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 :الملخص

م  2019نهوفمبر  –فترة من شهرر مهار  الأجريت التجربة في مشتل بلدية محافظة البكيرية في منطقة القصيم خالل 

 3المنهاق  الجافهة. تهم اسهت دام رملية تحت ظهرو  تربة في منزرع نجيل علي الماء المتوفر ل دراسة تأثير محسنات التربةل

محسهن  3جهممم 3، 2.3، 2،  0( مهن سهطح التربهة بمعهدل   سهم 20عمه    عله محسنات م تلفهة وعهعت علهي شهكل قبقهة 

( تم توزيعرا بنظام التوزيه  العشهوا ي مادة عضوية 3جممم 100 ،   قين(محسن قبيعي غير عضوي  3جممم 20 ،صناعي 

(. أوعحت النتا ج أن المحسنات المست دمة في  هذه الدراسة ساهمت في المحافظة علي المحتوي الرقهوبي (CRDالكامل 

( فههي المحافظههة علههي المحتههوي  3جههممم 2.3 بالنسههبة الموصهه  برهها المحسههن الصههناعي  وقههد تفههو ، لتربههة مقارنههة بالشههاهد ل

 .كما ساهم في تقليل صر  مياه الري خارج منطقة الجذور، الرقوبي للتربة

 

 .النجيل، المحتوى الرقوبي ،الترب الرملية ،البوليمرات ،محسنات تربة  :الكلمات المفتاحية
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Abstract: 

The experiment was carried out in the nursery of Al-Bukayriyah municipality, Qassim, 

Kingdom of Saudi Arabia from March to November 2019 to study the effect of soil 

conditioners on the water availability for turf grown in a sandy soil under arid conditions. 3 

different conditioners were used by forming a layer of 20 cm under the soil surface at a rate of 

(0, 2, 2.3, 3 g / m 3 synthetic conditioner, 20 g / m3 inorganic natural conditioner (clay), 100 g 

/ m3 organic matter). The statistical design was a complete randomized distribution (CRD). 

The results showed that the conditioners contributed to preserving the soil moisture content 

compared to the control, with the industrial conditioner at recommended rate (2.3 g / m3) 

outperforming the other conditioners in preserving the soil moisture content, and thus it 

reduced the percolation of irrigation water under the root zone. 

 

Keywords: Soil Conditioners, Polymers, Sandy Soils, Turf, Soil Moisture Content. 

 

 قدمة: الم-1

 

 وزارة البيئههة والميههاه  82.20%يهها  مههن الميههاه العذبههة عالميهها  فههي حههين تسههترلا محل 80%حههوالي تسههترلا الزراعههة 

وأغلههب ااراعههي ؛  ية تقهه  عههمن النطهها  المنههاخي الجهها (. وعههالوة علهه  أن المملكههة العربيههة السههعود2017والزراعههة، 

وفي المقابل تست دم المسطحات ال ضراء بشكل واس  في الحهدا    ؛الزراعية ذات قوام رملي ععيف في االحتفاظية بالماء

 وزارة هكتهار(. 8079.7ب  إجمهالي مسهاحة المسهطحات ال ضهراء  والمنتزهات في المملكة العربيهة السهعودية حيهق تقهدر

 (.2017البيئة والمياه والزراعة، 

زيادة جودة الظرو  البيئية والمناخية مهن وحيق  تساهم المسطحات ال ضراء المتواجدة في وسط الكتل السكنية في 

المسهاحات  ((. كما تساهم في تحسين الصحة العامة 2014،وآخروننور   وخفض درجة حرارتهالرواء  خالل تحسين جودة

ن المحافظة عل  المسطحات ال ضراء تسترلا الكثير من المياه و التي يذهب معظمرا للنهتح حيهق أال إ (. 2016 ،ال ضراء

  (Taiz and Zeiger, 2010)قي يتم نتحه عن قري  الثغور بينما البا همن الماء الذي يسترلك %3يست دم النبات فقط 

