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ة في           )درعا(أجريت تجربة حقلية في منطقتين تمثالن ثالث ترب، األولى طينية في جنوب سوريا               ة رملي ة متوسطة وترب ة ترب ، والثاني
اط ومنح   لحقلية ا لمقارنة تأثير تلك التربة على المعايرة     ) دير الزور (شرق سوريا    ى خصائص  ن  لجهاز التشتت النيتروني ومعامل االرتب

اطة     ائي بوس ان الم ل لإلعتي د األمث د الموع ن أجل تحدي صوديوم م يوم، وال رات، البوتاس ن النت ة م ول الترب وى محل ر محت ة وتغي الترب
  .الكؤوس المسامية
ة، أن ال          أظهرت   رب الثالث سبة من الطين آانت ذات             نتائج تحليل االنحدار األولية لمنحنيات الت ى أخفض ن ة عل ة المحتوي ترب

سبة الطين               اد ن اقص مع ازدي ر وتن اط آبي ان                . معامل ارتب ة آ ة الرملي اط في الترب وحظ أن معامل االرتب ا أنخفض    ٠٫٩٦ول ى     بينم  إل
  . في التربة الطينية٠٫٧٩

  
ثالث،  لوحظ تزايد قيمة الشد الرأسي بسبب تناقص قيمة المحتوى الرطوبي بالتربة وه رب ال  ذا واضح قي منحنى خصائص الت

  .دورا هاما في قدرة التربة على االحتفاظ بالماء آما ويلعب دورا هاما في تراص التربةوتلعب الخاصية الشعرية وتوزع حجم المسام 
ة    اقص قيم -NOلوحظ تن

اه          3 رات مع مي ات وغسل النت سبب امتصاص جذور النب م يالحظ في ال      إ ب ا ل اق بينم ى األعم ة  ل طبق
  .السطحية انغساًال للنترات إال في الترب الرملية

-NO أيام بالنسبة ل ٨وبينت النتئج ايضًاحصول توازن ما بين محلول التربة والمحلول داخل الكأس المسامي خالل 
3.  

  
  . جهاز التشتت النيتروني، جهاز التنسيونيك، جهاز قياس الشد الرأسي : آلمات المفتاح

Effect of some soil physical properties on water holding capacity, neutron probe 
calibration and salt movement. 

 
A. K RAZZOUK 

  Atomic Energy Commission, Department of Agriculture, scientific @aec.org.sy, P. O. Box 6091 

Damascus, Syria 

This study was conducted in tow areas representing in silty soil in Southern Syria (Dra’a), loamy and 

sandy soil in Eastern Syria (Deir Al zour) to compare the soil effect on the calibration of the neutron 

probe, correlation coefficient, soil characteristics curve, soil solution content of nitrates, potassium and 

sodium for the estimation of the optimum sampling time of soil solution by porous ceramic cups. 

Regression analysis results showed that the three soils curves, in which the soil contained the lowest 

content of clay had a high correlation coefficient and decreased with increasing the clay content. 

Whereas, the correlation coefficient in sandy soil was 0.96 while decreased to 0.79 in silty soil. 

The hydraulic head increased with decreasing the water content, which was obvious in the three soils 

characteristic curves. The NO-
3 content decreased due to the plants roots absorption and leaching to 

deeper layers, while the NO-
3 content in the surfaces layer significantly decreased in the sandy soil. 

 Results showed that equilibrium between the soil solution and the NO-
3 content in the solution in 

porous cups occurred within 8 days. 
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ثالن   منطق أجريت تجربة حقلية في    وب سوريا                تين تم ة في جن ى طيني رب، األول ا ( ثالث ت ، )درع
زور  (والثانية تربة متوسطة وتربة رملية في شرق سوريا             ر ال ى     ) دي ة عل ك الترب ة تأثيرتل لمقارن

اط ومنح    ل االرتب ي ومعام شتت النيترون از الت ة لجه ايرة الحقلي ر  نالمع ة وتغي صائص الترب ى خ
رات، ا    ن النت ة م ول الترب وى محل ل      محت د األمث د الموع ل تحدي ن أج صوديوم م يوم، وال لبوتاس

