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في بعض الخصائص الفيزيائية لتربة طينية غرينية  (Alum)تأثير إضافة الشب البوتاسي 

 تحت فترتي ترطيب وتجفيف .

 

 حسن        محمد عبد هللا محمد  ماجد خضير عباس        عبد األمير ثجيل         صالح مهدي نجم

 جامعة بغداد /كلية الزراعة 

 

 الخالصة :

أبو غريب    بدبداد  –كلية الزراعة  –ي البيت الزجاجي التابع لقسم علوم التربة والموارد المائية نفذت تجربة ف          

سم لدرض معرفبة تبأرير افبافة مسبتويات مختلفبة مب  ال ب   130 * 25 * . باستخدام أحواض زجاجية شفافة بأبعاد 

فبببي عبببدد ال لقبببات  K2SO4.AL2(SO4)3.24H2O)البوتاسبببي )كبريتبببات البوتاسبببيوم كبريتبببات ائلم(يبببوم المائيبببة( )

أيبام . أفبي   6و  3)الت ققات( ومقاومة االختراق ومعامل الكسر لتربة طي(ية غري(ية ت بت فترتبي ترطيب  وتجفيب  

ال بب  البوتاسببي بعببد ط (ببس ب ببكل مسبب وق خلةبباو مببع التربببة بإببور  متجانسببة . تببم افببافة المببا      ) مببا  ال (فيببة ( 

دورات ترطي  وتجفي  . بي(ت نتائج التجربة انخفافباو مع(ويباو فبي  4ل أيام رم يتم الري  6 و 3ل لمستوى السعة ال قلية 

حلقبة ولفتبر  الترطيب   60قيم عدد ال لقات )الت ققات( مع زياد  افافة ال   البوتاسي   اذ بلدت في معاملة المقارنبة 

% و 4% و 2% و 1ع(بد معاملبة افبافة  حلقبة 2و  4و  14و  16و  58أيام(   وانخفضبت البى  3والتجفي  ائولى )

حلقبة  68أيبام( اذ بلدبت معاملبة المقارنبة  6% على الترتي  . اما بال(سببة لفتبر  الترطيب  والتجفيب  الةانيبة  )8% و 6

% علببى 8% و 6% و 4% و 2% و 1حلقببة مببع زيبباد  مسببتويات ا فببافة  4و  7و  16و  18و  61وانخفضببت الببى 

ج الى أن قيم مقاومة التربة لالختراق قد انخفضت مع(وياو وت ت فترتبي الترطيب  والتجفيب  الترتي  . كذلك ت ير ال(تائ

و  3.0أيبام(  3ائولى والةانية بزيباد  مسبتويات افبافة ال ب  البوتاسبي   اذ بلدبت لفتبر  الترطيب  والتجفيب  ائولبى )

 1.10و 4.40أيببببام(  6الةانيببببة ) كيلوباسببببكاو   ولفتببببر  الترطيبببب  والتجفيبببب  0.42و  0.20و  2..0و  0.0و  1.02

% 8% و 6% و 4% و 2% و 1% و 0كيلوباسببكاو ع(بببد افببافة ال ببب  بمسبببتويات  0.62و 0.62و ...0و 2..0و

على الترتي  . وكذلك ت ير ال(تبائج البى أن قبيم معامبل الكسبر قبد انخفضبت مع(ويباو وت بت فترتبي الترطيب  والتجفيب  

 203.24أيبام(  3ل   البوتاسي    اذ بلدت لفتر  الترطي  والتجفيب  ائولبى )ائولى والةانية بزياد  مستويات افافة ا

 .62.2و 1..212أيبام(  6كيلوباسكاو   ولفتر  الترطيب  والتجفيب  الةانيبة ) 2.66و 3.21و 6..2و 0..0و 43.61و

% 8% و 6% و 4% و 2% و 1% و 0كيلوباسكاو ع(د افافة ال ب  بمسبتويات  4.24و 64..و 24.42و 32..2و

 بعض الخإائص الفيزيائية للتربة. على الترتي  . وقد أظهرت ال(تائج بأن افافة ال   البوتاسي يعمل على ت سي  

 

Effect of Different levels addition from Potash Alum  on some of the 

physical characteristics for Silty Clay Soil under two periods of 

Witting  and Drying . 