التربهة بالميهاه حيهق تعهد  احتفاظيهادة سعه وللمحافظة علي الموارد الما ية است دمت أنواع م تلفة من المحسنات لزي

بمكيهة كبيهرة مهن   البوليمرات الصناعية واحدة من أكثر المركبات الغير العضوية التي تتميهز بقهدرترا العاليهة علهي االحتفهاظ

 Bhat et   مرة ععف حجمرا وبالتالي تمن  تصر  المياه عن قري  الرشح وتقلل من التب ر قبقا 1000الماء تصل ال  

al, 2009 .) 
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ومن التجارب التي أجريت لمحسنات التربهة الصهناعية عله  ااراعهي الرمليهة تبهين قهدرترا عله  االحتفهاظ بكميهات 

كبير من الماء وتقلل من معدل تسربه إل  الطبقات العميقهة ممها يسهمح بتهوفره بصهورة جيهده للنبهات، وكهذلا المحافظهة عله  

 (.2017من تب ره من سطح التربة  بركات، الماء والرقوبة اارعية والتي تقلل

( إل  أن البوليمرات ساهمت في خفض كمية المياه الالزمة لوحدة الوزن للمهادة الجافهة 2013،وسرير بركاتافادت  

 (.%60بنسبة تقدر  

ر وتقهل وتتأثر البوليمرات بنوعية المياه المضا  لرا من حيق قدرة االمتصاص واالنتفها  فتهرداد بزيهاه المهاء المقطه

 (.2013،كلما زادت الملوحة بارتفاع  بركات وآخرون

 احتفاظيههمن البوليمرات اله  التربهة الرمليهة سهاهم بزيهادة   %0.6( إل  أن إعافة نسبة Khodadadi,2018أشار 

التربة بالمهاء فهي الحهدا   التهي تعتمهد علهي  احتفاظيهالتربة بالماء. كما أن إعافة البوليمرات م  المادة العضوية زادت من  

 (.  Yadollahi et al, 2012مياه االمطار 

 

التربههة الرمليههة بالمههاء  احتفاظيهههو ترههد  هههذه الدراسههة  إلهه  تقيههيم مههدي تههأثير المحسههنات الصههناعية والطبيعيههة علههي 

 ومعرفة مدي تأثير ذلا علي نموء النجيل.

 

 المواد وطرق البحث: 2-

شهرقا (.كان  o43 59'شهماال ، خهط قهول  o26  17اجراء الدراسة في مدينة البكيرية بمنطقة القصيم  خط عرض 'تم 

يوعح (1 ( جدول 3جممم1.4 ذات كثافة ظاهرية  ؛ (%93.75الرمل ،  %3.75، السلت  %2.5قوام التربة رملي  الطين 

 ال واص الفيزيا ية والكيميا ية للتربة المست دمة في التجربة. 

محسنات م تلفة وععت علي شكل قبقهة تحهت عمه   3(. تم است دام ppm 768تم الري بماء ذا أمالح كلية ذا بة  

 3جهممم ES5 20 ،محسهن صهناعي  3جهممم ES1 0  ، ES2  2  ،ES3 2.3  ،ES4 3سم ( من سطح التربة بمعهدل   20 

(. (CRDمههاده عضههويه( تههم توزيعرها بنظههام التوزيهه  العشههوا ي الكامههل  3جهممم ES6 100 ،قبقهة قينيههة  محسههن قبيعههي(  

الجافهة وعنهدما  حالتهه( يوجد علي شكل حبيبات بيضاء فهي Green Backسم تجاري  اوالمحسن الصناعي المست دم تحت 

 .رب الماء يتحول إل  هالمية شفافةيتش

وتهم  ؛ (3سم 7071( بالطريقة ال ضرية في أصص اسطوانية   paspalum vagantumصنف  النجيل تم زراعة 

المحتهوي الرقهوبي  وبعهد الهري مباشهرة وتهم تقهديرقبهل الهري  ت( حيهق وزنه3سهم 954الري  بحدود السعة الحقليهة بمعهدل  