  .لإلعتيان المائي بوساطة الكؤوس المسامية
ى                  أظهرت   ة عل ة المحتوي ة، أن الترب رب الثالث ات الت ة لمنحني نتائج تحليل االنحدار األولي

سبة الطين           اد ن اقص مع ازدي وحظ  . أخفض نسبة من الطين آانت ذات معامل ارتباط آبير وتن ول
  . في التربة الطينية٠٫٧٩ بينما أنخفض إلى ٠٫٩٦امل االرتباط في التربة الرملية آان أن مع

ذا واضح                    ة وه وى الرطوبي بالترب ة المحت لوحظ تزايد قيمة الشد الرأسي بسبب تناقص قيم
ا في     وتلعب الخاصية الشعرية وتوزع حجم المسام       قي منحنى خصائص الترب الثالث،     دورا هام

  .حتفاظ بالماء آما ويلعب دورا هاما في تراص التربةقدرة التربة على اال
-NOلوحظ تناقص قيمة 

اه األمطار          3 رات مع مي ات وغسل النت بسبب امتصاص جذور النب
  .الى األعماق بينما لم يالحظ في الطبقة السطحية انغسالً للنترات إال في الترب الرملية

 ٨ة والمحلول داخل الكأس المسامي خالل        وبينت النتائج أيضًا حصول توازن ما بين محلول الترب        
-NOأيام بالنسبة ل 

3.  
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  مقدمة

ائي للمحاصيل            ائي وفي دراسة االستهالك الم وى الم اس المحت ي في قي شتت النيترون   تستخدم أجهزة الت
(Lal,1974) ة     وير رات رطوب ة تغي فق صانعوا هذه األجهزة معها عادة، منحنى المعايرة الذي يستخدم في مراقب

راد                       . التربة مع الزمن   ة الم ائي للترب وى الم ة للمحت راءات دقيق ى ق از ضرورية للحصول عل ايرة الجه وتعتبر مع
وبي  ا الرط اس محتواه شتت ال    ،قي از الت ة لجه ايرة خاصة حقلي راء مع ن إج د م ذلك ال ب ين   ل ذين بع ي أخ نيترون

  .االعتبار مكونات التربة من طين وسلت ورمل إضافة الى مكونات التربة األخرى
د ذآر   رة من      (Moormann 1972)وق ة  اختالف خصائص آثي ا     الترب ة وآثافته وام الترب ، إذ يختلف ق

ذه الترب المخ                  ى واحد له إن استخدام منحن ؤدي    الظاهرية وترآيبها الكيميائي مع العمق، لذلك ف ة الخصائص ي تلف
  . إلى أخطاء ملموسة

 Mortier and De Boodt 1956; Holmes and Jenkinson 1959; Olgaard)(في حين ذآر آخرون    
ى                       1965 ؤثر عل ة ي ة للترب ة والكيميائي ة، والخصائص الفيزيائي ة الظاهري  أن االختالف في آل من القوام، والكثاف

ـرد           منحنى معايرة جهاز التشتت النيتروني، و      واد وم ذه الم شكل خاص في ه ة ملموس ب ة الظاهري إن تأثير الكثاف
ة    ة المختلف ه ذآر   Marias and Smith (1962(ذلك إلى المرآبات الهيدروجيني  Mc Henry and، ومن جهت

Gill (1967) , Hajdukovic et al (1967)         ايرة ى المع ى منحن ة عل ة الظاهري وي للكثاف ر المعن أثير غي .  الت
ي، في     Asfar (1988)آما وجد  شتت النيترون  أن محتوى التربة من الحصى يؤثر على منحنى معايرة جهاز الت

از،         Arslan &Razzouk ,1994حين وجد    ايرة الجه ى مع ى منحن ًا واضحًا للجبس عل أثيرًا معنوي ين    ت وب
Carnero et al (1985)د من     أن منحنى المعايرة تابع لترآيب التربة الكيميائي والفيزيائي، ل ه ال ب ذلك وجدنا أن

  .دراسة تأثير القوام على منحنى معايرة الجهاز
ذي وجد                   شوميتر وال ة هي التن  من   ١٩٢٨ و   ١٩٠٧امي   ع  وجد أداة أخرى لقياس الشد الرطوبي في الترب