 

Majid Kh. A. ,      Abdul-Ameer Th. ,          Salah M. N. ,      Mohammed A. M. 

 

Abstract: 

    The experiment was conducted in a greenhouse of department of soil sciences and 

water resources, Abu-Ghraib, Baghdad . using transparent glass basins 1*25*30 cm 

dimensions to determine the effect of adding different levels of potassium alum 



 عباس وآخرون                                                                 (1021) , 147-140(: 3) 4 - لفرات للعلوم الزراعيةمجلة ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

242 
ISSN 2072-3875 

(potassium sulfate and hydrous aluminum sulfate) K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O, on number 

of rings (cracks), penetration resistance, and fraction coefficient for silty clay soil under 

two wetting and drying cycles, 3 and 6 days. After grinding, the potassium alum was 

added as a mixture powder with soil, uniformly. Tab water was added up to field capacity 

for 3and 6 days then, irrigated for 4 wetting and drying cycles. Results of the experiment 

showed a significant decrease in values of rings (cracks) number at increasing potassium 

alum, in which the control treatment was, 60 rings for the first period, 3 days, of wetting 

and drying, and decreased to 58, 16, 14, 4, 2 rings at the adding of potassium alum 1%, 

2%, 4%, 6%, and 8%, respectively. Wile, the for the second period, 6 days, of wetting 

and drying, the control treatment was 68 rings and decreased to 61, 18, 16, 7, 4 rings with 

increasing addition levels to 1%, 2%, 4%, 6%, and 8%, respectively. The results also 

indicated that values of penetration resistance, significantly, decreased under the first and 

second wetting and drying periods at increasing addition levels of potassium alum, in 

which for the first period,3 days, of wetting and drying were 3.0, 2.05, 0.8, 0.71, 0.58,and 

0.45 KPa., while for the second period,6 days, of wetting and drying were: 4.4, 2.2, 0.95, 

0.79, 0.65, and 0.61 KPa. at adding the potassium alum as 0%, 1%, 2%, 4%, 6%, and 8%, 

respectively. Also, the result indicated that the fraction coefficient values decreased at 

increasing of adding levels of potassium alum, in which, for the first period of wetting 

and drying were: 103.54, 43.62, 8.7, 5.96, 3.12, and 1.66 KPa. and for the second period 

were: 121.72, 65.59, 17.31, 14.41, 7.64, and 4.54 KPa. at adding alum as 0%, 1%, 2%, 

4%, 6%, and 8%, respectively. The result showed that the addition of potassium alum 

modified some of physical properties of silty clay soil.       

 

 :المقدمة 

ية أو الإ(اعية أحبدى الوسبائل المسبتخدمة لت سبي  بعبض الخإبائص الفيزيائيبة تعد افافة الم س(ات الةبيع

والكيميائية للترب الةي(ية . أن م(توج ال   البوتاسي الةانوي الم(بتج مب  حقبل الم برق   احبد م بتقات الكبريبت يمكب  

لفيزيائيببة اسببتخدامس فببي المجبباو الزراعببي كم سبب  خإوربباو فببي التببرب التببي تعبباني م بباكل فببي بعببض الخإببائص ا

 كظاهر  الت قق والتإل  السة ي مما تؤرر على انتاجية تلك الترب . 