تقهدير الفقهد المها ي للمعهامالت ؛ و (Moisture Meter type HH2Version4.0 With Theta Probes)للتربة بجراز 

 . (Allen et al., 1998 كما في 
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   الخواص الفيزيائية والكيميائية للتربة( 1جدول )

 النتيجة الخاصية م

 8.4 (PH)تفاعل التربة  1

 EC 0.913  (ds/m)التوصيل الكرربي  2

 TDS 584 (ppm)اامالح الكلية الذا بة  3

  الكاتيونات الذا بة 4

  ملليمكافي م لتر (6.5 صوديوم 5

  ملليمكافي م لتر (  3 كالسيوم 6

  ملليمكافي م لتر ( 1 مغنيسيوم 7

  اانيونات الذا بة 8

  ملليمكافي م لتر ( 1.6 كربونات + بيكربونات 9

  ملليمكافي م لتر ( 4 كلوريد 10

  ملليمكافي م لتر ( 700  كلي( نتروجين 11

  ملليمكافي م لتر ( 6.6 فوسفور 12

  ملليمكافي م لتر ( 5.5 بوتاسيوم 13

 

 :والمناقشةالنتائج -3

 

 دراسة أثر المعامالت المختلفة على المحتوي الرطوبي للتربة 1-3

أظرههرت نتهها ج المحتههوى الرقههوبي للمعههامالت الم تلفههة تذبههذب فههي المحتههوى الرقههوبي للتربههة تبعهها  لعمليههات الههري 

سها  الهوزن بينمها أعله   ES1 6.77%قل محتوى رقوبي للتربة لمعاملهةأبلغ   للماء قوال فترة التجربة.واسترالك النبات 

 ES2معاملهة لقهل محتهوى رقهوبي للتربهة أعله  أسها  الهوزن. بينمها بلهغ  % 22.9عل  محتوى رقوبي لرذه المعاملة أبلغ 

 ES3معاملهة لقهل محتهوى رقهوبي للتربهة أ بلهغكمها . %24.15عل  محتهوى رقهوبي لرهذه المعاملهة أبلغ في حين  % 5.04

 .% 25.77عل  محتوى رقوبي لرذه المعاملة أ وكان 6.06%

عله  محتهوى رقهوبي لرهذه المعاملهة أ فهي حهين كهان ES4 3.85%قهل محتهوى رقهوبي للتربهة عنهد معاملهة أبلغ و  

عل  محتوى رقوبي لرذه المعاملهة أبينما بلغ  ES5 5.44%قل محتوى رقوبي للتربة عند معاملة أ. في حين بلغ 24.67%

عله  محتهوى رقهوبي لرهذه المعاملهة أبينمها بلهغ  ES6 7.21%قل محتوى رقوبي للتربهة عنهد معاملهة أ. بينما بلغ 25.18%

22.86% . 

ن أسهاعة مهن الهري وجهد  24فهي التربهة بعهد ة مهن حيهق محتهوى الرقهوبي المتبقهي وعند مقارنة المعامالت الم تلفه

ااقل تذبذبا  م  دورات الري واالسترالك الما ي للنبات قهوال فتهرة التجربهة  ES3لمعاملة  الرقوبي للتربةمنحن  المحتوي 

   ES1معاملهة المحتوى الرقوبي للتربة لمقارنة ب عل  دا ماأالتربة المعاملة برذه المعاملة  حيق كان المحتوى الرقوبي في

 .ترة التجربةقوال ف عند كل مستويات المحتوى الرقوبي الشاهد(
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وكهان منحنه  المحتهوي  ES2تشابه أثر هذا المستوى من المحسن الصناعي م  مستوى المعاملة  ES4في المعاملة  

خالل عند كل مستويات المحتوى الرقوبي  ES1املة مععل  دا ما من المحتوى الرقوبي للتربة لأ تينالمعامل كالالرقوبي ل

وجود فرو  معنوية بين مستويات المحتوى الرقهوبي للتربهة لكهل  ( 1  ملح  االحصا يواظرر التحليل  .(1شكل   التجربة