وقد قام مجموعة  . E.Buckingam,W.Gardner, and L.A. Richards (Swartzendruber,(1969)قبل
ة                     من الباحثين بتطوير     ة عالي ألف من آأس مسامي ذو نفاذي ذي يت سونيك وال التنشيوميترالى نظام آخر يسمى بالتن

سيونيك  أ Moutonnet et al.(1989) مل ومزود بثالث أنابيب شعرية، وآان ١٢سعة  ول من وصف جهاز التن
سبة   ٨ل  توازن ما بين محلول التربة والمحلول داخل الكأس المسامي خال          هؤالء الباحثين حصول  إذ وجد    ام بالن  أي

-NOالى 
شد الرأسي      3 ة ال د قيم وحظ تزاي ا ل ة          ، آم اقص قيم ة، وتن وى الرطوبي بالترب ة المحت اقص قيم سبب تن ب

NO-
ك في                              3 م يالحظ ذل ا ل اق بينم اه األمطار في األعم رات مع مي ات وإنغسال النت  بسبب امتصاص جذور النب

  .الطبقة السطحية من التربة
ار               على ما تقدم آان ال     وبناًء  بد من إجراء معايرة خاصة حقلية لجهاز التشتت النيتروني أخذين بعين االعتب

از          . مكونات التربة من طين رمل وسلت      ة للجه ؤدي  . ولسؤ الحظ ال يمكن استعمال معايرة المصنع المرافق  حيث ي
  .استخدام منحنى معايرة واحد لهذه األتربة المختلفة الخصائص الى أخطاء ملموسة

إجراء معايرة خاصة حقلية لجهاز التشتت النيتروني أخذين بعين االعتبار مكونات        التجربة الى لذلك هدفت   
وني               وازن األي الزم للت -Na K, NOالتربة من طين رمل وسلت وتحديد الزمن ال

ة والكؤوس         ,3 ول الترب  في محل
ر         وام، ودراسة تغي ة الق ان في ترب مختلف سامية لالعتي -NOالم

3-K-Na-Ec     ،ين    مع العمق ة ب ودراسة العالق
  .الجهد المائي والمحتوى الرطوبي للتربة وأثرها على حجم المستخلص
  المواد والطرائق

أجريت فيها معايرة حقلية باإلضافة إلى ) مواقع معايرة( تم اختيارموقعين تميزا  بترب مختلفة القوام 
  ).٣-١(تحديد خصائص التربة الفيزيائية والكيميائية آما هو مبين بالجداول 

  ). 2006دير الزور(بعض الخواص الفيزيائية والكيميائية لتربة الموقع األول):١(الجدول 
  ١٠٠ ـ ٨٠  ٨٠ ـ ٦٠  ٦٠ ـ ٤٠  ٤٠ ـ ٢٠  ٢٠ ـ ٠  الخصائص  )سم(العمق 

  ٥٠٫٣  ٥٠٫٨  ٤٥٫٣  ٤٣٫٠  ٤٤٫١  (%)الرمل 
  ٢٠٫٠  ٢٠  ٢١٫١  ٢١٫٠  ١٨٫٨  (%)السلت 
  ٢٩٫٧  ٢٩٫٢  ٣٣٫٦  ٣٦٫٠  ٣٧٫١  (%)الطين 

 ECe ٤٫٢  ٤٫٦  ٤٫٩  ٥٫٢  ٦٫٥  سم/مليموز  
pH ٧٫٧  ٧٫٦  ٧٫٦  ٧٫٦  ٧٫٦  

  ٠٫١٤  ٠٫١٧  ٠٫٣٣  ٠٫٦  ٠٫٧ (%)المادة العضوية 
CaCo3(%)   ٢٢٫٩  ٢٢٫٩  ٢١٫٤  ١٩٫٧  ١٩٫٨  

NH4+(ppm)  ٣٤٫٩  ٤٦٫٧  ٤٨٫١  ٥٢٫٩  ٥٩٫٧  
NO-

3(ppm)   ٠٫٤٠  ٢٫٤  ١٫٥  ٢٫٠  ٧٫٧  



Ava. P(ppm)          ٠٫٥٨  ٠٫٨  ٠٫٩  ١٫٢  ١٫٥  
Cl-    ١٠٫٠  ٨٫٧  ١٠٫١  ١٣٫٩  ١٦٫٨  
Na+    ١٥٫٧  ١٦٫٩  ١٧٫٤  ١٩٫٧  ٢٤٫٦  
K+  ٠٫١٤  ٠٫١٦  ٠٫١٦  ٠٫١٧  ٠٫٢٠  

