بشــــــــــــــكل كبير 

 وااليصالية المائية المشبعة في الترب الرملية وتقيل استهالكها المائي وبذلك تحسين صفات الترب الرملية.

 المواد وطرائق العمل  

 الذرة محصــــــــول للترب الرملية ونمو المائيةالضــــــــائعات  لتقليل 2018 الخريفي الموســــــــم خالل حقلية تجربة نفذت
ـــــفجر صنف الصفراء ـــ  مؤشرات بعض دراسةلالخالدية محافظة االنبار غرب بغداد في Mize (Zea mays L ) 1ـ
 عرض وخط شــــــرقا   o 43.31.3طول  دائرة وعلى الرمادي شــــــرق  كم 20 المنطقة تقع ،للتربة المحســــــنات اضــــــافة

33.25.16 o  نسجــة  ذات رسوبـــية بأنها الحقل ةــترب صنفـت. البحر سطح مستوى  من م 34.1ارتفاع  وعلى شماال
ـــــــــــة  رملية ــــــــــــ  في جاء لما وفقا  . TypicTorrifluvent عظمى مجموعة تحت إلى ومصنفة loamy sandمزيحـ

( control)بدون اضافة مواد عضوية  المحسنات:أشتملت التجـــــــــرية على خمس معامـــــــــــــــــــــــــــالت الضافة  (.19(
 1Pورمز لها بــــــــــ  )SAP (0.2، %0.4 من مختلفة مستويات على تحتوي  التي المعامالت وكذلك 0Aورمزلها بـــــ 

 بثالث الري  وتم على التوالي 2Oو 1Oورمز لها بــــــــــــــــــــــــــــــــ  الشــنبالن مســحوق  من%( 4 ، 2)و على التوالي، 2Pو
 )النشوء يأتي:مراحل نمو النبات الرئيسة وكما  ( خاللETa من% ETa ، 150 من% ETa ، 125) مستويات

 split plotالمنشـــــقة بتصـــــميم القطاعات  تم توزيع المعامالت ،الحاصـــــل(و النمو الخضـــــري و االزهار وتكوين 

design  مكرراتوبثالثة، ( تم تحليل البيانات أحصـــائيا ومقارنة المتوســـطات عند أختبار أقل فرق معنويLSD )
 من مختلفة مناطق من( Core sample) عينة 20 أخذت .Genistate% باستخدام برنامج الــــــــــــ 5د مستوى عن

 – 0  ولالعماق( Composite sample) مركبة عينة بشـــــــــكل وجمعت عشـــــــــوائية وبصـــــــــورة الزراعة قبل الحقل
 أخذ وبعد ،مم 2 فتحاته قطر منخل خالل ومررت وطحنت هوائيا   العينات جففت ثم . م 0.30–0.20 و 0.20
 الطرائق وبأســــــــــــــتعمال 1 الجدول في موضــــــــــــــح كما والفيزيائية الكيميائية التحاليل عليها أجريت منها ممثلة عينة

ـــــــــــــــــريقة التربة دقائق حجوم توزيع : التالية التحليلية  االســــطوانة بطريقة للتربة الظاهرية الكثافة ،(10) المكثاف بطـ
ــــــة  الشدود عند بالماء التربة أحتفاظ سعة ،البكنوميتر بطريقة الحقيقية والكثافة ،(Core Sampler( )10) المعدنيـ

 Pressure) الضــــــــــغط قدر جهاز بأســــــــــتعمال كيلوباســــــــــكال 1500و 1000 ،500 ،200 ،100 ،50 ،33 ،0
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Plate( )18 )ـــــــــــــم حيث ــــــــــــــ ــــــــــــــ ( )  Soil Moisture characteristic curve) التربة رطوبة وصف منحنى رسـ
 0.034 ،0.038 ،0.04 ،0.048 ،0.05 ،0.063 ،0.41  اعاله للشـــــــدود الوزنية الرطوبة كانت أذ ،( 1،شـــــــكل