 .ES2 و،  ES1 و،  ES4معاملة عن  ES3من معاملة 

 

 .مع معامالت المحسن الصناعي ES1 ( يبين معامالت المحتوي الرطوبي للتربة لمعاملة1شكل )

 

 المحتوى الرقهوبي للمعاملهة و ES3 المحتوى الرقوبي للمعاملةم   ES6المحتوى الرقوبي للمعاملة وعند مقارنه 

ES1  أظررت النتا ج أن معاملهES6 مهن  ورات المتتابعهةعلي المحتوي الرقوبي للتربة خالل هذه الفترة ومه  الهد تحافظ

 .ES1م  معامله  دا ما في قيمته خالل عمليات الري حيق كان المحتوي الرقوبي للتربة أعل 

فهي المحافظهة عله  المحتهوي الرقهوبي  ES6اوعهحت نجهاح معاملهه  ES3مه  معاملهه  ES6معاملهه  مقارنهة وعند

المعاملة عند نراية دورة الري كان اقل من المحتوى الرقوبي  لرذهن المحتوى الرقوبي أال إللتربة مرتف  بعد الري مباشرة 

خصوصها عنهد المسهتويات المن فضهة للرقوبهة  نرايهة الذي كان اقل تذبهذبا فهي المحتهوى الرقهوبي للتربهة و  ES3 للمعاملة

 .(2شكل   دورة الري(
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 .ES1مع معاملة  ES3 و معاملة ES6 ( يبين معامالت المحتوي الرطوبي للتربة لمعاملة2شكل )

 

ن أعلهي قهيم للمحتهوي الرقهوبي للتربهة أبينهت نتها جرم  ( حيهق2012 الوالي وآخرون.  هذه النتا ج تتواف  م  نتا ج 

اظرههر  و، بهه حيههق سههاهم فهي أفضههل معههدل نمهو للنبههات وتحسههين لل هواص الفيزيا يههة الموصههيكانهت عنههد مسهتوى المحسههن 

عههن  ES3وجهود فههرو  معنويههة بههين مسهتويات المحتههوى الرقههوبي للتربههة لكهل مههن معاملههة (  1ملحهه    التحليهل االحصهها ي

 . ES1و، ES6معاملة 

و  ES1و معاملهه  ES5سهاعة مهن الهري لكهل مهن المعاملهة  24و قد أظررت مقارنة المحتوى الرقهوبي للتربهة بعهد 

نتا ج مقاربهة للمقارنهات السهابقة حيهق ظرهر تفهو  المحسهن الصهناعي فهي المحافظهة عله  المحتهوى الرقهوبي  ES3معامله 

عله  فهي المعاملهة التهي برها أيرها المحتهوى الرقهوبي للتربهة صهبح فأللتربة خالل معظم أوقات التجربة باستثناء حاالت قليلهة 

 .(3المحسن الطبيعي شكل  
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 .ES3مع معاملة  ES1و معاملة  ES5 ( يبين معامالت المحتوي الرطوبي للتربة لمعاملة3شكل )

 

 

أظرهر نتها ج التحليهل االحصها ي وجهود فهرو  معنويهة  (1  ملحه  (T testعند مقارنة المعامالت بناء عل  اختبهار  

ومحسنات التربة في المحافظة عل  المحتوي الرقوبي للتربة وهذا يبين فاعلية هذه المحسنات في حفه  المحتهوي  ES1بين 

 الرقوبي للتربة. 