   جمعت العينات المائية من التنسونيك بعد الوصول الى التوازن بين محلول التربة والماء داخل 
 مع الزمن والعمق من أجل دراسة التنسونيك حيث  يمكن التنسونيك من إظهار ترآيز األيونات في محلول التربة

  .Ecحرآة األمالح والممثلة بقيم ال
  ). 2006دير الزور البادية(الخواص الفيزيائية والكيميائية لتربة الموقع األول): ٢(الجدول 

  ٩٠ ـ ٦٠  ٦٠ ـ ٣٠  ٣٠ ـ ٠ الخصائص  )سم(العمق 
  ٧٦٫٩  ٧٦٫٩  ٧٦٫٨          (%)الرمل 
  ٧٫٧  ٧٫٧  ٧٫٧         (%)السلت 

  ١٥٫٤  ١٥٫٤  ١٥٫٥  (%)الطين        
Ece          23.9  22.2  18.6  سم/مليموز  

PH ٧٫٧  ٧٫٧  ٧٫٧  
  ٠٫٠٣  ٠٫١٥  ٠٫٣١ (%)المادة العضوية           

CaCo3   (%)   ١٨٫٠٢  ١٥٫٨  ١٥٫٦  
NO-

3(ppm)   ٢٠٫١  ٣٫١  ٤٫٦  
Cl-   ٠٫٩  ١٫٢  ١٫٢  
Na+  ٠٫٣  ٠٫١  ٠٫١  
K+   ٠٫٥  ٠٫٤  ٠٫٤  

   

 ). 2006 درعا(الكيميائيةلتربة الموقع الثانيوالخواص الفيزيائية ): ٣(الجدول   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي      شتت النيترون از الت م استخدام جه ى     CPN 503. طراز  ) Neutron Scattering, NS(ت از عل وي الجه يحت
از بحيث تكون زمن       mCi 50  ذي نشاط إشعاعي يقدر ٢٤١ Am-Be٩در مشع من مص وقد ضبط عمل الجه

  . ثانية٣٢القراءة 
 والكؤوس المسامية ألخذ العينات المائية وتمكننا من -عبارة عن جهاز يجمع ما بين التنشوميتر  فهو: أما التنسيونيك 

  .ةقياس الشد الرطوبة وقياس األيونات في العينات المائي

  )سم(العمق 
  ٩٠ ـ60  60 ـ 30  30 ـ ٠  الخصائص

  ٣٥٫٨  ٣٥٫٨  ٣٦  (%)الرمل 
  ١٣٫٤  ١٣٫٤  ١٣٫٣  (%)السلت 
  ٥٠٫٨  ٥٠٫٨  ٥٠٫٧  (%)الطين 

ECe 2.35  3.6  2.02  سم/مليموز  
pH ٧٫٦  ٧٫٦  ٧٫٥  

  ٠٫١  ٠٫٢  ٠٫٤ (%)المادة العضوية 
CaCo3(%)   ١٨٫١  ١٥٫٨  ١٥٫٦  

NH4
+(ppm) ٠٫٠٤  ٠٫٠٤  ٠٫٠٧  

NO-
3 (ppm)        

Ava. P(ppm) ٠٫٤  ٠٫٨  ٢٫٨  
Cl-  ٠٫٩  ١٫٢  ١٫٢  
Na+ ٢٫٥  ٢٫٥  ١٫٣  
K+  ١٫٢  ١٫٣  ١٫٦  



  RQ FLEX، وجهاز Hydraulic Head (SMS 2500(مقياس الشد الرأسي
 

  النتائج والمناقشة
أظهرت نتائج تحليل االنحدار األولية للتربة المحتوية على أخفض نسبة من الطين وجود معامل ارتباط آبير 

 ٠٫٧٩ بينما انخفض الى ٠٫٩٦وتناقص مع ازدياد نسبة الطين، ولوحظ أن معامل االرتباط في التربة الرملية بلغ 
  . في التربة الطينية