 1500و 33 الشــــــــــــــد عند التربة رطوبة بين الفرق  من الجاهز الماء محتوى  حســــــــــــــاب تم. التوالي على  0.029و
:  الكيميائية الخصائب بعض تقدير لغرض للتربة المشبعة العجينة مستخلب على الحصول تم كما كيلوباسكال.

 pHجهاز بأســـــــــتعمال(  pH) الهدروجيني األس ،EC meter جهاز بأســـــــــتعمال(  eEC) الكهربائي التوصـــــــــيل

meter،  ـــــريقة والغنيسيوم الكالسيوم من كل تقديرتم ـــ  16)  عياري  0.01(  EDTA) الفيرسينت مع التسحيح بطـ
 والبيكاربونات الكاربونات ،( Flame photometer) الضـــوئي اللهب جهاز بأســـتعمال والبوتاســـيوم الصـــوديوم ،(

 نترات مع التســــــــــــــحيح بطريقة والكلور( Black، 1965) عياري  0.01 الكبريتيك حامض مع التســــــــــــــحيح بطريقة
عبر شــبكة أنابيب بالســتيكية مرنة  بنظام الري بالتنقيط (  تمت عملية الري 5) عياري  0.05(  3AgNO) الفضــة
لية ( متصــلة بمصــدر مائي لغرض الســيطرة على عمMonometerســم( ومقياس مانوميتر ) 2.54أنج ) 1بقطر 
اعماق المنطقة الجذرية  ناواعتمد ،أســـــتنزاف المحتوى المائي المقررة على نســـــبة  فة الماء المحســـــوب أعتماداأضـــــا

 وفقا  لمراحل النمو وكاآلتي :

- 0.00-0.20m  الخضري.منذ الزراعة حتى مرحلة النمو 

- 0.00-0.30m  االزهار.من مرحلة النمو الخضري حتى بداية 

- 0.00-0.40m .من مرحلة االزهار حتى نهاية النضج الفسيولوجي 

 

 الوزني التربة رطوبة وصف منحنى 1 الشكل
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قبل الرية ( ســــــــــــــم 40-20) (،20 -0العماق )لتحديد مواعيد الري وكمياته تم قياس الرطوبة بالطريقة الوزنية ل
وقد حدد الماء الجاهز من خالل الفرق بين  ،الحقليةالتالية واســتخدم حوض التبخر لتحديد موعد الري في التجربة 

   .(1)شكلمنحنى وصف رطوبة التربة للتربة  كيلوباسكال وذلك من خالل 1500 –33نسبة الرطوبة عند الشدين 

 ية و الفيزيائية  لتربة الدراسةئ. بعض الخصائص الكيميا1جدول 

 

               
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
حسب و 

ن السعة الحقلية بأستعمال المعادلة م %50عند  عمق الماء الواجب أضافته لتعويض استنزاف رطوبة التربة
 التالية:

                                              (1)--------] D bi - F.cd = [   
  أن:حيث 

  d =  سم(عمق الماء المضاف( 

 القيمة الوحدة الصفة
 7.5 ـــــــــــــ pH التربة تفاعل درجه

 3.6 1-سيمنز م ديسي (EC) الكهربائية االيصالية

 7.2 1-غم كغم العضوية المادة
 8.56 1-كغم شحنة مول سنتي (CEC) الموجبة لأليونات التبادلية السعة

