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 ملخص

لمقارنـة أداء   في دير الـزور       في ترب مالحة، رملية طينية وطينية القوام،       أجريت تجربة حقلية   

 جهاز سـبر الوسـعية الكهربائيـة للتربـة    و (Neutron Scattering, NS) النتروني التبعثرجهاز 

(Diviner2000)         حيث كفاءة ودقة عمل هذه األجهـزة        في قياس المحتوى المائي للتربة، وذلك من

 معادلـة   تحسـين وقد درست أيضاً إمكانيـة  .ومدى حساسيتها لملوحة التربة وكثافتها الظاهرية

والكثافـة   (ECe) ل مـن الناقليـة الكهربائيـة للتربـة         ك هاالمعايرة للجهازين عن طريق تضمين    

 .معادلةهذه الكمتحوالت مستقلة ضمن وذلك   (ρb)الظاهرية

أكثـر  كـان    Diviner2000سبر الوسعية الكهربائية للتربـة نتائج هذه التجربة أن جهاز أظهرت  

 النترونـي  التبعثر مع جهاز    مقارنةًولقوامها  لتربة ولكثافتها الظاهرية    لالكهربائية  لناقلية  ل يةحساس

(NS).  كثافة الظاهرية  إدخال قيم كل من ال     إال أن ρb لناقلية الكهربائية او ECe  سـتقلة  كمتحوالت م

 Diviner2000لجهاز (Multiple non-linear regression)  المتعددغير الخطيفي معادلة االنحدار 

 (R2) معامـل االرتبـاط   ولكن على الرغم من ذلك فإن قيم         ،قد حسن من نتائج معايرة هذا الجهاز      

 بنظيراتهـا   بقيت منخفضة مقارنةً   Diviner2000لجهاز تربة بالرطوبة لل  الكهربائية وسعيةاللعالقة  

  .النتروني التبعثرفي جهاز 

 .، معايرة، ملوحة(Diviner2000)سبر الوسعية الكهربائية للتربة ، جهاز النتروني التبعثر  جهاز:كلمات المفتاح
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 ةـــمقدم

لطلب بصورة تنامي ارع في عدد السكان وشح األمطار وندرة المياه وأدى التزايد المتسا

زدياد المنافسة بين القطاعات المختلفة عليها إلى ظهور أزمة مائية تتفاقم امتسارعة على المياه و

في ظل هذه األزمة المائية أضحى االستعمال الفعال لماء الري العنصر و. مع مرور الزمن

شبه الجافة ذات المصادر المائية صيل الحقلية في المناطق الجافة واألساسي في إنتاج المحا

 .المحدودة

إلدارة المثلى لمياه الري هي التقدير الدقيق للمحتوى المائي حول األي بحث األساسية الركيزة إن  

 ،(Soil Water Content, SWC)للتربة 

 (Dean et al., 1987; Evett et al., 2002; Fares et al., 2004; Gardner et al.,2000). 

قياسات الدقيقـة للمحتـوى المـائي       فعلى سبيل المثال تؤدي الجدولة العلمية للريات القائمة على ال         

هـذه الميـاه فـي الموعـد         عبر إضافة كميات محسوبة من       ،للتربة إلى وفر كبير في مياه الري      

 .التي تعاني من شح المياهو  الجافة وشبه الجافةلهذا األمر بالغ األهمية في المناطقالمناسب، و

 كبير من دتطوير عد تموي للتربة،  لقياس المحتوى المائبذلت الكثير من الجهود لتطوير تقنيات

  .SWC ودقتها في قياس بعض بحسب مبدأ عملهابعضها عن التي تختلف لهذا الغرض واألجهزة 

 برزت الحاجة إلى إجراء مقارنات علمية بين هذه األجهزة SWCلـ اتقدير دقة ونظراً ألهمية 

 .لكل جهازتشغيل مختلفة للوقوف على صحة ودقة االدعاء الترويجي تحت ظروف 

(IAEA-TECDOC-1137, 2000; IAEA-Consultants meeting, 2001; IAEA-311-CTO0028, 

2003)  
 سبر  وأحد أجهزةالنتروني التبعثر هذا السياق لمقارنة أداء جهاز ضمنوتأتي هذه الدراسة 

 .في قياس المحتوى المائي للتربة (Diviner2000)الوسعية الكهربائية للتربة 

ـ          (SWC) المحتوى المـائي للتربـة     يمكن قياس  ة ـبشـكل مباشـر بواسـطة الطريقـة الوزني

(Gravimetric Method, GM)   ـ    النترونـي  التبعثـر از ـ، أو بشكل غير مباشـر بواسـطة جه

(Neutron Scattering, NS)بة مثل ة للترعتمد على الخصائص الكهرومغناطيسياألجهزة التي ت ، أو

 الطريقـة الوزنيـة نتـائج    وتعطـي  . (Capacitance Probe, CP)الوسعية الكهربائية قياس مسبر

بة للتربة، ولكن نظـراً      كونها مخر  باإلضافة إلى  كبيرين،   وقتاًصحيحة ودقيقة لكنها تتطلب جهداً و     



 ٥

 لمعايرة الطرق غير المباشرة      قياسية لدقة هذه الطريقة وصحة نتائجها فقد جرى اعتمادها كطريقة        

 .ربة، وهذا ما اعتمد في هذه التجربة أيضاًلقياس المحتوى المائي للت

د ة في العديواسع لقياس المحتوى المائي للترب  بشكل (NS)النتروني التبعثراستخدمت طريقة  لقد

عام وذلك لسرعتها، وحجم التربة الكبير الذي يسبره الجهاز   50من الدراسات الحقلية منذ حوالي

  والذياتنترونر نسبياً الذي تقطعه ال الكبي(Sphere of influence) نظراً لنصف قطر كرة التأثير

 الكثير تم إدخال، كما (Gardner and Kirkham, 1952; Van Bavel et al., 1956)  تقريباًسم 15 بلغي

 من ناحية الوزن والحجم فأصبحت النتروني التبعثرمن التعديالت والتحسينات على أجهزة 

رقم الحفرة، العمق (مجة مع إمكانية تخزين البيانات الحقلية محمولة، كما ظهرت نماذج قابلة للبر

 .Campbell Pacific Nuclear- (CPN) Model 503 DR، مثل جهاز )والقراءة

 استخدامها ارتفاع ثمنها وإجراءات انتشارولكن مما يؤخذ على هذا النوع من األجهزة ويعيق 

 بسبب احتوائها على مصدر مشع، كما أنه ال األمان الواجب اتخاذها عند تداولها ونقلها وتخزينها

يمكن استخدامها في حال الرغبة بأخذ القراءات عن بعد بسبب خطورة ترك الجهاز وحيداً في 

 إنزال المنبع المشع داخل أنبوب أخذ القراءات وصوالً إلى األعماق في الميكانيكية المشكلةالحقل و

 .المطلوبة

فقد  المائي قياس المحتوىفي  ةللترب ئص الكهرومغناطيسيةعلى الخصا عتمدأما األجهزة التي ت

 استخدامها بشكل ملحوظ في اآلونة األخيرة وذلك بسبب أمان هذه األجهزة، سهولة استعمالها، زاد

 سبر ، ويعد جهازقيامها بعملها دون وجود شخص ألخذ القراءاترخص ثمنها نسبياً وإمكانية 

 .(Dean et al, 1987)  هذه األجهزة األكثر استخداماحداً منوا (CP)الوسعية الكهربائية للتربة 