ة،        وام الترب تالف ق ع اخ اط م امالت االرتب ايرة ومع ادالت المع تالف مع ى إخ ائج إل شير النت ر  وت د ذآ  وق
Moormann (1972)     ا ة وآثافته عن اختالف خصائص آثير من الترب المدارية عموديا، إذ يختلف قوام الترب

ؤدي    إن استخدام منحنى معايرة واحد لهذه األتربة المختلفة       ،  مع العمق الظاهرية وترآيبها الكيميائي     الخصائص، ي
  .الى أخطاء ملموسة
ايرة              (Lal,1974)  و في دراسة أجراه    ى مع ى منحن ة عل  على خمس ترب مختلفة، وجد تأثيرا معنويا لتغير الكثاف

شتت                   از الت ايرة جه ين أن  مع ثالث ترب فقط وتب ي ل ة     جهاز التشتت النيترون الخواص الفيزيائي أثر ب ي تت النيترون
ة ،       ات الترب ل طبق ة ولك ل ترب ايرة لك راء مع ضل إج ن األف ة وم دير   آماوجوالكيميائي ة تق ادة دق احثون زي د الب

  .المحتوى الرطوبة عند إجراء تصحيح لتغير الكثافة الظاهرية
ى المعايرة، تبين وجود تأثير     على تأثير نسبة الحصى وحجمها على منحن      (Lal,1977)وفي دراسة أخرى أجراها     

وقد وجد   . لترآيز الحصى على النيترونات الحرارية وأن منحنى المعايرة يتناقص مع زيادة المحتوى من الحصى             
رة          ى أخطاء معتب ؤدي ال ة ي رب مختلف ايرة واحد لت ، )Mortier and Deboot,  1956(أن استعمال منحنى مع

ى     أن هناك تأثير للصخ McHenry(1963)ووجد  الي عل ة وبالت ر والمسامات الهوائية على النيترونات الحراري
سبة          لوحظ وجود   منحنى معايرة جهاز التشتت النيتروني،وقد       دها ن أثر عن ة الحصى تت ة من آمي قيمة حدية أو عتب
  .Asfar, 1988النيترونات بوجود الحصى بشكل معنوي

واص الفيزيا     ى الخ افة ال ه باإلض احثين أن ن الب د م د العدي دد أآ اك تأثيرع ة هن نًائي ى    م ة عل واص الكيميائي الخ
  .Nagy and Verites (1968)النيترونات الحرارية وبالتالي على منحنى المعايرة  

منحنى معايرة جهاز التشتت النيتروني في الترب الثالث وآما هو مالحظ  انخفاض في معامل        ) ١(يظهر الشكل   
  . 0.78 ٠٫٨٥   0.96لطين في الترباالرتباط منحنى المعايرة مع ازدياد نسبة ا

  .تشير نتائج هذه الدراسة إلى تأثير قوام التربة على منحنى معايرة جهاز التشتت النيتروني
  

 

y = 77.923x - 57.514 
R2 = 0.7851 
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R2 = 0.8438 
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R2 = 0.9635 
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  . تأثير قوام التربة على منحنى المعايرة لجهاز التشتت النتروني)١(شكل ال

  
تخدام ال  شد الرأسي باس اس ال م قي ين ت ي ح ة ف ستعينًا بالمعادل سيونيك م ى H= h+ zتن اد منحن ن إيج ه يمك  ومن

شد  h ارتفاع التنسونيك و z الشد الرأسي وH حيث  Soil water .Characteristics curveخصائص التربة  ال
  . وبالتالي الشد الرطوبي وبناء على ذلك يمكن اجراء تحديد مثالي لموعد الريالرطوبي وجميعها بال مم
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  تأثير قوام التربة على منحنيات الشد الرطوبي ) ٢(الشكل

ى                  )  ٢(يبين الشكل    ذه الترب عل درة ه منحنى خصائص الشد الرطوبي للترب الثالث وتشير هذه المنحنيات إلى ق
زداد                 سبة الطين ت ادة ن ه مع زي ى    االحتفاظ بالماء وجبهة االبتالل والتوصيل الهيدروليكي ووجد أن ة عل درة الترب ق