 1.45 3-غرام م ميكا الظاهرية الكثافة

 الذائبة االيونات
 الموجبة

Ca+2 

 1-لتر مول ملي

8.25 
Mg+2 3.88 
Na+ 7.2 
K+ 1.28 

 الذائبة االيونات
 السالبة

SO4
-2 

 1-لتر مول ملي

4.67 
HCO3

- 8.31 
Cl- 12.12 

 28.4 1-ملغم كغم الجاهز النتروجين

 9.6 1-ملغم كغم الجاهز الفسفور

 183 1-ملغم كغم الجاهز البوتاسيوم

 
 التربة مفصوالت

 الرمل

 1-غم كغم
792 

 112 الغرين

 96 الطين

 loamy Sand النسجة صنف
 11.7 1-سم ساعة االيصالية المائية المشبعة

 107 سم ساعات(8الغيض التجميعي)بعد
 19.5 1-سم سا ساعات(8معدل الغيض )خالل 

 11 1-سم سا ساعات( 8بعد )االساس معدل الغيض 
 6.3 % كيلوباسكال 33الرطوبة الوزنية عند 
 2.9 % كيلوباسكال 1500الرطوبة الوزنية عند 

 3.4 % الماء الجاهز
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F.c الرطوبة الحجمية عند السعة الحقلية = 
  bi  الرطوبة الحجمية قبل الري = 
 D  ( عمق التربة عند المجموع الجذري المطلوب =)سم.            

 (0ET)نتح -وقياس التبخر ،A –حســــبت كمية الماء المتبخرة من ســــطح مائي بأســــتعمال حوض التبخر صــــنف 
 االتية:المرجعي لمحصول الذرة الصفراء بأستعمال المعادالت 
                                                                                                      (2)------------------------------ pE * p= K oET 

                                                                                                      (3)--------------------------o ET * c= K aET 
 أن:حيث 

oET ممنتح المرجعي  -= التبخر() 
pE   )التبخر من حوض التبخر )مم = 
pK  )معامل حوض التبخر )بدون وحدات = 
cK    معامل المحصول = 
aET الفعلي )مم(نتح  -= التبخر 

 ولسهولة احتساب كمية مياه الري المعطاة باألمتار المكعبة للوحدات التجريبية تم اعتماد المعادالت التالية:

 التبخر من الحوض (مم)( لكل مسطبة =3كمية مياه الري )م
𝟏𝟎𝟎𝟎

 x  (2مالمسطبة )مساحة 
 عرض المسطبة )م(  x= طول المسطبة )م(  التجريبية(مساحة المسطبة )الوحدة 

 التي ذكرهالحساب الزمن الالزم لتشغيل كل خط فرعي وحسب تصريف المنقطات المثبتة علية من خالل المعادلة 
(1 :)-  

𝒕 =
𝑽

𝑸×𝑵
               

      -إن:  حيث

          t( =ساعة) الري زمن

     =V(لترالتجريبية ) للوحدة المضافة المياه حجم 

       Q( =  ساعة/  لترالمنقط ) تصريف 

 =N الفرعي الخط في المنقطات عدد

 (14) قبل من والمذكورة   Constant Head Methodالثابت العمود بطريقة المشــــبعة المائية االيصــــالية قدرت
 نماذج التربة رطبت.  لدارســــــــــــي وفقا   core sample tube باســــــــــــتخدام distributed  مثارة تربة على نماذج

ــــــــــــــود عليها سلط ثم ساعة 24 لمدة الشعرية بالخاصية  وحسب التربة سطح عن سم 1 بارتفاع الماء من ثابت عمـ
  الزمنية المدة ولنفس مرات عدة العملية كررت ،الزمن مع تحته اناء بوضــــــــــــع التربة عمود من المبزول الماء حجم

---------- (4) ------------ 
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 المائية االيصــــــالية وحســــــبت ســــــاعة، نصــــــف كل القراءة زمن حدد. تقريبا   متشــــــابهة قراءات على الحصــــــول لحين
 :التالية المعادلة وحسب  Darcy قانون  على اعتمادا  

 
 
 

                                                                    
           =----× ------   ...............  (5)                                                                ان: اذ
K  =(¹-ساعة. سم) المائية االيصالية 
V =(³سمالماء ) حجم 
A =(سم 5 االنبوبة قطر)( ²سم) الجريان مقطع مساحة 

t  =ساعة( الماء جمع زمن( 
L  =سم( 5) التربة عمود طول 
h∆  =(سم1) وخروجه الماء دخول نقطة بين الماء جهد في التغير 