الةي  يمةل الجز  المهم في نسجة التربة ئنس يمتلك التأرير الكيميائي فبي سبلوا الترببة   اذ تمبدا دقبائق الةبي         

 (. كمبا أشبارت  (Hillel , 1980)فيب  الما  وتتميأ مؤدية بذلك البى انتفباا الترببة ع(بد الترطيب  وانكماشبها ع(بد التج

FAO   (1995  . الى أهمية دقائق الةي  في رالبة الةبقة السة ية ئنها تعمل كجسور لربط دقائق الدبري  والرمبل

ال   البوتاسبي فبي عبالج التبرب الةي(يبة ذات قابليبة الت بتت  2006)   Ouhadi and Goodarziاستخدم كل م  ) 

SEM)  ت يليلي العالية   وجدا ع(د أجرا
1
, XRD

2
المعدني استبداو ايون الإوديوم ببأيون ائلم(يبوم بعمليبة التببادو  (

أاليوني في الةبقة المزدوجة لدقائق الةي  ونتيجة لهذا ا حالو حدث انخفاض في سمك الةبقة المزدوجبة أي أن فائبد  

. وجبد ) عبباو ونجبم    pHر انخفباض البـ ال   في التدل  على ت تت التربة مب  خبالو عمليبة التببادو ائيبوني وتبأري

انخفافاو مل وظاو في قيم عدد ال لقات )الت ققات( المتكونة مع زياد  افافة ال   وت ت فترتبي ري فبي ترببة  2011)

أن التبرب ذات القابليبة علبى تكبوي  ق بر  قويبة متإبلبة تكبون ذات م تبوى  2000)ذكبر) البذب اني    .طي(ية غري(ية 

                                                 
1
 Scaning Electron Microscope . 
2
 X – Ray Diffraction . 
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أو الةي  أو االر(ي  معاو وم توى واطئ م  الرمل والماد  العضوية . كما أن زياد  كميبة الةبي  يعمبل عاوو م  الدري  

أن اسببتمرار تعاقب  مبدد الترطيبب   1999)علبى خفبض حجبم المسببامات البي(يبة وزيباد  رببالبة الترببة . ذكبر) حسب    

زراعية تؤدي الى عبدم اسبتقرار ب(با  الترببة والتجفي  وقلة الماد  العضوية وتكرار عمليات الزراعة وحركة اآلالت ال

ببأن افبافة ال ب  أدى البى انخفباض ت بتت  Rengasmy et al )   (1980وتكوي  طبقات رلبة على السةح. أشبار 

التربة ومعامبل الكسبر   وزيباد  قابليبة الترببة فبي االحتفباظ بالمبا  وت سبي  رباتيبة التجمعبات با فبافة البى زيباد  نمبو 

 و 0( في دراسبة مختبريبة بأنبس ع(بد افبافة ال ب  بمسبتويات )Eltaif and Gharaibeh  2008ي  ) ال(بات . كما ب

( على أسباو البوزن الجبال البى ترببة طي(يبة غري(يبة فبي م اولبس لل بد مب  تق بر 0.2%و 0.1و 0.05و0.02 و0.01

معببدو افببافة ال بب  الببى  التربببة   بت سبب  رباتيببة التجمعببات   وأن قببيم معببدو القةببر المببوزون قببد تضبباع  ع(ببدما زاد

.  0.2%)كيلببو باسببكاو( ع(ببد مسببتوى ) 176-60( . كببذلك أشببارا الببى انخفبباض فببي قببيم معامببل الكسببر مبب  )%0.2)

 ,2000)بببي   واسببت(تجا بببأن افببافة ال بب  كببان فعبباالو فببي ت سببي  رباتيببة التجمعببات وخفببض معامببل الكسببر. كمببا

Chertkov) في سةح التربة يسب  ب(ا  اجهادات كافية لتكوي  ت بققات  بأن استمرار عمليات الجفال وتكرار التقلص

. أن م  خإائص الترب المت ققة هو التدير الظباهري فبي ال جبم ال(بوعي مبع التديبر فبي الم تبوى الرطبوبي   حيب  

الةبقات السة ية أكةر عرفبة لالنكمبام مقارنبة مبع التبرب الت تيبة لكبون الةبقبة السبة ية تتبأرر مباشبر  ببالظرول 

ة )الجفببال(   أن التجفيبب  يببؤدي الببى فقببد المببا  الممتببز وتبببادو الهببوا  مببع الجببو وحببدوث ت ببققات   بي(مببا يببؤدي الجويبب

 . Yule and Ritchiel    (1980)سمك أغلفة الما  لدقائق التربة الترطي  الى انتفاا التربة بسب  زياد  

الت ببققات( المتكونببة ومقاومببة التربببة الةي(يببة يهببدل الب بب  الببى معرفببة تببأرير ال بب  البوتاسببي فببي عببدد ال لقببات )    

 الدري(ية لالختراق كذلك معامل الكسر لها.