عتمد األجهزة التي تو  NS الـةزجهألمقارنة أداء   (Evett et al., 2002)وقد أجريت دراسة من قبل

ـ      (GM)مع الطريقة الوزنية     ةعلى الخصائص الكهرومغناطيسي   ، ن التـرب  ، في أنواع مختلفـة م

، مدى الحاجة إلى المعايرة الحقليـة،  accuracy)  (precision andالطريقةضبط وبهدف تحديد دقة 

 الناحية  الدراسة بأنه من  هذه   ولخصت نتائج    .نجاح القياس حجم التربة المقاس والشروط الالزمة ل     

مـن بقيـة   فضل لقياس محتوى التربة المائي األهي   (NS)النترونيالتبعثر العملية كانت أجهزة 

 .الطريقة الوزنيةنتائج سة، مقارنةً مع األجهزة  المستعملة في الدرا

 التي تعتمد على الخصـائص      تقنيةال  ودقة نتائج  ضبطحول  بعض الشكوك    هناك    مازال وإلى اآلن 

الذي يسبره الجهاز،   التربةحجمصغر ، وذلك بسبب  (CP) وخاصةً الـالكهرومغناطيسية للتربة،
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زراعته بشكل غير دقيق والتي     بوب عند    التي يمكن أن تتشكل حول األن      الهوائيةوكذلك الفراغات   

 . (Evett and Stiener, 1995; Baumhardt et al., 2000)،ة كبيـر درجـة قيم القراءات بى علتؤثر

هناك إمكانية لتحسين قراءات األجهزة التـي تعتمـد    وبالنظر إلى هاتين المشكلتين يمكن القول أن        

، إذا تمت زراعـة األنابيـب بعنايـة         Diviner2000 الخصائص الكهرومغناطيسيـة، كجهاز  على  

 وتبقى هنـاك  ؛(Paltineau and Starr, 1997)وحرص، وكذلك بإجراء معايرة حقلية دقيقة للجهاز 

 سبر الوسعية الكهربائية فيما يتعلق بمقاييس بعض النقاط الرئيسية التي يجب أخذها بعين االعتبار

(CP)ز ، منها تأثير ملوحة التربة على دقة عمل الجها(Baumhardt et al., 2000; IAEA, 2001). 

على تربة موضوعة في براميـل   تجربة (2001)ورفاقه   Cepuder الباحثففي هذا السياق أجرى

 جهـاز الــ     اتمياه بدرجات ملوحـة مختلفـة علـى قـراء         ات متساوية من     تأثير إضاف  لبيان

Diviner2000  ،  مضـاف   للمـاء ال   )الملوحة (ئيةإلى نتيجة مفادها أن زيادة الناقلية الكهربا      وخلص

 إلـى  0.79 %  جهاز، حيث ارتفع المحتوى الرطوبي الحجمـي مـن  أدت إلى زيادة في قراءات ال

 أوضـح كمـا   .على التوالي  mS/cm 10.2و  0.9 أجل ماء ذو ناقليـة كهربائيـة من % 15.72

(Evett et al., 2002)  أجهزة الـ أن بفي دراسة أخرى(CP)اسية لتغير الناقليـة   كانت عالية الحس

في الترب المالحة يمكن أن ينتج   (CP) أن استخدام أجهزة من ذلكاألسوأو .الكهربائية لماء التربة

عدم إمكانية تحويل الترددات في تلك الترب عند الحالة الرطبة          عنه فقد في البيانات الحقلية بسبب       

 .  (Kelleners et al., 2004)إلى قيم مقبولة للمحتوى المائي للتربة

مصنعي أجهزة قياس الرطوبة التي تعمل على المبدأ الكهرومغناطيسي لكن بعض الباحثين و

 أن أجهزة القياس التي  (Dean et al., 1987)حيث بين العالم .يدعون بأنها ال تتأثر بملوحة التربة

ستقطابية  أن تتغلب على المؤثرات االيفترض فيها  MHz 100تعمل حساساتها على تردد أكبر من

 .في التربة، كما أن حساسيتها منخفضة تجاه الملوحة  (Interfacial polarization effects)العرضية

ه في منطقة غرب آسيا لذلك فإنالمنتشرة وبما أن الملوحة تعتبر، بشكل عام، من المشاكل الرئيسية 

قبل استخدامها في ة  سبر الوسعية الكهربائية للترب أجهزة ال بد من تقييم علمي دقيق ألداء

 .األراضي المتأثرة بالملوحة

 النتروني التبعثرإن الهدف من هذه الدراسة هو مقارنة وتقييم أداء كل من جهازي ف وبناء عليه

في الترب المالحة، تحت ظروف تشغيل متماثلة،   Diviner2000وجهاز سبر الوسعية الكهربائية

 الناقلية الكهربائيةمينها كل من كال الجهازين، بتضودراسة إمكانية تحسين معادلة المعايرة، ل
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 [Electrical Conductivity of the saturation extracts (ECe)]لمستخلص العجينة المشبعة للتربة

 .حجمها الحقيقيل منسوبةالتي هي وزن التربة الجافة تماماً و (ρb)والكثافة الظاهرية للتربة 

 المواد والطرائق

 :مة المستخداألجهزة

 :شركةقبل  المصنع من CPN 503طراز  (Neutron Scattering, NS)النتروني التبعثرجهاز  1- 

(Campbell Pacific Nuclear, CPN Company, Martinez CA) ،توي الجهاز على مصدر يح

وقد ضبط عمل الجهاز بحيث . mCi 50 ذي نشاط إشعاعي يقدر بـ  241Am - 9Beمشع مكون من

 .ثانية  32ين القراءات هوزمني بيكون الفاصل ال

 :المصنع من قبل شركة  Diviner2000جهاز  2-

(Sentek Environmental Technologies Pty Ltd (Adelaide, South Australia)). 

 :موقع الدراسة

كم جنوب شرق مدينة دير   20ة تبعدض الفرات األدنى، في منطقة في حو أجريت التجرب

 1.8يبلغ متوسط أدنى درجة حرارة .م عن سطح البحر  203ترتفع  (N, 40°20'E'15°35)الزور

وز، ويبلغ المعدل مئوية في شهر تمدرجة   39.6 في شهر كانون الثاني وترتفع إلىمئويةدرجة 

 .سنوياً والتي تهطل عموماً بين شهري تشرين الثاني وآذار/مم  144الوسطي لألمطار

 :طريقة العمل

ى نتيجـة    المعايرة بها، وبناء عل     إجراء المراد ملوحة الترب    تحديدأجل   الموقع من    رضأ تم سبر   

، م  500لية فيهما، المسافة بينهمـا حـوالي  إلجراء المعايرة الحق  2)و  (1السبر تم اختيار موقعين

وصف لمقطع التربة في الموقعين المدروسين، حيث يبين الجـدول أن قـيم              (1) يظهر الجدول و

 لموقع الثـاني  ل (ρb) مع زيادة طفيفة في قيم       ،تزداد مع العمق  كانت   (ρb) تربةالكثافة الظاهرية لل  

بينمـا هـي     ،في الموقع األول كونها طينية    كانت التربة أثقل    كما   ،عن نظيراتها في الموقع األول    