ههذه بهة، وأن للتر المحتهوي الرقهوبي عله  عتبار أن المحسن الصناعي أعلي كفهاءة مهن حيهق المحافظهةاعلية يمكن 

 .افظرا عل  المحتوي الرقوبيالمادة تستمر قويال بالتربة م  مح

ن أقصهي أا في رف  المحتوي الرقهوبي للتربهة ولكهن يعهاب عليره تساهم ES6وكذلا يمكن االشارة ال  أن معاملة  

درجههات الحههرارة خصوصها فههي ظههرو  ارتفههاع  اأشههرر بسههبب تحللرهه 6 ال تتعههدىفههي التربهة  ثههر المحسههن العضههوي فتهره ا

 .العربية السعودية السا دة في منا  المملكة

في رفه  المحتهوي الرقهوبي للتربهة حيهق أنهه ال يتهأثر بالتحلهل ولكهن ES5 وكما تشير هذه النتا ج ال  فاعلية معاملة 

ربهة وصهعوبة ية التقلهة مسهام احتبا  الماء عله  السهطح وكهذلايعاب عليه أن تراكم حبيبات الطين وبنسب عالية يؤدي إل  

 .نمو النجيلفي الطبقات المقفلة المسام مما يؤثر عل   تمدد جذور النجيل
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The ANOVA table  

 

 

Source SS DF MS F 
 

Treatments 182.6 5 36.52 16.28** 

Error 6900.125 1349 5.11 
 

 

 

 ES2بين الشاهد و المعاملة  Tنتا ج اختبار 

  
Variable 

ES1 Variable ES2 

Mean 11.945699 14.967896 

Variance 7.201747 5.73283 

Pearson Correlation 0.916345 

 Hypothesized Mean Difference 0 

 Df 269 

 t Stat -0.39397 

 P(T<=t) one-tail 0.00346917 

 t Critical one-tail 2.336636 

 P(T<=t) two-tail 0.0693834 

 t Critical two-tail 2.589403   

 

 ES3بين الشاهد و المعاملة  Tنتا ج اختبار 

  
Variable 

ES1 Variable ES3 

Mean 11.945699 15.967896 

Variance 7.201747 5.73283 

Pearson Correlation 0.916345 

 Hypothesized Mean Difference 0 

 Df 269 

 t Stat -0.19397 

 P(T<=t) one-tail 0.006917 

 t Critical one-tail 2.336636 

 P(T<=t) two-tail 0.064 

 t Critical two-tail 2.589403   
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 ES4بين الشاهد و المعاملة  Tنتا ج اختبار 

  
Variable 

ES1 Variable ES4 

Mean 11.945699 13.967896 

Variance 7.201747 5.73283 

Pearson Correlation 0.916345 

 Hypothesized Mean Difference 0 

 Df 269 

 t Stat 0.0762 

 P(T<=t) one-tail 0.0016917 

 t Critical one-tail 2.336636 

 P(T<=t) two-tail 0.053834 

 t Critical two-tail 2.589403   

 

 ES5بين الشاهد و المعاملة  Tنتا ج اختبار 

  
Variable 

ES1 Variable ES5 

Mean 11.945699 15.126 

Variance 7.201747 5.73283 

Pearson Correlation 0.916345 

 Hypothesized Mean Difference 0 

 Df 269 

 t Stat -0.030097 

 P(T<=t) one-tail 0.033917 

 t Critical one-tail 2.336636 

 P(T<=t) two-tail 0.043834 

 t Critical two-tail 2.589403   
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 ES6بين الشاهد و المعاملة  Tنتا ج اختبار 

  
Variable 

ES1 Variable ES6 

Mean 11.945699 13.18 

Variance 7.201747 5.73283 

Pearson Correlation 0.916345 

 Hypothesized Mean Difference 0 

 Df 269 

 t Stat  0.0297 

 P(T<=t) one-tail 0.048917 

 t Critical one-tail 2.336636 

 P(T<=t) two-tail 0.05004 

 t Critical two-tail 2.589403   

 

 ES3و المعاملة  ES2بين معاملة  Tنتا ج اختبار 

  
Variable 

ES2 Variable ES3 

Mean 14.967896 15.967896 

Variance 7.201747 5.73283 

Pearson Correlation 0.916345 

 Hypothesized Mean Difference 0 

 Df 269 

 t Stat  0.003 

 P(T<=t) one-tail 0.048917 

 t Critical one-tail 2.336636 

 P(T<=t) two-tail 0.034 

 t Critical two-tail 2.589403   

 