 

 :المواد وطرق العمل 

 24جلبت عي(ات تربة ذات نسجة طي(ية غري(ية بإور  ع وائية م  احد حقوو م(ةقة العريفية والتي تبعد حبوالي      

ملبم وتبم قيباو بعبض الخإبائص  2(خبل قةبر فت اتبس كم ج(وب شبرق بدبداد . جففبت هوائيباو وط (بت ومبررت مب  م

سبم( )عبباو و نجبم    30*25*2( . تبم ت ضبير أحبواض زجاجيبة شبفافة ذات أبعباد )1الفيزيائية والكيميائيبة جبدوو )

 1%( الببى 8% و 6% و 4و  2%و  1%و  0%(   أفببي  مسبب وق ال بب  البوتاسببي المة ببون بمسببتويات )2011

بببائحواض الزجاجيببة المببذكور  أعببالا   ولضببمان ال إببوو علببى طبقببة متجانسببة  كدببم تربببة جافببة خلةبباو قبببل وفببعها

السمك ومستوية فقد استعملت مسةر  لجعل الخليط )تربة + ال  ( بمستوى أطار اللوح الزجاجي . رويت المعبامالت 

الةريقبة المقترحبة مب  أيام( وع(د مسبتوى السبعة ال قليبة . اتبعبت  6و  3المستخدمة في الدراسة بما  ال (فية لفترتي  )

أيبام للمعبامالت  6أيبام و 3فبي حسباب عبدد ال لقبات )الت بققات( المتكونبة بعبد مبرور  2000 )   Hoffmannقببل ) 

المختلفببة ولبربببع دورات ترطيبب  وتجفيبب    تببم تقببدير مقاومببة التربببة لالختببراق باسببتعماو جهبباز االختببراق ألجيبببي 

(Pocket Penetrometer)  موديلCL700 2سم وعمق اختراق  0.6.1اق أسةواني ونهاية مسة ة قةرها ذو س 

(   وكذلك تم قيباو معامبل الكسبر باسبتخدام جهباز Donald)   2.62سم م  سةح التربة وفق الةريقة التي أقترحها 

 ( وباستخدام القانون ائتي :Black  2.62( والمذكور  م  قبل ) Richards  2.23قياو معامل الكسر بةريقة )

)1........(..........
2

3
2bd

FL
S  

 اذ أن : 

S معامل الكسر بالداي  . سم :
-1

 ) بار ( 

F  . )  القو  المسلةة على سةح التربة ) داي : 

L . )المسافة بي  نقاط االرتكاز )سم : 

b . )عرض القال  )سم : 

d  . )سمك القال  )سم : 
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 تم التعبير ع  معامل الكسر بالكيلوباسكاو .  

معرول تجارياو بال   البوتاسي وهو ملح مزدوج م  كبريتات البوتاسبيوم كبريتبات ائلم(يبوم المائيبة أستعمل ال   ال    

 (K2SO4.AL2(SO4)3.24H2O   اذ يتإ  بكونس عديم اللون أو ابيض شفال وذو مذاق حامضي ذائ  في المبا )

ر  متجانسبة لضبمان التجبان  الساخ  وعبديم الرائ بة . أفبي  ال ب  بعبد ط (بس ب بكل مسب وق خلةباو مبع الترببة بإبو

 والتوزيع .