 ٣,٠٦بـين    تراوحت في الموقـع األول      فقد الناقلية الكهربائية ، أما   طينية في الموقع الثاني   رملية  

dS/m ١٢,٨٨ و ي الطبقة السطحية  ف dS/m    في الموقع الثاني    تناقصت بينما  سم، ٧٥-٦٠على عمق  

-٦٠ عمـق على   dS/m ١٥,٩٤إلى   في الطبقة السطحية   dS/m ١٩,٥٠بشكل مستمر مع العمق من      

 ، حسب األعلى ملوحة  وقد اعتبر الموقع األول منخفض الملوحة نسبياً قياساً للموقع الثاني            .سم ٧٥



 ٨

أجري التحليل الميكانيكي بطريقة  .(USDA, 1954)بحوث الترب الملحية األمريكي مخبر تصنيف 

 15 قدرهمطبقد التوازن مع ضغط  للعينات الترابية عنالمائي المحتوى تحديدالهيدروميتر، كما تم  

، وقيسـت  (Pressure plate extractor)از استخالص الرطوبـة القرصـي   بار باستخدام جه 0.3و

بواسـطة جهـاز قيـاس الملوحـة         (ECe)  لمستخلص العجينة المشبعة للتربـة     هربائيةالناقلية الك 

 . (HANNA instruments HI 8820)طراز

ضير ثالثة مساكب، مساحة     أجريت المعايرة الحقلية في الموقعين بالطريقة التقليدية من خالل تح          

طبـة، نصـف رطبـة    ر (حالة رطوبية معينة للمعـايرة  بحيث تمثل كل مسكبة، 2م  4كل مسكبة

  (1)الشـكل  ، ويوضح، في كل مسكبةم 1طول كل منهما ألخذ القراءات، بانرع أنبو ثم ز،)وجافة

ظـروف  الموضعية علـى     االختالفات  أثر  ومن أجل تقليل   .مسكبةالالمسافة بين األنبوبين ضمن     

 ، (Fares et al, 2004)ال الجهـازين كل عمل الجهازين في الحقل تم استخدام نوع واحد من األنابيب

ـ   ـ   حيـث اختي ــ هـو  و Diviner2000 ازـر األنبـوب المسـتخدم أساســاً لجه ن ـمصـنوع م

تمت زراعة األنابيـب بحسـب    . Sentekالذي تنتجه شركةو  (Polyvinyl chloride, PVC)ادةـم

، (Calibration of Sentek, 2001)اإلرشادات التي أوصت بها الشركة المصنعة في كتيب المعايرة 

 من االختالفات الموضـعية فـي       أمين تماس أمثل بين األنابيب والتربة المحيطة، وللتقليل       وذلك لت 

 .(Morgan et al., 1999)كثافة التربة المالمسة لألنبوب، 

 

 

 
 

 .المسافات بين األنابيب ضمن قطعة المعايرة: ١الشكل

 وذلك  المنطقة،س نفكميات مختلفة من مياه الري المستخدمة في لهذه المساكب بعد ذلك أضيفت 

لتربة، ثم أخذت قراءات الجهازين لعدة أعماق، ل المائيمحتوى للللحصول على مجال واسع 

، NS بالنسبة لجهاز الـ ,CR) (Count Ratio سم، لحساب قيم كل من نسبة العد ١٥بفاصل 

 . Diviner بالنسبة لجهاز الـ ,SF) (Scaled Frequency المقاسوالتردد 

 

 

1m
1m

1m

0.5mأنبوب أخذ القراءة 
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 CR = Rd / Rsh  : من خالل المعادلة التالية(CR)نسبة العد تم حساب قيم 

 .قراءة الجهاز في العمق: Rd :حيث

Rsh :قراءة الجهاز في الواقي. 

 : فقد حسبت من المعادلة التالية(SF) المقاسأما قيم التردد 

  SF = (FA – FS) (FA – FW)-1 

 .قراءة التردد ضمن األنبوب في الهواء: FA: حيث

FS               :قراءة التردد ضمن األنبوب في التربة. 

FW             :قراءة التردد ضمن األنبوب في الماء. 

في   NS قراءة جهاز الـ أخذ خارج التربة عندات إلىنترونولتفادي الخطأ الناجم عن تسرب ال 

ياً، وهي  محلمصنوعة خاصة بالجهاز، (Adapter) ةمالئم استعملت سم  (15-0)الطبقة السطحية

 . Plastic Teflon Parallelepiped ،(Arsalan et al., 1997)من مادة

الشـكل   ( أفقيـاً  ألنابيب القياس، ألخذ العينات الترابية منه      محاذ   بعد ذلك تم عمل مقطع في التربة      

فـي  ،  ) سـم  ٥,١ هـا ارتفاع سم و  ٤,٩ هاقطر(بواسطة أسطوانة معدنية     ،، بحيث أخذت عينتان   )٢

 حال ارتفاع مستوى المـاء      حيث سم،   ٧٥ العمق   حتى كل أنبوب و   جانبي على   منتصف كل عمق  

  .األرضي في كال الموقعين دون التعمق أكثر من ذلك في أخذ العينات

 

 

 

 

 

 

 

 . من المقطع الترابي أفقياًأخذ العينات الترابية: ٢ الشكل

 ية حتى ثبات الوزن،مئو ١٠٥ وبعد أخذ الوزن الرطب للعينات، جففت بالفرن على درجة حرارة 

 ومن ،)الحجم÷ الوزن الجاف  ( من خالل(ρb)حسبت الكثافة الظاهرية و .ثم أخذ الوزن الجاف

؛ ثم )الكثافة الظاهرية× الرطوبة الوزنية ( من خالل (θv)المحتوى الرطوبي الحجمي  ثم حسب
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  مركبة ترابيةة للحصول على عينعلى جانبي األنبوبدمجت العينتان المأخوذتان من نفس العمق 

 .(1)دونت القيم المقاسة كما هو موضح في الجدول و فيها، (ECe) الناقلية الكهربائية لقياس

    :معالجة البيانات

ـ  ـ بالطريق (θv)ة  ـة الحجمي ـبعد الحصول على الرطوب     ولكـال    عمـقٍ  ة عنـد كـلِ    ـة الوزني

 بالطريقـة التقليديـة     نترونـي ال التبعثـر  قراءات جهاز    اعتماداً على  (θv) حساب   ن، تم ـالموقعي

Straight-line regression) من خالل المعادلة التالية) الرطوبة بداللة نسبة العد : 

 θv = a * CR ± b 

 . بالترتيبفاصلة التقاطعالميل و هما b و aحيث أن 

 حساب معادالت االنحدار متعدد المستقيمات ثم تم (Multi Linear Regression Analysis)بة  لرطو

الناقلية الكهربائية للتربة كمتحـوالت مسـتقلة ضـمن         ة نسبة العد والكثافة الظاهرية و     التربة بدالل 

 :األشكال التاليةب المعايرة، ى لمالحظة مدى تحسن منحن،المعادالت

θv = a1*CR + a2*ρb + b 

θv = a1*CR + a2*ECe + b 

θv = a1*CR + a2*ρb + a3*ECe + b 

للتربة، للعجينة المشبعة الناقلية الكهربائية : ECeالكثافة الظاهرية، : ρbنسبة العد، : CRحيث أن 

a1، a2، a3و bت هي ثوابت المعادال. 