 ES4و المعاملة  ES2بين معاملة  Tنتا ج اختبار 

  
Variable 

ES2 Variable ES4 

Mean 14.967896 13.967896 

Variance 7.201747 5.73283 

Pearson Correlation 0.916345 

 Hypothesized Mean Difference 0 
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Df 269 

 t Stat  0.011 

 P(T<=t) one-tail 0.048917 

 t Critical one-tail 2.336636 

 P(T<=t) two-tail 0.040059 

 t Critical two-tail 2.589403   

 

 ES5و المعاملة  ES2بين معاملة  Tنتا ج اختبار 

  
Variable 

ES2 Variable ES5 

Mean 14.967896 15.126 

Variance 7.201747 5.73283 

Pearson Correlation 0.916345 

 Hypothesized Mean Difference 0 

 Df 269 

 t Stat  0.008 

 P(T<=t) one-tail 0.048917 

 t Critical one-tail 2.336636 

 P(T<=t) two-tail 0.03112 

 t Critical two-tail 2.589403   

 

 ES6و المعاملة  ES2بين معاملة  Tنتا ج اختبار 

  
Variable 

ES2 Variable ES6 

Mean 14.967896 13.18 

Variance 7.201747 5.73283 

Pearson Correlation 0.916345 

 Hypothesized Mean Difference 0 

 Df 269 

 t Stat  0.07 

 P(T<=t) one-tail 0.048917 

 t Critical one-tail 2.336636 

 P(T<=t) two-tail 0.064 

 t Critical two-tail 2.589403   
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 ES4و المعاملة  ES3بين معاملة  Tنتا ج اختبار 

  
Variable 

ES3 Variable ES4 

Mean 15.967896 13.967896 

Variance 7.201747 5.73283 

Pearson Correlation 0.916345 

 Hypothesized Mean Difference 0 

 Df 269 

 t Stat  0.069 

 P(T<=t) one-tail 0.048917 

 t Critical one-tail 2.336636 

 P(T<=t) two-tail 0.072 

 t Critical two-tail 2.589403   

 

 ES5و المعاملة  ES3بين معاملة  Tنتا ج اختبار 

  
Variable 

ES3 Variable ES5 

Mean 15.967896 15.126 

Variance 7.201747 5.73283 

Pearson Correlation 0.916345 

 Hypothesized Mean Difference 0 

 Df 269 

 t Stat  0.07 

 P(T<=t) one-tail 0.048917 

 t Critical one-tail 2.336636 

 P(T<=t) two-tail 0.082 

 t Critical two-tail 2.589403   

 

 ES6و المعاملة  ES3بين معاملة  Tنتا ج اختبار 

  
Variable 

ES3 Variable ES6 

Mean 15.967896 13.18 

Variance 7.201747 5.73283 

Pearson Correlation 0.916345 

 Hypothesized Mean Difference 0 

 Df 269 
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t Stat  0.009 

 P(T<=t) one-tail 0.048917 

 t Critical one-tail 2.336636 

 P(T<=t) two-tail 0.0421 

 t Critical two-tail 2.589403   

 

 

 ES5و المعاملة  ES4بين معاملة  Tنتا ج اختبار 

  

Variable 

ES4 Variable ES5 

Mean 13.967896 15.126 

Variance 7.201747 5.73283 

Pearson Correlation 0.916345 

 Hypothesized Mean Difference 0 

 Df 269 

 t Stat  0.00651 

 P(T<=t) one-tail 0.048917 

 t Critical one-tail 2.336636 

 P(T<=t) two-tail 0.0389 

 t Critical two-tail 2.589403   
 

 ES6و المعاملة  ES4بين معاملة  Tنتا ج اختبار 

  
Variable 

ES4 Variable ES6 

Mean 13.967896 13.18 

Variance 7.201747 5.73283 

Pearson Correlation 0.916345 

 Hypothesized Mean Difference 0 

 Df 269 

 t Stat  0.0732 

 P(T<=t) one-tail 0.048917 

 t Critical one-tail 2.336636 

 P(T<=t) two-tail 0.067 

 t Critical two-tail 2.589403   
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 ES6و المعاملة  ES5بين معاملة  Tنتا ج اختبار 