اظ                        ى اإلحتف درتها عل ك الترب من حيث ق ًا في خصائص تل ة دورًا هام اء الترب االحتفاظ بالماء وبالتالي يلعب بن
  .Brooks and Corey(1964)بالماء، وهذا ما أآده

وبي             شد الرط اقص ال ة يتن ة الترب وى رطوب ادة محت ع زي ه م ى أن شكل إل شير ال ذلك ي ا   ) h(وآ ذا م وه
ى     (وتلعب الخاصية الشعرية وتوزع حجم المسام ، ,Reichardt. et all. (1975)أآده وي عل ة تحت الترب الرملي

ا ويلعب         ) مسام آبيرة الحجم وقدرتها على االحتفاظ بالماء قليلة        دورا هاما في قدرة التربة على االحتفاظ بالماء آم
ذه الخاصية حيث حصل آل من            ا في ه ة دورا هام راص الترب  Lambooy,  (1984). Williams, et allت

(1983) Stakman, and Bishay (1976). Prebble, and.Stirk (1959).نتائج مشابهة على .  
ة                ) ٣(يبين الشكل    أن األمالح تراآمت في الطبقة السطحية لكل من الترب الرملية والمتوسطة أما في التربة الطيني

ة                  لم تالحظ هذه الظاهرة حيث أن قيم الناقلية آانت منخ           ر في الطبق ة األمالح آانت أآب ة  وأن حرآ فضة ومتقارب
ة                   ي الترب الرملي ة فف اء الترب ا مع العمق واختلفت بحسب بن دنيا وتناقصت حرآته ات ال السطحية منها في الطبق

  . أآبر منها في الترب المتوسطة والطينية وذلك بسبب ضعف على االحتفاظ بالماءلألسفلتكون الحرآة 
صوديوم،   وقد دلت النتا ة،         +Na ئج أن مصدر األمالح هو ال صوديوم مرتفع يم ال يس البوتاسيوم حيث آانت ق  ول

ة حوالي     ٣٢٧ففي الترب المتوسطة بلغ      ة والطيني يم      ٤٠ مليمكافىء باللتر والرملي ا آانت ق اللتر بينم افىء ب  مليمك
ائج  .  مليمكافىء ٥ية حوالي    والطين ٠٫٩٥ مليمكافىء باللتر والرملية     ٠٫٥البوتاسيوم في الترب المتوسطة      دلت النت

يم                      ى ق سبة ال سامية بالن ول داخل الكؤوس الم ة والمحل ول الترب ابين محل د وصل خالل    Ecأن التوازن م  ٧-٦  ق
ن                               ل م ائج آ دت نت د أآ ق، وق رب والعم وع الت اختالف ن ف ب ى وتختل ام األول األي

(Hasegawa et al., 2000)  (Prisco, 1980; Munns, 2002)      ة هو  ,+Na)   أن مصدر األمالح الذائب
Cl-) ذا يم   وه الل ق ن خ ه م لنا إلي ع ماتوص ق م يم  (-Na+, Cl)  يتواف ث تراوحت ق ة حي ول الترب ي محل   ف

Cl-ملي مكافئ بلليتر وآانت قيم٩٫٩و ١٦٫٨بين Na+ افئ بلليتر ملي مك١٥٫٦٨ و ٢٤٫٥٩ بين.  
                                                                                                                                                      

        a٣شكل                                          b٣شكل                                        c٣شكل                
 تغير الناقلية الكهربائية وفقًا لقوام التربة مع الزمن )٣(الشكل        

م                    سونيك وت اء داخل التن ة والم ول الترب ين محل وازن ب ى الت د الوصول ال سونيك بع جمعت العينات المائية من التن

ة و   ١٢ى   ال ٧قياس آمية المحلول المختزنة داخل الكأس المسامي وآانت من           ة الرملي ى  ٨ مل في الترب  مل  ١٢ ال
  .  مل في التربة الطينية١٢ الى ٩في التربة المتوسطة ومن 

ة    Hydraulic Head)(لوحظ أن قيم الشد الرأسي   الترب الرملي زداد ب ة    ) ٤٠٠-٣٠٠(ت الترب الطيني اقص ب وتتن
  .وتزداد مع العمق وتتناقص مع زيادة المحتوى الرطوبة) ١٢٠-١٠٠(