 فقد تم حسابها عن طريق ربط قيم الرطوبـة          Diviner2000  الناجمة عن قراءات جهاز    (θv)أما   

 :  وهي من الشكل من خالل المعادلة الموصى بها من قبل الشركة المصنعة(SF)الحجمية بقيمة 

θv = (a*SF-b)c 

 . ثوابت معادلة المعايرةي هc وa ،b  والمقاسالتردد : SF حيث أن

غير  االنحدار   هي معادلة  )أسية (لفة من عدد من الحدود الغير خطية      معادلة مؤ استعمال  كذلك تم    

 المقـاس  تـردد رطوبة التربة بداللة الحساب ل  (Multi Non-Linear Regression) المتعددالخطي

لمالحظـة مـدى     ،بة كمتحوالت مستقلة ضمن المعادلة    الناقلية الكهربائية للتر  والكثافة الظاهرية و  

 :األشكال التاليةب ، المعايرةىتحسن منحن
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θv = (a1*SF + a2*ρb -b)c 

θv = (a1*SF + a2*ECe -b)c 

θv = (a1*SF + a2*ρb + a3*EC -b)c 

للعجينـة المشـبعة    الناقلية الكهربائية   : ECe،  فة الظاهرية الكثا: ρb،  المقاسالتردد  : SFحيث أن   

 .ت هي ثوابت المعادالc و a1، a2، a3 ،b، للتربة

الناجم عن كـل   (Soil water profile) تربة المقطع المائي للثم أجريت مجموعة من المقارنات بين

 .Diviner2000سبر الوسعية الكهربائية للتربة  وجهاز  (NS)النتروني التبعثر جهاز من

 :التحليل اإلحصائي

 من أجل استخراج المعادالت السابقة الذكر مع قيم         (Statistica) التحليل اإلحصائي  استعمل برنامج  

 والجذر التربيعي لمتوسط مربـع الخطـأ   (Correlation coefficient, R2)كل من معامل االرتباط 

(Root Mean Squared Error, RMSE) اماً لمـدى دقـة معادلـة المعـايرة    هيعتبر مؤشراً  الذي 

(Williams et al, 1981) . 
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 النتائج والمناقشة

  :في معادلة المعايرة  (CR)ونسبة العد  (SF)المقاساستخدام التردد   -1-

شركة المصنعة  ال وحيداً في المعادلة الموصى باستخدامها من قبل       SF المقاس عند استخدام التردد    

 :وهي من الشكل ،Diviner2000، (Sentek, 1995) لجهاز

θv = (a*SF-b)c 
  مـن القـيم    قـل أوحة  منخفضة المل ال الرطبةفي المعاملة     الرطوبي الحجمي  ى المحتو قيم كانت  

 تراوح الفـرق    حيث ،)٣ كلش ( األعماق كافةفي  و )التي أعطتها الطريقة الوزنية   القيم  ( المرجعية

 العمـق  فيتربة  3سم/ماء ٣سم 0.01و سم  (15-0)ةالسطحية  الطبقفيتربة  3سم/ ماء٣سم  0.09بين

 مـن القـيم      أعلى θv قيم   كانت منخفضة الملوحة فقد   الجافة المعاملة   فيأما   ،سم (75-60)األخير  

 الطبقـة فـي    تربة 3سم/ماء ٣سم 0.05والقيم المرجعية     قيم الجهاز   الفرق بين  بلغ حيث ،المرجعية

وبشـكل غيـر    .ع العمق في كال الحالتين الرطبـة والجافــة  وقد تناقص هذا الفرق م ،ةالسطحي

أفضل في الظروف عالية الملوحة مقارنةً مـع الموقــع    Diviner2000 متوقـع كان أداء جهاز

وقد يعود السبب في    ). طبقة الحراثة (، وخاصة في الطبقات السطحية      (3)منخفض الملوحة، شكل    

يادة نسبة الطين في الموقـع منخفض الملوحـة أدت         ذلك إلى اختالف قوام تربة كال الموقعين، فز       

إلى تجمع حبيبات التربة على شكل كتل ذات حجم كبير نسبياً، وخاصةً بعد عمليات الفالحة، مما                

أدى إلى تشكل فراغات هوائية بين التربة وأنابيب أخذ القراءات، حيث أثرت هذه الفراغات علـى     

غـات كونهـا    األجهزة حساسة لوجود مثل هذه الفرا     ؛ وذلك ألن هذه     Diviner2000قراءات جهاز   

، وهـذا   )حجم التربة المحيط بأنبوب أخذ القراءات الذي يسبره الجهاز         (تتصف بصغر كرة التأثير   

، CPيتفق مع ما أشار إليه العديد من الباحثين من حيث تأثير قوام التربـة على أداء أجهزة الــ                   

ـــزة ع   ــذه األجه ــي أداء ه ــاض ف ــوحظ انخف ــث ل ــين، حي ــبة الط ــاع نس ــد ارتف                     ن

(Mead et al., 1995; Evett and Steiner, 1995)  ومن حيث تأثير الفراغات الهوائية التي يمكـن ،

ــرة،    ـــة كبي ــراءات بدرج ــيم الق ــى ق ــؤثر عل ــي ت ــوب والت ــول األنب ــكل ح                     أن تتش

(Evett and Stiener, 1995; Baumhardt et al., 2000).   أما في الموقع عالي الملوحة فإن ارتفـاع

أمـا  . حال دون تشكل هذه الكتل وبالتالي كان تراص التربة حول األنابيـب أفضـل              نسبة الرمل 

ضي الموصى به لمعادلة المعايرة      فقد كان أداؤه عند استخدام النموذج الريا       NSالـ  بالنسبة لجهاز   

 ولكامـل  منخفض الملوحـة ال في الموقع األولنسبياً  جيداً  (θv = a*CR-b)من الشكلهو الذي و
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وخاصةً متبايناً  كان أداء هذه المعادلة     فقد   عالي الملوحة،  بينما في الموقع الثاني      ،بشكل عام القطاع  

قة السـطحية والعمـق      الجهاز نحو زيادة تقدير رطوبة التربة في الطب        ا نح فقد ،الرطبةعند الحالة   

 نحو انخفاض في تقدير رطوبـة التربـة بـنفس     ا، بينما نح  تربة 3سم/ماء ٣سم 0.01األخير بمقدار 

 .)٣ كلش(، المقدار في األعماق المتوسطة

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 (NS) النترونـي  التبعثـر الوزنيـة، جهـاز     المحتوى الرطوبي الحجمي للتربة المقاس بواسطة الطريقة         :3 شكل

 في جهـاز    المقاسوالتردد   (NS)منة نسبة العد في جهاز    ايرة المتض وذلك حسب معادلة المع    ،Diviner2000وجهاز

Diviner2000. 

