
 تأثير الكثافة الظاهرية لمتربة عمى تقدم جبهة االبتالل تحت مصدر تنقيط خطي

 يسرى طه عبد الباقي  **                زياد أيوب سميمان*            د.حقي إسماعيل ياسين      *

 * قسم ىندسة السدود والموارد المائية/ كمية اليندسة/ جامعة الموصل
 ** مركز بحوث السدود والموارد المائية/ جامعة الموصل

       

 8/00/0202تاريخ القبول :               4/5/0202تاريخ االستالم : 

 0202(، 0(، العدد)3مجمة جامعة االنبار لمعموم اليندسية، المجمد)

 

 الممخص

إن حركة الماء في التربة تتأثر بالعديد من العوامل منيا: خصائص التربة بتركيبيا وقواميا ومعدل إضافة 
وأسموب إضافتو )إضافة مستمرة أو متقطعة(, الماء من المنقط وحجم الماء المضاف أو استدامة اإلضافة 

نضغاط التربة ورصيا أو حرثيا سواء كانت . إن اوالرطوبة االبتدائية لمتربـة, وحرارة كل من الماء والتربـة
السطحية أو التحتية سوف يؤدي إلى تغير الكثافة الظاىرية لمتربة، لذا ييدف البحث إلى دراسة تأثير الكثافة 

فحوص لمتابعة تقدم جبية االبتالل  9شممت التجربة   الظاىرية عمى تقدم جبية االبتالل تحت الري بالتنقيط.
إعادة توزيع الرطوبة, باستخدام ثالث حاالت لمقد التربة بكثافات  الترطيب وطور مع الزمن, خالل طور

, 03352، 23675وباستخدام ثالث معدالت إلضافة الماء  3غم/سم0355و 0345و 0335ظاىرية مقدارىا 
ة الظاىرية بَينت الدراسة اَن التقدم األفقي يزداد والتقدم العمودي يقل مع زيادة الكثاف /دقيقة/سم. 3سم 03722

ن النقصان في التقدم العمودي اكبر من الزيادة في التقدم األفقي مع زيادة الكثافة الظاىرية لمقد التربة  وا 
النسبة المئوية لتغير كل من التقدم األفقي والتقدم العمودي وذلك خالل طور الترطيب. كما بَينت الدراسة إن 
% 35.1% و27.2عند انتياء طور الترطيب ىما  امنيم خالل طور إعادة توزيع الماء نسبة إلى قيمة كل

عمى التوالي, وليس ىنالك تأثير لتغير الكثافة الظاىرية لمقد التربة عمى ىذه النسب. ووضحت الدراسة أن 



النسبة المئوية لتغير كل من التقدم األفقي والتقدم العمودي خالل طور إعادة توزيع الماء نسبة إلى قيمة كل 
نتياء طور الترطيب تزداد مع نقصان معدل إضافة الماء. وان مقدار الزيادة في التقدم العمودي عند ا امنيم

خالل مع زيادة معدل إضافة الماء وذلك ثابتة تقريبًا في حين ىنالك نقصان بمقدار الزيادة في التقدم األفقي 
 طور إعادة توزيع الرطوبة.

 

 