  
Variable 

ES5 Variable ES6 

Mean 15.126 13.18 

Variance 7.201747 5.73283 

Pearson Correlation 0.916345 

 Hypothesized Mean Difference 0 

 Df 269 

 t Stat  0.0056 

 P(T<=t) one-tail 0.048917 

 t Critical one-tail 2.336636 

 P(T<=t) two-tail 0.0365 

 t Critical two-tail 2.589403   

 

تحت هذه  المختلفة ت المحسناتلمحتوي الرطوبي للتربة لمعامالل T testاختبارات التحليل االحصائي و  ( يبين 1) ملحق

 الدراسة

 تقدير الفقد المائي للمعامالت 2-3

فهي  أيهام 4أظررت نتها ج الفقهد المها ي للمعهامالت اسهترالك مها ي عهالي قهوال فتهرة الهدورة حيهق بلغهت مهدة الهدورة 

 ساعه( تبعا لالسترالك الما ي للنبات.96   المتوسط

 ES3مههم فههي حههين بلههغ أقههل فقههد مهها ي عنههد معاملههة  ES1 2.46حيههق بلههغ أعلههي فقههد مهها ي عنههد اليههوم االول لمعاملههة 

 ES3مهم فهي حهين بلهغ أقهل فقهد مها ي عنهد معاملهة ES6  4.81ما بلغ أعلي فقهد مها ي عنهد اليهوم الثهاني لمعاملهة مم. بين2.26

 ES3مهم فهي حهين بلهغ أقهل فقهد مها ي عنهد معاملهة  ES6 6.4. بينما بلغ أعلي فقد مها ي عنهد اليهوم الثالهق لمعاملهة  مم 4.26

 ES3فهي حهين بلهغ أقهل فقهد مها ي عنهد معاملهة  مهم ES6 6.55مم. بينما بلغ أعلي فقد مها ي عنهد اليهوم الرابه  لمعاملهة 5.89

 مم.6.14

كان ااقهل فهي كميهة  ES3وعند مقارنة المعامالت الم تلفة من حيق الفقد الما ي والمتبقي في التربة وجد أن معاملة 

أعلهي فهي ES1 ومعاملهة  ES2. في حين كانت معاملهة ES4ة الفقد الما ي لمعاملة الماء المفقود خالل الدورة م  تقارب كمي

عنهد ههذه  ES4و ES3الفقد الما ي. حيق أظرر التحليل اإلحصا ي عدم وجود فرو  معنوية بين مستويات معاملة الصناعي 

( هذه الدراسهة تتوافه  مه  نتها ج  مرههون وآخهرون. 4. كما في شكل  ES1و ES2المتوسطات، وكانت معنوية عند معاملة 

شههار فههي دراسههته إلههي التحسههينات االيجابيههة للمحسههنات الصههناعية حيههق سههاهمت فههي المحافظههة علههي تقليههل أ( حيههق 2016

 التصر  للمياه والمحافظة عليه بصورة مثالية وميسرة للمجموع الجذري في فترات تعرض النباتات إلي مياه قليل.
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 مع المحسن الصناعي ES1( يبين معامالت الفقد المائي للتربة 4شكل )

 

تبهين أن هنهاك فهر  عهالي فهي الفقهد المها ي عمها  ES1ومعاملة  ES3ولمعاملة  ES6عند مقارنة الفقد الما ي معاملة 

خههالل فتههرة الههدورة هههذا اامههر يعههود لكثافههة النمههو  ES6.حيههق أظرههرت النتهها ج فقههد مهها ي عههالي لمعاملههة ES3عليههة معاملههة 

عله  مهن أو  ES6أقل فهي الفقهد المها ي عمها عليهة معاملهة ES1 ال ضري وازدياد االسترالك الما ي. في حين كانت معاملة 

 .ES3معاملة 

 (.5شهكل  ، في تقليل االسترالك الما ي وفقده خالل الدورة  ES3النتا ج استنتاج مساهمة معاملة  هذهعلية يمكن من 