 : ونسبة العد مع الكثافة الظاهرية للتربة في معادلة المعايرةالمقاساستخدام التردد   -2-

ـ  جهاز كان أداء   فـي   (ρb) ل متحول الكثافـة الظاهريـة      مع إدخا  أفضل نسبياً  Diviner2000  ال

بشكل مهم مع إدخال هذا      NS الـ   معادلة معايرة جهاز  لم تتأثر    بينما . الخاصة به  معادلة المعايرة 

 قاموا بأعمـال    آخرينباحثين  ة مع نتائج    ـالنتيج ههذ تتوافق  وقد .العامل كمتحول مستقل ضمنها   

أشاروا إلـى   حيث ،McHenry et al., (1967); Arsalan et al., (1994)علمية ذات طبيعة مشابهة 
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لكثافـة الظاهريـة    للم يكن    وبالتالي .الكثافة الظاهرية  بازدياد   النتروني للعد   الزيادة غير المعنوية  

 . الجهازين كال على قراءاتمعنويتأثير 

 : ونسبة العد مع الناقلية الكهربائية للتربة في معادلة المعايرةالمقاساستخدام التردد   -3-

 (ρb)بة في معادلة المعايرة بدالً من عندما ادخلت الناقلية الكهربائية للتر أنه (4)يوضح الشكل  

 الطبقة اما عد قد تحسن بشكل ملحوظ في كل المعامالت Diviner2000 لجهاز المعايرة ىفإن منحن

منخفضة الملوحة، حيث أعطى الجهاز قيم الرطبة   التربةسم في معاملة 30السطحية حتى عمق 

  0.07 بمقدارالطريقة الوزنية وذلك عن للمحتوى الرطوبي الحجمي أقل من القيم المرجعية الناتجة

 فقد تحسن أيضاً بتضمين النتروني التبعثر معايرة جهاز قياس ىأما منحن ؛تربة 3سم/ماء ٣سم

الناقلية الكهربائية ضمن معادلة المعايرة وخاصةً في المعاملة عالية الملوحة سواء الرطبة أو 

 .الجافة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (NS) النترونـي  التبعثـر الوزنيـة، جهـاز     بواسطة الطريقة    وى الرطوبي الحجمي للتربة المقاس    المحت: ٤ لشك

بة إضافةً إلى نسبة العـد فـي        وذلك حسب معادلة المعايرة المتضمنة الناقلية الكهربائية للتر       ،  Diviner2000وجهاز

 .Diviner2000 في جهاز المقاسوالتردد   (NS)جهاز

θv (cm3 water/ cm3 soil) θv (cm3 water/ cm3 soil) 

θv (cm3 water/ cm3 soil) θv (cm3 water/ cm3 soil) 
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 ونسبة العد مع الكثافة الظاهرية والناقلية الكهربائية في معادلـة  المقاسلتردد استخدام ا  -4-

 :المعايرة

 لوحظ تحسن   في معادلة المعايرة،  للتربة   إدخال كل من الكثافة الظاهرية والناقلية الكهربائية         لدى 

ل ، ولكن هذا التحسـن لـم يشـم        )5شكل   (Diviner2000 ي في أداء معادلة المعايرة لجهاز     إضاف

أما بالنسـبة لجهـاز قيـاس        ؛سم في المعاملة منخفضة الملوحة الرطبة      30الطبقة السطحية حتى    

الناقليـة   إدخـال الكثافـة و     بعدرة الخاصة به     فقد تحسن أيضاً أداء معادلة المعاي      النتروني التبعثر

 .اصة في الموقع عالي الملوحةضمنها وخ

،  Boumhardt et al., (2000) نتائج مع تفقتواد ق Diviner2000 جهازالمتحصل عليها لنتائج إن ال

  .تتأثر بتغير الناقلية الكهربائية وقوام التربة جهازال  قراءاتوهي أن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 (NS)النترونـي  التبعثـر الوزنيـة، جهـاز   المحتوى الرطوبي الحجمي للتربة المقاس بواسطة الطريقة :  5شكل

يـة إضـافةً   الناقلية الكهربائورية للتربة لة المعايرة المتضمنة الكثافة الظاهوذلك حسب معاد،  Diviner2000وجهاز

 .Diviner2000 في جهازالمقاسوالتردد   (NS)إلى نسبة العد في جهاز
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تأثير إدخال عاملي الناقلية الكهربائية والكثافة الظاهرية في معادلة المعايرة  7)و  (6 يظهر الشكلين

مقارنة بقيم المحتوى الرطوبي الحجمي المرجعي للتربـة المحسـوب          على أداء كل من الجهازين      

 Diviner2000 تحسناً معنوياً في معايرة جهـاز     هناك  ن  أ (6) يقة الوزنية، حيث يظهر الشكل    بالطر

ـ  ةالجاففي الحالتين   عالي ومنخفض الملوحة     (في الحاالت األربعة    هـذين   دراجإعنـد   ) ة والرطب

 العاملين معاً   دراجإعند  أفضل معادلة معايرة حصلنا عليها      كانت  ، و عاملين ضمن معادلة المعايرة   ال

 .كثافتهايعتبر حساساً لملوحة التربة و  Diviner2000أن جهازب يؤكد هذا ، وضمن المعادلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

وذلك عند تضـمين قـيم      ،  Diviner2000عن قراءات جهاز   سب القيم الناتجة  تغير المقطع المائي للتربة ح    : ٦ شكل

 .للتربة في معادلة المعايرة، مقارنة بالقيم المقاسة بالطريقة الوزنيةالناقلية الكهربائية والكثافة الظاهرية 

الموقع أن تحسناً طفيفاً قد تمت مالحظته في         (7)  فيظهر الشكل  النتروني التبعثربالنسبة لجهاز   أما  

ولـم   عند إدخال الكثافة الظاهرية والناقلية الكهربائية للتربة في معادلة المعـايرة،             عالي الملوحة 

 .في الموقع منخفض الملوحةعاملين في معادلة المعايرة يالحظ فرق عند إدخال هذين ال
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 وذلك عند تضمين قيم     ،النتروني التبعثراز  تغير المقطع المائي للتربة حسب القيم الناتجة عن قراءات جه         : ٧ شكل

 .الناقلية الكهربائية للتربة في معادلة المعايرة، مقارنة بالقيم المقاسة بالطريقة الوزنيةوالكثافة الظاهرية 

لجذر التربيعي لمتوسـط مربـع   ا و (R2)معامل االرتباطكل من قيم   6و  5، 4، 3تبين الجداول  

 .الملوحة العالي والمنخفض في الموقعينلكال الجهازين عايرة  المالتمعادل  (RMSE) الخطأ

 المقـاس التردد  تتضمن    التي معادلة المعايرة  في حالة  ،Diviner2000  إن األداء الضعيف لجهاز   

(SF) قد انعكس على انخفاض قيم     ،فقط R2  لموقع مـنخفض   ل 0.534 و 0.001  بين حيث تراوحت

 قـيم هذه التحسنت ثم  ؛) 4جدول (لموقع عالي الملوحةل 0.706 و  0.303وبين ،) 3جدول (الملوحة

الناتجـة    R2يمتراوحت قحيث  ، ولكل األعماقمعادلة المعايرة في ρb وECe   كل منعند إدراج

 .األعلى ملوحةلموقع ل  0.909و  0.550منخفض الملوحة، وما بين لموقعل  0.801و  0.586بين

 لجهاز ة المستخدمθv = (a*SF-b)cمعادلة المعايرة  شكل بأنى هذه النتائج ويمكن القول اعتماداً عل

Diviner2000 المتحصـل  البيانـات   مـع    جيد بشكل   ئمالتيال   المقترح من قبل الشركة المصنعة     و

مـن  في بحثنـا هـذا       ما قمنا به  هذا  ، و  العمل على تحسين المعادلة المستخدمة      اقتضى ، مما عليها
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 انالباحثما أشار إليه    يتماشى مع     وهذا . كمتحوالت مستقلة  خالل تضمين المعادلة متغيرات إضافية    