 اذdouble ring infiltrometers (11 ) المزدوجة الحلقات باســــــــــــــتعمال وذلك في الحقل الغيض قياس تمكما 
 ، 30 ، 20، 10 ، 5 فكانت القياس ازمان اما ،التربة لســـــــطح الماء وصـــــــول لحظة اول من الزمن باعتبار بدئ
 كل عند تقديرها تم التي الغيض صــــفات واما ، دقيقة  480 و 420 ، 360 ، 300 ، 240، 180 ، 120، 60

 : فهي قياس
 Accumulated infiltration             الغيض التراكمي  -1

  Average of infiltration rate     الغيض معدل متوسط - 2
      Basic infiltration rate االساس الغيض معدل  - 3
 

 والمناقشة النتائج 

 المائي الكلي االستهالك
لمعامالت الري  cET المحســـــــــوب نظريا  ( و  aET)  ي المضـــــــــاف فعليا  مقدار االســـــــــتهالك المائ 2جدول يبين     

. أظهرت النتائج  2018عدد الريات لمحصــــول الذرة الصــــفراء للموســــم الخريفي  2والمواد العضــــوية ويبن الشــــكل 
 ،1I، 2I )لجميع معاملة الري الثالثة   aETعن االســـــــــتهالك المائي الفعلي AWانخفاض كمية الماء المضـــــــــاف 

3I)،  1حيث بلغ معدل االســـتهالك المائي للــــــــــــــــــI 526 وبنســـبة م م 502كانت كمية الماء المضـــاف  م في حينم
سـين ومسـحوق نبات الشـنمالن في تح SAPدور كل من  الى سـبب هذا االنخفاض% يعود 4.56لنخفاض بلغت 

ــــائي إذ الفيزيائية  التربة خواص ـــــ ـــــ ــــ   cETكان أعلى أستهالك مـ  658وأنخفض الى   1-موسم.مم 789بلغ    3Iللـ
يعود هذا الى أختالف كميات الماء المضاف و الجاهز في  ،على التوالي 1Iو  2I مم عند معامالت الري  526و

V K 

At 

L 

∆h 
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ــــــــــياه الري التربة ، اذ يزداد معدل أستهالك النبات للماء بزيادة المحتوى  ـــــــــــ ــــــــــوبي للتربة نتيجة زيادة كمية مـ ـــــــــــ  الرطـ
 (.20المضافــة )

وانخفض  1Pللمعاملة  مم 619اذ بلغ  SAPبزيادة اضـــافة  ETaفعليا   كما انخفضـــت كمية الماء المضـــاف     
وان ســــــبب انخفاض كمية الياه المضــــــافة بزيادة المادة  %،2.9وبنســــــب انخفاض بلغت  2Pللمعاملة  مم 601الى

زيادة المدة بين الريتين االمر الذي ادى  المضـــافة بســـببادت هذة المواد الى تقليل كمية المياه  SAPالعضـــوية و
تفوقت على مســـــحوق نبات الشـــــمبالن ولجميع  SAPدة ان ما ،الموســـــمالى تقليل كمية المياه المضـــــافة في نهاية 

 ،مقارنة بمسحوق نبات الشمبالن  SAPالمعامالت بتقليل الماء المضاف بسبب كمياة المياه الكبيره التي يمسكها 
  %.4.75وبنسبة انخفاض بلغت  2Oللمعاملة   مم 631مقارنة  2Pللمعاملة   مم 601اذ بلغت 

 للماء قيمة اقل بلغت للزراعة، اذ المســــــــتعمل الماء كمية في انخفاض حصــــــــول 2 الجدول في النتائج اظهرت فقد
معاملة  منمم  789 قيمة اعلى كانت حين في ،2P1Iالتداخل  معاملة من حصــلت والتيمم  481فعليا   المضــاف