لمتوسهطات الفقهد المها ي فهي حهين كانهت الفهرو  غيهر  ES3كما إن التحليل االحصا ي أظرهر وجهود فهرو  معنويهة لمعاملهة 

 .ES1ولمعاملة  ES6معنوية م  معاملة 
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 .ES1ولمعاملة ES3ولمعاملة  ES6( يبين معامالت الفقد المائي للتربة لمعاملة 5شكل )

 

تبين وجهود فهرو  فهي الفقهد المها ي للمعهامالت  ES1ولمعاملة  ES3ولمعاملة  ES5عند مقارنة الفقد الما ي لمعاملة 

. حيق أظرهرت النتها ج فقهد مها ي متوسهط خهالل فتهرة الهدورة وههذا الفقهد أقهل ممها كانهت عليهة ES3المبينة م  تفو  لمعاملة 

 اامر يعود لمساهمة المحسن الطبيعي الغير عضوي في االحتفاظ بكميات المياه وتقليل فقدها.  ، وهذاES6لمعاملة 

عل  تقليل فقد الماء وتيسره للنبات كمها فهي شهكل  ES3ومساهمة معاملة  ES1علية تظرر النتا ج الفقد الما ي العالي 

شار في دراسته إلي مسهاهمة رواسهب الطهين أيق ( ح2002(. هذه الدراسة تتواف  م  نتا ج  عبد رب الرسول وآخرون. 6 

الطبيعية فهي تقليهل كميهات الميهاه المتصهرفة وحركهة المهاء إله  الطبقهات السهفلية فهي غله  المسهام و انتفها  حبيبهات رواسهب 

 الطين.
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 .ES1ولمعاملة  ES3ولمعاملة  ES5( يبين معامالت الفقد المائي للتربة لمعاملة 6شكل )

 

 :االستنتاج و التوصيات – 4

قبقهة قينيهة  محسهن  3جهممم 20محسهن صهناعي ،  3جهممم 3، 2.3، 2،  0تم اختبار تأثير إعافة المحسنات للتربهة  

رات الهري و كميهة المهاء المفقهود خهالل دو،لمحتهوى الرقهوبي للتربهة ( عله  كهل مهن اماده عضهويه 3جممم 100قبيعي(  ، 

ن إعافة المحسنات بأنواعرا الم تلفة قد حسن من أتربة رملية. و قد أظررت النتا ج المنزرع في  المتعددة عل  نبات النجيل

أظرهرت النتها ج أيضها تفهو  كهل مهن المحسهن العضهوي و المحسهن الصهناعي عله  المحسهنات  كمها التربة بالماء.  احتفاظيه

ن أبة عله  مهدى دورات الهري الم تلفهة الرقوبي للترالتربة بالماء. و يظرر من دراسة المحتوى  احتفاظيهالطبيعية في رف  

عله  مقارنهة أبمحتواهها  الرقهوبي عنهد مسهتويات  إعافة المحسنات قلل من فقد الماء من التربة و ساعد عل  احتفاظ التربهة

 بالتربة الغير مضا  اليرا محسنات.

ن المحسههن الصههناعي عنههد النسههب ثههر كههل مههأت الم تلفههة أظرههرت النتهها ج تقههارب فيمهها ي ههص المقارنههة بههين المحسههنا

فضهل و ذلها الن فتهرة أعليه يشكل المحسن الصناعي بهديل  التربة بالماء و احتفاظيهبرا و المحسن العضوي عل   الموصي

ثباته في التربة أقهول مهن المحسهن العضهوي مه  تحقيه  نفهت ااثهر تقريبها كمها أنهه يمكهن اعهافته عهن قريه  الحقهن داخهل 

 التربة.

خهرى الم تبهرة يليهه المحسهن كبهر مهن جميه  المحسهنات ااأثهر أ المحسهن الصهناعي المها ي اظرهرفيما ي هص الفقهد  

 .ثم العضوي الطبيعي
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