Platineau and Star (1997)، حيث  عدم مالئمة الشكل المقترح للمعادلة من قبل الشركة المصنعة،ب

  في النهايتين  تحديداًيكن مالئماً و   لم   لكن هذا الشكل أيضاً    و  معادلة أسية بال قاطع    عنهاخدما بدالً است

 . والجافة الرطبةالحديتين

  R2 الـتظهر أن قيم 6)و (5 ة في الجدولينبينإن النتائج الم فالنتروني التبعثراز ـجهل بالنسبةأما 

في الموقع  0.961و  0.865بقيم تراوحت بين ، Diviner2000تها لجهاز مثيالمنللجهاز كانت أعلى 

 تضـمين الكثافـة     دعن ولكن   .في الموقع األعلى ملوحة    0.809و 0.464 ة وبين ـمنخفض الملوح 

جهاز  ل R2 قيمالزيادة فيكانت في معادلة المعايرة   (ECe)والناقلية الكهربائية  (ρb)الظاهرية للتربة

 النتروني التبعثر إلى أن جهاز  ذلك   يشير   ،Diviner2000 ز جها مقارنة مع بالأقل   النتروني التبعثر

تظهـر أن أداء     (RMSE)الـ  نتائج   كما أن  .Diviner2000 تأثراً بهذه العوامل من جهاز     أقلكان  

في كل الحاالت سواء عالية      Diviner2000 كان أفضل من أداء جهاز     النتروني التبعثرجهاز قياس   

 .الحاالت الرطوبية الجافة والرطبةعند منخفضة الملوحة وكذلك  وأ

ـ    ـتعود على األرجح إلى حجم الترب      Diviner2000 إن الحساسية العالية لجهاز    ذي ة الصـغير ال

 سـم،  8 بلـغ يكرة تأثير هذه األجهزة حيث      ر  ـقطوذلك بسبب صغر     مجال قياسه، ر  ـقطيغطيه  

(Bell et al, 1987)، حساساً للتغيرات الصغيرة في رطوبة التربة وكثافتها في الجهاز والذي يجعل 

يقـة   غيـر دق    في الحقل  معايرة الجهاز عملية   ، وبالتالي قد تكون   المنطقة المالصقة ألنبوب القياس   

تماماً بسبب إمكانية حدوث خطأ ناجم عن كون الجهاز أعطى تقديراً للرطوبة في حجم من التربة                

 حجـم   كما أن  ؛هو أصغر من قطاع التربة الذي من المفروض أنه قد قام بسبره في عملية القياس              

قد ال يمكن من أخذ عينـات ضـمن     Diviner2000لصغير الذي يغطيه الحساس في جهازالتربة ا

س الحجم بواسطة أدوات أخذ العينات المتوفرة حالياً مما يؤدي إلى عدم نجاح كثير من عمليات                نف

 .(Evett et al, 2006)، المعايرة
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 تاستنتاجاال

 سبر الوسعية   من طرز   واحداً  ، والذي يعتبر    Diviner2000 لتجربة أن جهاز   أظهرت نتائج هذه ا   

 التبعثرجهاز  ب ةًمقارن الكهربائية   تهالناقليالتربة و لقوام    يةًأكثر حساس كان  ،  (CP)الكهربائية للتربة   

  (Multiple non-linear regression) المتعددغير الخطيدالت االنحدار معا أدى استعمال .النتروني

 (ρb) لمعادلة الكثافة الظاهرية   نتائج المعايرة عندما تضمنت ا     إلى تحسين  Diviner2000 زجهامع  

بقيت منخفضة  Diviner2000 لجهاز  R2وعلى الرغم من ذلك فإن قيم،  (ECe)ئيةوالناقلية الكهربا

صـغر كـرة التـأثير       ويعـزى ذلـك إلـى       . النتروني التبعثرمقارنة بنظيراتها في جهاز قياس      

 .النتروني التبعثركرة التأثير الكبيرة نسبياً التي يسبرها جهاز قياس مقارنة ب  Diviner2000لجهاز

ـ  أفـادت     والتي سابقةالدراسات  ال  نتائج الكثير من    مع توافقتلدراسة  إن نتائج هذه ا    أن الطـرق   ب

التربة، الكثافة الظاهرية والناقلية    قوام  لالكهرومغناطيسية لقياس المحتوى المائي في التربة حساسة        

 اسـتخدام   د عن االعتبارالضروري أخذ تلك العوامل السابقة الذكر بعين        لذلك فإنه من    ،  الكهربائية

 .ذه األجهزةه

 

 كلمة شكر

لدعمـه  نتوجه بجزيل الشكر للسيد األستاذ الدكتور إبراهيم عثمان المدير العام لهيئة الطاقة الذرية            

لتشجيعــه  المستمـر للبحث العلمي، والسيد الدكتور فواز كرد علي رئـيس قسـم الزراعــة               

لري والمقننات المائيـة     مصدق جانات رئيس دائرة ا     الدكتورو ،المستمـر إلنجـاز هـذا العمـل   

 م ومالحظاتــه  ملمراجعتــه  (FAO)والدكتورة لي هينغ الخبيرة في منظمة األغذية والزراعة         

، كما نشكر المهندس الطيب حمدان ومساعد المهندس خالد الخطبـا           لتقريـر ا القيمـة عـن هذا  

  . لمساهمتهما في األعمال الحقلية
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  .لمواقع المختارةوصف عام لمقطع التربة في ا :١جدول

Depth Sand Silt Clay θv (cm3/cm3) ρb ECe Site 
(cm) (%) (%) (%) 

Texture 
15 bar 0.3 bar (g/cm3) (dS/m) 

0-15 43.01 12.95 44.04 Clay 0.289 0.524 1.33 3.06 

15-30 42.56 13.05 44.39 Clay 0.300 0.420 1.37 7.61 

30-45 45.31 10.42 44.27 Clay 0.324 0.469 1.42 11.95 

45-60 45.17 10.44 44.39 Clay 0.292 0.460 1.47 12.58 

60-75 45.31 10.42 44.27 Clay 0.318 0.466 1.49 12.88 

Si
te

-1
 

         

0-15 45.31 13.02 41.67 Sandy Clay 0.272 0.460 1.36 19.50 

15-30 45.17 15.67 39.16 Sandy Clay 0.301 0.455 1.42 18.10 

30-45 45.03 15.71 39.27 Sandy Clay 0.318 0.457 1.47 17.22 

45-60 47.92 13.02 39.06 Sandy Clay 0.288 0.440 1.49 16.34 

Si
te

-2
 

60-75 48.05 12.99 38.96 Sandy Clay 0.268 0.423 1.59 15.94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٢١

  . األول والثانيفي الموقعين  (NS & Diviner2000)معايرة جهازيفي القيم المستخدمة   2:جدول

 )منخفض الملوحة (١الموقع  ) الملوحةعالي (٢الموقع 
ECe ρb SF CRθv ECe ρb SF CR θv 

Depth 
(cm) 