ومن ذلك يمكن مالحظة االختالف بين قيم الماء  %.39.04 بلغت انخفاض وبنســــــــــــــبة 0A3I( المقارنة)التداخل
وهذا يمكن ان يكون له عالقة بكفاءة عملية الري وتقليل االســتهالك المائي،  SAPعند اســتعمال  ETa المضــاف

وأســـتعمال العمق المناســـب عند الري حســـب مراحل تطور نمو النبات مما قلل من فقدان الماء كســـيح ســـطحي أو 
 عميق.تسرب 

 

 

 

 

 

 

 (1-موسم مم) الصفراء الذرة لمحصول المائي االستهالك قيم 2ل جدو
 الري        

 
1I 

 

2I  
 

3I 
 المعدل 

 cET aET cET aET cET aET cET aET المحسنات

0A 526 523 657 657 789 789 657 656 

1P 526 495 658 619 789 743 657 619 

2P 526  481 658 601 789 722 657 601 

1O 526 510 658 638 789 765 657 638 

2O 526 502 658 632 789 760 657 631 

 629 657 756 789 629 658 502 526 المعدل
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 المختلفة للمعامالت مرحلة لكل المضاف الماء وكمية الريات عدد يبين 3جدول 

 
 مراحل
 النمو

 
 المعامالت

1I 2I 3I 
 عدد

 الريات
 الماء

 المضاف
 عدد

 الريات
 الماء

 المضاف
 عدد

 الريات
 الماء

  المضاف
 
 

 مرحلة
 االنبات

A 20 110 20 140 20 170 

P1 17 108 18 135 18 162 

P2 15 105 15 131.25 15 157.5 

O1 18 108 18 135 18 162 

O2 17 108 17 136 18 162 

 
 
 النمو

 الخضري

A 36 198 36 252 36 298.8 

P1 25 189 26 236.25 26 283 

P2 18 180 18 225 18 270 

O1 26 198 25 247.5 25 297 

O2 20 190.4 20 240 21 294 

 
 

 التزهير

A 15 120 15 150 15 180 

P1 12 108 12 135 10 162 

P2 8 112 8 140 8 168 

O1 13 120 13 150 12 180 

O2 9 114.3 9 144 9 171 

 
 

 النضج

A 10 95 10 115 10 140 

P1 7 90 7 112 7 135 

P2 6 84 6 105 6 126 

O1 7 84 7 105 7 126 

O2 7 89 7 112 7 133 

 
 

 المجموع

A 81 523 81 657 81 788.8 

P1 61 495 63 618.25 61 742 

P2 47 481 47 601.25 47 721.5 

O1 64 510 63 637.5 62 765 

O2 53 501.7 53 632 55 760 

لقد ُحســـبت االحتياجات المائية الفعلية لمحصـــول الذرة الصـــفراء على اســـاس تقدير المســـتنفد من الرطوبة، وفقا     
وقد أضــــــيفت كمية الماء المطلوبة تماشــــــيا  مع تعمق الجذور، ويالحض وجود انخفاض في . لبيانات حوض التبخر

بســــــبب  3كما يوضــــــح جدول  SAPقيم االســــــتهالك المائي الفعلي للمعامالت التي تحتوي على تركيز عالي من 
على امتصــــــــــــــاص كميات كبيرة من المياه وكذلك ادى لتحســــــــــــــين خصــــــــــــــائب التربة وتقليل الغيض  SAPقدرة 

يصـــــــــالية المائية المشـــــــــبعة وقلل من التســـــــــرب العميق مقارنة بمعاملة المقارنة، حيث بلغت نســـــــــبة االنخفاض واال
ومســحوق نبات  SAPتأثير اضــافة الـــــــــــــــــ  2كما يوضــح الشــكل  .2Pوالمعاملة  0A% بين معاملة المقارنة 8.38