وى    Arslan, 1990 وجد  رق المحت  في دراسة لمنحنى خصائص التربة المميز ألتربة محتوية على الجبس أن ف
عند خلط الجبس  % ٢٩بينما وصل الفرق الى % ١٠ آان مساويا Agua بار بتربة ١٥ و   ١/٣المائي لقوتي الشد    
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سبة واحد   Agua بتربة ى واحد   ً ن د وجد   .ال ة الم  Saragoni et al., (1990)وق شد    أن آمي ستخلص مرتبطة بال
  .الرطوبة بالتربة

  
  

 a٤شكل                                    b٤شكل                                 c٤شكل
  

  .ppmمحتوى الترب الثالث من النترات مقدرًا بالـ ) ٤(الشكل
  

ى اال     ) ٤(يبين الشكل    سطحية وتناقصت مع          أن قدرة الترب الطينية عل ة ال ة في الطبق األزوت آانت عالي اظ ب حتف
ل                        األزوت آانت أق اظ ب ى االحتف درتها عل العمق و سلكت الترب المتوسطة نفس السلوك، أما في الترب الرملية فق
ة                        ى من الترب الرملي ان أعل ة آ األزوت في الترب الطيني اظ ب وازدادت مع العمق وأن االختالف في قدرة االحتف

ة          وهذا   ما يوضحه الشكل وآذلك الوصول الى التوازن بين محلول التربة والمحلول داخل الكأس في الترب الطيني
رات مع              ارب الفت دة وتتق يأخذ مدة أطول منها في الترب الرملية حيث يحصل التوازن في الترب الرملية بأقصر م

ول           سامية يحصل خالل            العمق وأآدت النتائج أن توازن األيونات بين محلول التربة والمحل -٨ داخل الكؤوس الم
  . أيام١٠

ودة في العمق     ) Poss. et al., 1995 (وقد بين  ة األزوت المفق والي     ٩٠سم و ٢٥أن آمي ى الت  ٢٩٫٣سم هي عل
  .ها/ آغ٣٫٣و

د    د أآ شد          ) Moutonnet et al., 1993(وق ة وال ول الترب رات في محل اس النت سونيك يمكن من قي از التن  أن جه
سامية          ، لنتائج مؤآدة مخبرياً  ا الرأسي وهذه  ول داخل الكؤوس الم ة والمحل ول الترب ين محل ات ب وازن األيون وأن ت

  . أيام١٠-٨يحصل خالل 
سامية       Levin and Jackson (1977), Nagpal (1982) والحظ   أخوذ من الكؤوس الم أن المستخلص الم

  .من المحتوى الحقيقي للتربة%5يحتوي على نسبة أقل 
ى     Trudgill et al (1991)وجد   داره        ٢٠ الحاجة ال أ مق ى خط ل للحصول عل ى األق ة عل ا   ١٠% عين ذا م  وه

 .يؤآد ضرورة أخذ أآبر عدد من العينات
 
 
  

  االستنتاجات
إن االختالف في آل من القوام، والكثافة الظاهرية، والخصائص الفيزيائية والخصائص الكيميائية للتربة يؤثر 

  .إذ البد من إجراء المعايرة الحقلية لكل نوع من الترب ت النيترونيعلى منحنى معايرة جهاز التشت
ة    (وتلعب الخاصية الشعرية وتوزع حجم المسام        يرتبط منحنى خصائص التربة بنوع التربة،      الترب الرملي

اء           ) بالماء قليلة  آثيرة وقدرتها على االحتفاظ    تحتوي على مسام   اظ بالم ى االحتف ة عل ا   دورا هاما في قدرة الترب  آم
  .ويلعب دورا هاما في تراص التربة

سهولة              ة ب ول الترب ول          ، يمكننا التنسيونيك من إمكانية الحصول على مستخلص محل ين محل ا ب وازن م ويحصل الت
-NO  أيام من أجل٨التربة والمحلول داخل الكأس المسامي خالل 

ة وعدم     3 وبالتالي متابعة حرآة األزوت بالترب
  .باألزوت حصول تلوث الماء األرضي 
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