 

 

 

 .(  بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية للتربة المستخدمة في الدراسة 1جدول )

 

        

 

وبةالربة  RCBD( وفبق تإبميم القةاعبات الكاملبة الع بوائية split plot designاسبتعملت تجرببة ائلبواح الم( بقة )

 6و  3( لفتبرات W2و  W1فيب  ويرمبز لهبا )مكررات لكل معاملة . وشملت المعامالت الرئيسة فترتبي ترطيب  وتج

( A5و  A4و  A3و  A2و  A1و  A0يوم على الترتي     والمعامالت الةانوية بمستويات افافة ال   ويرمز لهبا )

( فبي الت ليببل  S.A.S  1002وأسببتعمل برنبامج الببـ ) .% علببى الترتيب  0% و6% و4% و1% و2% و0لمعبامالت 

 . 0.05ع(د مستوى  L.S.D(وية بي  المتوسةات باختبار اقل فرق مع(وي ا حإائي وقورنت الفروقات المع

 

 

 

 

 

 

 الخصائص الفيزيائية الخصائص الكيميائية

 الصفة الكمية وحدة القياس الصفة الكمية وحدة القياس

دسي سيمنز.م
-1

 8.4 ECe 
غم.كغم

-1
 

 الرمل 66
مفصوالت 

 ربةالت
 الغرين 422

 

 

 

 

 

 

 

مليمول.لتر
-1

 

 

 

 

13.7 Ca
+2

 الطين 512 

14.3 Mg
+2

 طينية غرينية 
Silty 

clay 
 نسجة التربة

25.44 Na
+1

 

ميكاغرام.م
-3

K 0.52 الكثافة الظاهرية 1.68 
+1

 

22.7 Cl
-1

 

20.5 SO4
-2

 

% 

 

33.58 33 

الرطوبة الحجمية 

عند شدود مختلفة 

 سكال()كيلوبا

3.0 HCO3
+2

 25.98 100 

- 6.8 SAR 

22.71 333 

21.33 033 

17.62 1033 
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 النتائج والمناقشة 

نتائج تأرير افبافة ال ب  للترببة فبي أعبداد ال لقبات )الت بققات( المتكونبة فبي الترببة لفتبر  البري  (2)يبي  جدوو        

امالت في نهايبة دورات الترطيب  والتجفيب  ائربعبة . حلقة لمختل  المع 2-60يوم (   اذ تراوحت ما بي   3ائولى ) 

حلقببة ولمختلبب   4-68يببوم( فقببد تراوحببت قببيم عببدد الت ببققات المتكونببة بببي   6امببا بال(سبببة الببى فتببر  الببري الةانيببة )

الببى التربببة قببد أدى الببى انخفبباض عببدد ال لقببات المتكونببة لفترتببي الترطيبب   المعببامالت. ان افببافة ال بب  البوتاسببي

حلقبة علبى الترتيب  لمعاملبة المقارنبة وانخفضبت البى  68و  60يوم( اذ كانبت القبيم  6و  3والتجفي  ائولى والةانية ) 

طيببب  والتجفيببب  لفتبببر  التر 4و  7و  16و  18و  61لفتببر  الترطيببب  والتجفيببب  ائولبببى و  2و  4و  14و  16و  58

على الترتي  وقد يعزى السب  فبي انخفباض عبدد  8%و  6%و  4%و  2%و  1%الةانية لكل م  معامالت ا فافة 

ال لقات المتكونة مع زياد  مستويات ا فبافة البى دور ال ب  البوتاسبي فبي البتخلص مب  ظباهر  ت بتت الترببة بسبب  

ALزياد  تركيز أيون 
+3

Naئي لل   حي  ي ل في الةبقة المزدوجة م بل ايبون الموجود في التركي  الكيميا 
+1

ممبا  

   ( Ouhadi and Goodarzi يقلل م  تأريرا في أحداث الت تت ومب  ربم الت بقق   وهبذا يتفبق مبع مبا وجبدا كبل مب 

 ( ., 2011( و )عباو ونجم  1006

 

ة وتحت فترتي ترطيب وتجفيف ( تأثير إضافة الشب بمستويات مختلفة في تكون الحلقات في تربة الدراس 2جدول ) 

. 