الشــــمبالن في عدد الريات الكلي لموســــم نمو الذرة الصــــفراء اذ يتضــــح ان عدد الريات كان اقل مايمكن عند زيادة 
في مرحلة النضج والسبب يعود الى كمياة المياه التي يمسكها البوليمر ويمنع ضياعها بالتسرب  2Pنسب البوليمر 

ان عدد الريات اعلى ما يمكن عند مرحلة النمو للخضــــــــــــــري لمعاملة العميق مما زاد من المدة بين رية واخرى، وك
 .2كما موضح في شكل  0Aالمقارنة 
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 عدد الريات لمحصول الذرة الصفراء للموسم الخريفي 2الشكل 

أن قيم االيصالية المائية لمعامالت الدراسة في نهاية موسم النمو أنخفضت عند مقارنتها بقيم  4يبين جدول  
للمعامالت   1 -سم.سا1.82و  11.4الى قيم تتراوض بين  11.7فقد أنخفضت من االيصالية المائية قبل الزراعة، 

 المختلفة.
 1-ساعةسم  قيم االيصالية المائية للمعامالت المختلفة 4جدول

 مستويات اضافة المحسنات

 

  مستويات اضافة المياه 

 المعدل

1I 2I 3I 

0A 11.40 11.0 10.30 10.90 

1P 4.14 3.78 3.12 3.68 

2P 2.52 2.10 1.82 2.14 

1O 9.60 9.12 8.76 9.16 

2O 8.88 8.58 7.80 8.42 

 6.85 6.36 6.91 7.30 المعدل

 0.05LSD C = 0.2974 I = 0.2908 I×C=0.5068    

 

حصـــــول أنخفاض في معدل قيم االيصـــــالية المائية المشـــــبعة مع زيادة مســـــتوى اضـــــافة مادة  4يتبين من الجدول 
SAP  لمعاملة  1 -ســـــــا ســـــــم 10.90ومســـــــحوق نبات الشـــــــمبالن اذ بلغ أعلى معدل لةيصـــــــالية المائية المشـــــــبعة

إذ بلغت  SAP% من مســــــــــــحوق 0.4بينما كانت قيمة االيصــــــــــــالية المائية اقل ما يمكن عند اضــــــــــــافة  ،المقارنة
% من 2المائية بعد معاملة المقارنة هي لمعاملة إضـــــــــافة  لإليصـــــــــاليةبينما كانت أعلى قيمة  ،-1ســـــــــا ســـــــــم2.14

 التجربة،ويتضح من النتائج وجود فروق معنوية بين معامالت  ،1 -سا سم 9.16مسحوق نبات الشمبالن إذ بلغت 
 -سم سا 2.14بتقليل االيصالية المائية للتربة الرملية إذ بلغت   1Pعلى معاملة الــــــ  2Pإذ يالحض تفوق معاملة الــــــ 

  1 -ســــــم ســــــا 9.16و 8.42من حيث تقليل االيصــــــالية المائية إذ بلغت  1Oعلى المعاملة  2Oوتفوق المعاملة  ،1
ـــ  مما أدى الى حصول  SAPعلى التوالي. وقد يعود السبب في تقليل هذه االيصالية المائية الى انتفاخ حبيبات الـ

0

5

10

15

20

25

30

35

40

A P1 P2 O1 O2 A P1 P2 O1 O2 A P1 P2 O1 O2 A P1 P2 O1 O2

مرحلة االنبات النمو الخضري التزهير النضج

ت
يا
لر

 ا
دد

ع
 



 ISSN: 1992-7479                E-ISSN: 2617-6211         2020, 2العدد  18ة مجلد األنبار للعلوم الزراعيمجلة 