1.29 1.001.500.391.370.73 1.53 0.44 11.85 
1.31 1.001.490.38

3.15 
1.340.73 1.50 0.43 

1.36 1.021.480.381.300.80 1.50 0.39 25.30 
1.36 1.021.450.38

2.95 
1.260.80 1.51 0.40 

1.18 0.921.140.351.350.87 1.17 0.34 21.40 
1.43 0.921.140.36

3.07 
1.270.87 1.15 0.31 

1.33 0.911.210.341.230.87 1.10 0.32 26.40 
1.35 0.911.250.35

2.79 
1.230.87 1.11 0.32 

1.44 0.811.110.271.350.55 0.80 0.19 19.69 
1.43 0.811.130.31

2.58 
1.240.55 0.78 0.17 

1.42 0.840.910.241.420.57 0.85 0.20 12.34 
1.40 0.840.900.22

3.79 
1.550.57 0.86 0.23 

0-
15

 

1.49 1.011.530.361.430.73 1.66 0.39 16.89 
1.45 1.011.530.36

9.42 
1.410.73 1.69 0.39 

1.40 0.941.480.341.280.87 1.70 0.36 21.40 
1.52 0.941.520.37

7.75 
1.320.87 1.70 0.38 

1.35 0.951.510.311.320.77 1.54 0.35 20.50 
1.41 0.951.510.34

9.35 
1.380.77 1.48 0.34 

1.25 0.951.480.321.330.91 1.48 0.35 21.50 
1.36 0.951.500.32

6.74 
1.320.91 1.50 0.36 

1.47 0.911.390.321.450.84 1.26 0.25 16.33 
1.43 0.911.390.30

5.05 
1.500.84 1.28 0.26 

1.41 0.901.340.291.360.89 1.34 0.27 11.99 
1.45 0.901.320.27

7.37 
1.360.89 1.34 0.28 

15
-3

0 

1.48 0.961.500.331.411.03 1.71 0.37 20.20 
1.48 0.961.490.34

14.68 
1.491.03 1.71 0.38 

1.53 0.941.500.34-- - - 17.13 
1.45 -1.540.36

- 
-- - - 

1.46 0.941.520.321.480.82 1.68 0.38 18.89 
1.40 0.941.500.32

15.07 
1.390.82 1.69 0.38 

1.51 1.031.530.341.401.01 1.57 0.36 18.20 
1.46 1.031.580.34

10.57 
1.421.01 1.56 0.34 

1.45 0.911.450.321.480.93 1.45 0.32 14.50 
1.48 0.911.430.31

9.50 
1.420.93 1.46 0.32 

1.48 0.941.360.291.430.93 1.50 0.33 14.37 
1.51 0.941.390.31

11.29 
1.290.93 1.50 0.30 

30
-4

5 
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1.49 1.041.520.341.521.00 1.67 0.38 19.37 
1.52 1.041.510.32

15.20 
1.521.00 1.64 0.36 

1.52 1.031.530.321.370.94 1.67 0.36 16.28 
1.55 1.031.540.34

13.82 
1.400.94 1.66 0.37 

1.44 1.011.510.311.500.97 1.56 0.34 18.71 
1.45 1.011.550.33

13.59 
1.520.97 1.59 0.35 

1.45 1.041.550.30-- - - 16.36 
1.51 1.041.600.34

11.35 
1.431.03 1.58 0.34 

1.49 0.931.470.301.510.92 1.46 0.33 13.95 
1.51 0.931.480.32

9.77 
1.500.92 1.46 0.33 

1.50 0.891.380.271.470.90 1.52 0.32 13.34 
1.50 0.891.400.31

11.75 
1.440.90 1.55 0.35 

45
-6

0 

1.55 -1.470.271.581.02 1.61 0.35 17.75 
1.64 1.001.480.29

14.88 
1.561.02 1.63 0.35 

1.52 -1.400.271.381.03 1.67 0.35 16.07 
1.50 -1.450.26

11.90 
1.421.03 1.68 0.35 

1.59 1.021.510.311.581.04 1.58 0.33 18.34 
1.60 1.021.530.32

13.35 
1.491.04 1.62 0.34 

1.57 1.051.490.301.491.03 1.57 0.33 16.70 
1.54 1.051.560.32

11.63 
1.511.03 1.57 0.33 

1.69 0.891.450.291.490.93 1.50 0.31 13.47 
1.54 0.891.420.28

13.14 
1.510.93 1.53 0.32 

1.58 0.961.390.281.380.93 1.50 0.31 13.33 
1.70 0.961.390.30

12.37 
1.480.93 1.51 0.32 

60
-7

5 

 :حيث
θv :ية المرجعالرطوبة الحجمية. 

CR :لجهاز نسبة العد NS. 

SF : لجهازالمقاسالتردد  Diviner2000. 

ρb :الكثافة الظاهرية. 

ECe :لعجينة المشبعة لمستخلص االناقلية الكهربائية. 
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األعماق ولكافة في الموقع منخفض الملوحة RMSE و  R2وقيم  Diviner2000جهازلمعادلة المعايرة : 3 جدول

 .متغيرات المختلفةوبتضمين المعادلة ال

Equations Depth a1 a2 a3 b c R2  RMSE N 
0-15 -0.032 - - -1.052 -42.791 0.384 0.0707 12

15-30 136640237 - - 98062149 -0.068 0.264 0.0423 12
30-45 -0.086 - - -2.987 -0.990 0.001 0.0298 10
45-60 -0.335 - - -1.868 -2.416 0.179 0.0158 11

θv = (a1*SF-b)^c 

60-75 -2.916 - - -6.603 -0.843 0.534 0.0096 12
0-15 -0.317 -0.153 - -1.639 -6.352 0.414 0.0690 12

15-30 1.588 1.851 - 1.959 -1.733 0.571 0.0322 12
30-45 -0.207 -4.608 - -11.359 -0.691 0.195 0.0268 10
45-60 -1.240 0.598 - -2.843 -1.135 0.247 0.0151 11

θv = (a1*SF + a2*ρb -b)^c 

60-75 -1.688 0.136 - -4.202 -1.100 0.541 0.0095 12
0-15 0.088 0.003 - 0.054 0.280 0.577 0.0586 12

15-30 0.111 0.027 - -0.049 1.049 0.532 0.0337 12
30-45 -3.580 -0.732 - -22.700 -0.455 0.729 0.0155 10
45-60 -0.049 -0.319 - -11.352 -0.535 0.736 0.0089 11

θv = (a1*SF + a2*ECe -b)^c 

60-75 -7.632 -0.122 - -15.873 -0.580 0.614 0.0087 12
0-15 0.118 0.035 -0.005 0.094 0.298 0.586 0.0580 12

15-30 -0.274 -0.340 0.006 -0.801 0.591 0.631 0.0299 12
30-45 -4.882 -13.74 -1.085 -52.199 -0.395 0.787 0.0138 10
45-60 -1.656 3.643 -0.347 -8.339 -0.519 0.801 0.0078 11

θv = (a1*SF + a2*ρb + a3*ECe -b)^c 

60-75 -10.902 4.912 -0.343 -15.652 -0.541 0.760 0.0069 12

N :عدد العينات 
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األعماق ولكافة  الملوحة عاليفي الموقع RMSE و  R2وقيم  Diviner2000زجهالمعادلة المعايرة : ٤ جدول