 

وع(ببد المقارنببة بببي  تببأرير مسببتويات افببافة ال بب  البوتاسببي فببي أعببداد ال لقببات المتكونببة لفتببر  الترطيبب  

بأن مستويات ال ب  البوتاسبي المضبافة ذات تبأريراو مع(ويباو فبي عبدد  (2)والتجفي  ائولى   أظهرت ال(تائج في جدوو 

 Hancockويات ائخببرى . وهببذا مببا يتفببق مببع  ) مع(ويبباو علببى ببباقي المسببت 8%ال لقببات   اذ تفببوق مسببتوى ا فببافة 

Rengasamy and   2.00( جبدوو )(2). اما لتأرير التداخل الة(ائي )مد  الترطي  والتجفي  ومسبتويات ا فبافة   

وقبد تفوقبت  8%حلقة في فتر  الترطي  والتجفي  ائولى ع(د مسبتوى  2فقد بلدت أدنى قيمة لعدد ال لقات )الت ققات( 

حلقبة فببي فتببر  الترطيبب   68لببى ببباقي المعببامالت ائخبرى مقارنببة مببع أعلببى قيمبة لعببدد ال لقببات )الت ببققات( مع(ويباو ع

 % .0والتجفي  الةانية ولمعاملة المقارنة 

بأن لفترتي الترطي  والتجفي  تبأريراو مع(ويباو فبي قبيم مقاومبة الترببة لالختبراق  اذ  (3)أظهرت ال(تائج في جدوو       

رطي  والتجفي  ائولبى مع(ويباو علبى مبد  الترطيب  والتجفيب  الةانيبة فقبد كانبت أدنبى قيمبة لقبيم مقاومبة تفوقت مد  الت

كيلوباسكاو لفتبر  الترطيب  والتجفيب  ائولبى مقارنبة ببأعلى قيمبة لفتبر  الترطيب  والتجفيب   1.265التربة لالختراق 

فترات الترطيب والتجفيف         

 (W )     

 ( Aمستويات إضافة الشب ) 
 المعدل

A0 A1 A2 A3 A4 A5 

W1 03 05 10 11 1 2 20.02 

W2 05 01 15 10 2 1 20.33 

 3.33 0.03 10.3 12.3 00.0 01.3 المعدل

 
LSD  

0.05 

W A WA 

3.2013 3.0310 3.0502 
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الترطيب  والجفبال يعبد مب  العوامبل المهمبة فبي كيلوباسكاو ويعزى سبب  ذلبك أن تعاقب  دور   1.600الةانية وكانت 

 ( . Gerard et al   1961تكوي  طبقة سة ية متإلبة   وهذا يتفق مع )

 

( تأثير إضافة الشب بمستويات مختلفة في قيم مقاومة التربة لالختراق )كيلوباسكال( وتحت فترتي  3جدول ) 

 .ترطيب وتجفيف 

 

فترات الترطيب 

     ( Wوالتجفيف     ) 

 ( Aمستويات إضافة الشب ) 

 المعدل

A0 A1 A2 A3 A4 A5 

W1 3.33 2.30 3.53 3.21 3.05 3.10 1.200 

W2 1.13 2.23 3.00 3.20 3.00 3.01 1.033 

 3.033 3.010 3.203 3.520 2.120 3.233 المعدل

 LSD  

0.05 

W A WA 

3.3301 3.3020 3.1320 

 

بأن لمستويات ال   المضافة تأريراو مع(وياو فبي قبيم مقاومبة الترببة لالختبراق    (3)كما أظهرت ال(تائج في جدوو       

كيلوباسبكاو مقارنبة مبع بقيبة قبيم  0.530مع(ويباو علبى بباقي المسبتويات ائخبرى اذ بلب   8%اذ تفوق مستوى ا فبافة 

كيلوباسببببكاو  0.615و  0.750و  0.875و  2.125و  3.700اذ بلدببببوا  6%و  4%و  2%و  1%و  0%مسببببتويات 

علببى الترتيبب  ويعببزى سببب  ذلببك الببى ت سببي  ب(ببا  التربببة بزيبباد  مسببتوى افببافة ال بب  البوتاسببي وهببذا مببا يتفببق مببع 

(Hillel   1980 2006)و , Ouhadi and Goodarzi  . 