240 
 

ضـــــــغط على تجمعات التربة ادى الى تقاربها وهذا ســـــــيكون على حســـــــاب المســـــــامات الكبيرة التي ســـــــتتحول الى 
معدل هذه القيم، إذ وجد أن أعلى معدل بلغ  كما تبين هذه النتائج أن لمســــــتوى الري تأثيرا  في ،اصــــــغرمســــــامات 

ـــــــــــــــــ  1Iعند  1 -ســـم ســـا 7.3 لةيصـــالية المائية  3Iويالحض أن قيم االيصـــالية المائية اقل ما يكون في معامالت الـ
يعزى وقد  ،المعامالتفي هذه  نما يمكحيث تكون الكثافة الظاهرية أعلى  1 -ســــــم ســــــا 6.36بلغت  ذالمشــــــبعة، ا

الى تباين تأثير عوامل الدراســــة في االيصــــالية المائية المشــــبعة من خالل حصــــول اختالفات بين المعامالت  ذلك
تتفق هذه النتائج مع ما توصـــل اليه ، وحصـــول تغاير في االســـباب التي مر شـــرحها . و  في كمية الماء المضـــافة

 الظاهرية.الذين اشاروا الى أنخفاض قيم االيصالية المائية للتربة بزيادة الكثافة ( 17و) (2)
 االعلى هي الشــــــــــــــنمبالن نبات مســــــــــــــحوق  معامالت في المتجمع الغيض كمية ان 5في جدول  النتائج هذه تبين

 مقارنة 2P  لمعاملة ســــم 27.7 كانت المتراكم للغيض قيمة ادنى بلغت اذ البوليمر، مســــحوق  معامالت مع مقارنة
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ اضافة ان الى ذلك في السبب يعود وربما  2O لمعاملة سم 79.6 بـ  ثباتية نسبة معدل زيادة  ادى SAP الـ

 الرملية، التربة مســــــــامات حجم وتقليل المياه مســــــــك على التربة قدرة وزيادة الظاهرية، الكثافة وانخفاض التجمعات
 1-ســـا ســـم 3.66و 1.98 البوليمر معامالت في معدلها كان إذ المشـــبعة، المائية االيصـــالية قيم من ذلك تبين وقد

سم 9.12و 1-ةسم ساع 48.فكانت  الشنمبالن نبات مسحوق  معامالت في أما.  التوالي على 1P و 2P للمعاملتين
ان اضــــــــــــــافة البوليمر للترب  إذ ،)9( ذكره ما مع النتائج هذه تتفق التوالي، على 2O ،1O للمعاملتين 1-ةســــــــــــــاع

 .الرملية المروية قد خفض الغيض بشكل كبير بسبب ارتفاع الوزن الجزيئي للبوليمر
 القصـــــــوى  القياس مدة حتى الغيض معدل وانخفاض التجميعي الغيض بازدياد الزمن مع يســـــــتمر بالقيم التغير ان

ـــــــعدل الى الغيض يصل إذ دقيقة،( 480) والبالغة  فرق  ويكون  انشباع، من قريبة التربة تكون  حيث تقريبا   ثابت مـ
 .(9) الغيض عملية على المسيطرة هي الجاذبية قوى  وتكون  س النقاط، جميع في متساويا   الجهد

 

 

 على المتجمع الغيض قســــمة حاصــــل من Average of rate infiltration (A.R.I) الغيض معدل حســــاب تم
ـــــن ساعات، ثمان والبالغ الكلي القياس زمن ـــــج وتبيـ  في االعلى كان الغيض معدل متوسط ان 5 الجدول في النتائـ

 قيم أوطأ فكانت ،الشـــنمبالن نبات ومســـحوق  للبوليمر االضـــافة نســـب زيادة مع كبير بشـــكل وقل  المقارنة معاملة

 الري        

 
1I 

 

2I  
 

3I 

 

O.M     

A.I 

 

Cm   

A.R.I 

 
1-Cm.h 

B.I.R 

 
-1Cm.h 

A.I   

 