 .وبتضمين المعادلة المتغيرات المختلفة

Equations Depth a1 a2 a3 b c R2  RMSE N 
0-15 -1.818 - - -3.517 -1.824 0.706 0.0299 12 
15-30 -6.067 - - -9.030 -0.943 0.585 0.0186 12 
30-45 -2.092 - - -5.130 -0.990 0.303 0.0129 11 
45-60 -2.340 - - -5.518 -0.990 0.467 0.0145 12 

θv = (a1*SF-b)^c 

60-75 -2.540 - - -6.360 -0.899 0.485 0.0143 9 
0-15 -2.565 0.506 - -3.862 -1.427 0.721 0.0291 12 
15-30 -4.099 -0.715 - -7.652 -1.106 0.631 0.0176 12 
30-45 -2.039 -0.551 - -5.930 -0.980 0.317 0.0128 11 
45-60 -2.117 -1.385 - -7.205 -1.035 0.526 0.0137 12 

θv = (a1*SF + a2*ρb -b)^c 

60-75 -1.577 -0.453 - -5.105 -1.168 0.524 0.0130 9 
0-15 -1.943 -0.006 - -3.826 -1.698 0.733 0.0284 12 
15-30 -9.744 -0.065 - -14.933 -0.745 0.720 0.0153 12 
30-45 -10.300 -0.393 - -30.080 -0.435 0.579 0.0100 11 
45-60 -11.313 -0.033 - -20.602 -0.528 0.468 0.0145 12 

θv = (a1*SF + a2*ECe -b)^c 

60-75 -15.363 -0.233 - -35.027 -0.436 0.520 0.0140 9 
0-15 -1.693 0.407 -0.006 -3.002 -1.761 0.756 0.0272 12 
15-30 -46.471 -20.31 -0.613 -98.785 -0.419 0.909 0.0087 12 
30-45 -1.824 -4.947 -0.155 -17.990 -0.616 0.677 0.0088 11 
45-60 -5.522 -7.048 -0.094 -24.425 -0.597 0.550 0.0133 12 

θv = (a1*SF + a2*ρb + a3*EC -b)^c 

60-75 -3.080 -1.171 -0.038 -10.431 -0.763 0.552 0.0128 9 

N :عدد العينات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٢٥

ولكافة في الموقع منخفض الملوحة RMSE و R2  وقيمالنتروني التبعثرجهاز لمعادلة المعايرة : ٥ جدول

 .وبتضمين المعادلة المتغيرات المختلفةاألعماق 

Equations Depth a1 a2 a3 b R2  RMSE N 
0-15 0.312 - - -0.049 0.961 0.0177 12 

15-30 0.299 - - -0.116 0.905 0.0152 12 
30-45 0.279 - - -0.094 0.876 0.0105 10 
45-60 0.220 - - -0.0003 0.867 0.0064 11 

θv = a1*CR + b 

60-75 0.214 - - -0.005 0.865 0.0052 12 
0-15 0.314 0.021 - -0.079 0.962 0.0176 12 

15-30 0.298 -0.004 - -0.109 0.905 0.0152 12 
30-45 0.261 0.136 - -0.259 0.935 0.0076 10 
45-60 0.233 0.051 - -0.096 0.886 0.0059 11 

θv = a1*CR + a2*ρb + b 

60-75 0.217 0.035 - -0.062 0.891 0.0046 12 
0-15 0.312 0.006 - -0.068 0.962 0.0176 12 

15-30 0.273 0.004 - -0.107 0.912 0.0146 12 
30-45 0.417 -0.007 - -0.232 0.901 0.0094 10 
45-60 0.201 0.001 - 0.019 0.868 0.0063 11 

θv = a1*CR + a2*ECe + b 

60-75 0.210 0.003 - -0.040 0.923 0.0039 12 
0-15 0.312 -0.001 0.006 -0.067 0.962 0.0176 12 

15-30 0.272 -0.006 0.004 -0.097 0.912 0.0146 12 
30-45 0.372 0.125 -0.005 -0.355 0.951 0.0066 10 
45-60 0.356 0.118 -0.005 -0.328 0.902 0.0055 11 

θv = a1*CR + a2*ρb + a3*ECe+ b 

60-75 0.210 -0.001 0.003 -0.039 0.923 0.0039 12 

N :عدد العينات 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٢٦

ولكافة  الملوحة عاليفي الموقع RMSE و R2 وقيم النتروني التبعثرجهاز ل ايرةمعادلة المع: ٦ جدول

 .األعماق وبتضمين المعادلة المتغيرات المختلفة

Equations Depth a1 a2 a3 b R2  RMSE N 
0-15 0.242 - - 0.035 0.809 0.0241 12 
15-30 0.337 - - -0.166 0.734 0.0150 12 
30-45 0.231 - - -0.015 0.642 0.0107 12 
45-60 0.238 - - -0.041 0.520 0.0138 12 

θv = a1*CR + b 

60-75 0.234 - - -0.053 0.464 0.0134 12 
0-15 0.222 -0.138 - 0.248 0.835 0.0224 12 
15-30 0.346 0.152 - -0.395 0.861 0.0110 12 
30-45 0.247 0.143 - -0.250 0.707 0.0096 12 
45-60 0.246 0.189 - -0.335 0.605 0.0125 12 

θv = a1*CR + a2*ρb + b 

60-75 0.252 0.154 - -0.323 0.723 0.0097 12 
0-15 0.230 0.002 - 0.012 0.846 0.0216 12 
15-30 0.394 -0.002 - -0.222 0.748 0.0145 12 
30-45 0.221 0.0004 - -0.007 0.644 0.0106 12 
45-60 0.194 0.002 - -0.005 0.545 0.0134 12 

θv = a1*CR + a2*ECe + b 

60-75 0.363 -0.005 - -0.165 0.579 0.0119 12 
0-15 0.210 -0.142 0.002 0.230 0.874 0.0195 12 
15-30 0.302 0.173 0.001 -0.383 0.867 0.0106 12 
30-45 0.234 0.143 0.001 -0.241 0.709 0.0096 12 
45-60 0.173 0.242 0.003 -0.356 0.672 0.0114 12 

θv = a1*CR + a2*ρb + a3*ECe + b 

60-75 0.328 0.136 -0.003 -0.358 0.762 0.0091 12 

N :عدد العينات 
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Performance of neutron scattering relative to Diviner2000 for 

estimating soil water content in salt affected soils 

F. Al-Ain, J. Attar, F. Hussein 

Atomic Energy Commission, Agriculture Department, P. O. Box  6091, Damascus, Syria; 

E mail: scientific@aec.org.sy 

ABSTRACT 

A field experiment was conducted on sandy clay and clayey soils at Deir Ezzor to 

compare the performance of Neutron Scattering (NS) relative to a capacitance probe 

(CP), Diviner2000, in our local conditions under saline soils. The effect of soil electrical 

conductivity (ECe) and bulk density (ρb) on the precession, accuracy and sensitivity of 

the tested equipments were evaluated. Also, the ability to improve the calibration 

equation for these equipments, by including ECe and ρb as independent variables in the 

equation formula, was studied. 

The study showed that, Diviner2000 was very sensitive to soil bulk density and electrical 

conductivity of the soil (i.e. soil salinity) compared to the NS. Multiple non-linear 

regressions improved the fitting when both parameters (ρb and ECe) were included in the 

equation, even though the correlation coefficient (R2) remained low in the case of 

Diviner2000.  

Key Words: NS, neutron scattering; CP, capacitance probe; calibration; salinity. 
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