ى قيمبة تأرير التداخل الة(ائي لفتر  الترطي  والتجفيب  ومسبتويات ا فبافة   اذ بلدبت أدنب (3)كذلك يوفح جدوو      

مب  افبافة ال ب   8%كيلوباسبكاو فبي مبد  الترطيب  والتجفيب  ائولبى ع(بد مسبتوى  0.45لمقاومة التربة لالختبراق 

البوتاسي وقد تفوقبت مع(ويباو علبى بقيبة المعبامالت ائخبرى مقارنبة مبع أعلبى قيمبة لمقاومبة الترببة لالختبراق أذ بلدبت 

 % .0ولمعاملة المقارنة  كيلوباسكاو لفتر  الترطي  والتجفي  الةانية 4.40

بأن لفترتي الترطي  والتجفي  تأريراو مع(وياو في قيم معامبل الكسبر   اذ تفوقبت مبد   (4)أظهرت ال(تائج في جدوو       

 27.77يببوم( فقببد بلدببت قيمتهببا  6يببوم( مع(ويبباو علببى مببد  الترطيبب  والتجفيبب  الةانيببة ) 3الترطيبب  والتجفيبب  ائولببى )

 38.54ترطيبب  والتجفيبب  ائولببى مقارنببة بببأعلى قيمببة لفتببر  الترطيبب  والتجفيبب  الةانيببة اذ بلدببت كيلوباسببكاو لفتببر  ال

كيلوباسكاو   ويعزى سب  ذلك بأن تعاق  دورتي الترطي  والتجفي  يعد م  العوامل المهمة في تكوي  طبقة سة ية 

 ( . ,1981وآخرون  Garciaمتإلبة )

أن لمسبتويات ال ب  المضبافة تبأريراو مع(ويباو فبي قبيم معامبل الكسبر   اذ تفبوق ب (4)كما أظهرت ال(تائج في جدوو       

كيلوباسبكاو مقارنبة مبع بقيبة قبيم مسبتويات  3.10مع(ويباو علبى بباقي المسبتويات ائخبرى اذ بلب   8%مستوى ا فافة 

 كيلوباسبببببببكاو علبببببببى 5.38و  10.18و  13.01و  54.60و  112.63اذا بلدبببببببوا  6%و  4%و  2%و  1%و  %0

وهبذا  (0 – 8%)الترتي  ويعزى سب  ذلك الى ت س  في رباتية التجمعات التربة ع(بد زيباد  معبدو افبافة ال ب  مب  

 .  (Eltaif and Gharaibeh , 2008)يتفق مع ما جا  بس 

دبت تأرير التداخل الة(ائي لفتر  الترطي  والتجفي  ومستويات ا فبافة  اذ بل (4)كذلك أوف ت ال(تائج في جدوو      

مب  افبافة ال ب   8%كيلوباسبكاو فبي مبد  الترطيب  والتجفيب  ائولبى ع(بد مسبتوى  1.66أدنى قيمة لمعامبل الكسبر 
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 121.72البوتاسي وقد تفوقت مع(وياو علبى بقيبة المعبامالت ائخبرى   مقارنبة مبع أعلبى قيمبة لمعامبل الكسبر اذ بلدبت 

 .   0%قارنة كيلوباسكاو لفتر  الترطي  والتجفي  الةانية لمعاملة الم

 

 .( تأثير إضافة الشب بمستويات مختلفة في قيم معامل الكسر وتحت فترتي ترطيب  وتجفيف  1جدول ) 

فترات الترطيب 

     ( Wوالتجفيف    ) 

 ( Aمستويات إضافة الشب ) 
 المعدل

A0 A1 A2 A3 A4 A5 

W1 133.01 13.02 5.23 0.00 3.12 1.00 22.22 

W2 121.22 00.00 12.31 11.11 2.01 1.01 35.01 

 3.13 0.35 13.15 13.31 01.03 112.03 المعدل

 LSD  

0.05 

W A WA 

3.3350 3.0500 3.5015 
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