    Cm 

 

A.R.I 

 
1-Cm.h 

B.I.R 

  
1-Cm.h 

A.I 

 

Cm  

A.R.I 

  
-1Cm.h 

B.I.R 
- 
-1Cm.h 

0A 105.2 19 10.2 101 18 10 98.7 17.4 9.9 

1P 42.6 8.75 3.6 40.4 8.28 3.4 37.6 7.8 2.9 

2P 33.3 7.6 2.1 31.4 7.17 2 27.7 6.65 1.5  

1O 89.6 16.8 8.4 87.1 16.7 8.2 85.1 15.5 8 

2O 84.4 15 8.1 82.2 14.9 8 79.6 14.4 7.5 

 5.9 12.35 65.7 6.32 13 68.42 6.48 13.43 71 المعدل

 (1-)سم ساعة قيم الغيض التجميعي ومعدالت الغيض للمعامالت المختلفة 5 جدول
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 االضــــافة نســــب بزيادة الغيض معدل انخفض وكذلك 1-ســــا ســــم 8.2 و 7.14بلغت اذ 1Pو 2P البوليمر لمعاملتي
 تبين التوالي، على 1-ســا ســم 16.3 و 14.7 بلغت  1O و 2O للمعاملتين كانت حيث الشــنمبالن نبات للمســحوق 

 في الســـبب يعود وربما الشـــنمبالن، نبات ومســـحوق  البولمر نســـب زيادة مع ينخفض الغيض معدل أن النتائج هذه
 هو وكما النســــب، هذه زيادة مع الكبيرة مســــاماتها حجوم وتقليل الرملية التربة بناء تحســــن في االنخفاض الى ذلك

 في االعلى هي كانت إذ الغيض متوسط قيم في تأثير الري  لكمية ان  يالحض كما السابق، 4 الجدول في موضح
 بلغ التي  3I بالمعاملة مقارنة 1-ســــــا ســــــم 13.43 المعاملة هذه في الغيض معدل بلغ اذ ،1I التوصــــــية عند حالة

 زاد الذي االولى المعاملة في التربة بناء تحســــــن الى النتيجة هذه تعزى  وقد 1-ســــــا ســــــم 12.35 لها الغيض معدل
الى  1-كغم غم 1.45من  الظاهرية الكثافة رفع الى ادت الري  مياه كميات زيادة اون  ،المائية االيصــــــــــــالية قيم من

 .الغيض معدالت تقليل وبالتالي التربة مسامية على سلبا انعكس مما 1-كغم غم 1.29
  االساس الغيض معدل
 الدراسة لمعامالت Basic infiltration rate (B.I.R) iاألساس  الغيض معدل قيم ان 5 الجـدول في النتائج تبين

 بلغت اذ  1P و 2P كانت االساس الغيض لمعدل قيمة اقل ان للتربة Ks المشبعة المائية االيصالية قيم من تقترب

 نبات مسحوق  لمعامالت 1-سا سم 8.2 و 7.8ب  مقارنة التوالي على البوليمر لمعامالت 1-سا سم 3.3 و1.7 
 زيادة مع االساس الغيض معدل انخفاض أيضا ويالحض ،(13)وهذا يتفق مع  التوالي على 1Oو 2O الشنمبالن

 أدت التي المحتملة االسباب عللت وقد الشنمبالن، نبات مسحوق  او البوليمر لمعامالت سواء الري  مياه كميات
( خالل الري ان تدفق تيار المياه  يؤدي الى فصل جزيئات 15) وجداه  ما مع يتفق وهذا ،السابقة الفقرة في ذلك إلى

لديها مقاومة أقل للمياه  SAPوان تكون سطح أملس الناتج من اضافة الـ  ،التربة، وتفريقها، ونقلها إلى أالسفل
 .المتدفقة، مما يقلل من الغيض ويزيد من الجريان السطحي
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