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توزيع واعادة توزيع المحتوى المائي والجهد المائي في المنطقة الجذرية للشعير
*طارق لفتة رشيد

سلوم برغوث سالم

الدائرة الزراعية – وزارة العلوم والتكنلوجيا

قسم علوم التربة والموارد المائية – كلية الزراعة – جامعة

المستخلص

 م لدراسة توزيع واعادة توزيع المحتوى المائي والجهد المائي خالل المدة بين رية واخرى58 ×  م18 اجريت تجربة حقلية في لوح ابعاده
 اظهرت المقدات األبتدائية للمحتوى المائي الذي تم قياسه وزنيا والجهد المائي الذي تم قياسه.للشعير بوجود ماء أرضي قريب من السطح
 كان. سم وزاد تدريجيا اسفل العمق68 بتنشيومترات زئبقية توافقا عاليا إذ إنخفض المحتوى المائي والجهد المائي بشكل حاد اعلى العمق
)يوم/3 سم80882(  سم18-8 ) خالل مدة الرية األولى األعلى للطبقة السطحية


( المعدل الزمني للتغير في المحتوى المائي
t

52(  يوم) إلى زمن الرية الالحقة5(  سم للمدة من زمن القياس األول68 يوم للعمق/3 سم808886 وانخفض بشكل حاد مع العمق إذ بلغ
110-  يوم وبلغ2  سم بعد مرور40  ارتفع الجهد الكلي بعد الري أعلى العمق. سم48 من الصفر عند العمق


يوم) واقتربت قيمة
t

-0(  كان التغير في الجهد الكلي للماء حادا في الطبقة السطحية. سم40 و30  و20 و10  سم ماء عند األعماق103- و90- و100-و
150- و260 - و850-  يوم من الري انخفض الجهد الكلي بشكل حاد للطبقة السطحية بزيادة العمق إذ بلغ52  بعد مرور.) سم10

 تطابقت. سم خالل نفس المدة50  سم ولم يحصل تغير في الجهد الكلي اسفل العمق40 و30 و20 و18  سم ماء عند األعماق140-و
. سم48  سم مما يؤكد ظاهرة التوازن بين بين عوامل معادلة توازن ماء التربة الفاعلة أسفل العمق48 مقدات الجهد المائي أسفل العمق

يتضح من هذه الدراسة أن عملية اعادة توزيع الماء تتطلب تحديد التغير في المحتوى المائي والجهد المائي كدالة للزمن وعمق التربة وتعد

أساسية لتحديد ضائعات التسرب العميق ومساهمة الماء األرضي و يجب اخذها بنظر االعتبار في تحديد األحتياجات المائية للنبات الدارة
.ماء الري
. التوازن المائي, التدفق التبخري, الماء األرضي, الجهد المائي, مقدات المحتوى المائي:الكلمات المفتاحية
.*البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث الثاني
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DISTRIBUTION AND REDISTRIBUTION OF WATER CONTENT AND WATER
POTENTIAL IN THE ROOT ZONE OF BARLEY
S. B. Salim*
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Ministry of Sci., and Technol.
ABSTRACT
A field study was conducted in 10 m × 20 m field plot to study distribution and redistribution of water content
and water potential during time between irrigation of barley under shallow water table. Profiles of initial water
content ( measured gravimetrically) and water potential (measured by tensiometres) indicated high agreement.
While cute increase in water content and potential occurred above 40 cm only slight increase occurred below 40
cm. Rate of change in water content (


) during first irrigation was the highest in the surface 0-10 cm layer
t

(0.005 cm3.d-1) and decreased drastically to reach 0.0004 cm3.d-1 at 40 cm and approached zero below 60 cm.
Values of total water potential increased above 40 cm after 2 days following irrigation and marked -110, -100, 90 and -103 cm H2O for the 10, 20, 30 and 40 cm depths respectively. A cute change in total water potential in the
surface 0-10 cm layer occurred after 25 days following irrigation and decreased sharply with increasing depth
and marked -850, -260, - 150, , -140 at 10, 20, 0 and 40 cm depths respectively. No change in water potential was
detected below 50 cm as well as water content profiles below 60 cm. This study clearly indicates that the process
of water distribution and redistribution requires the determination of changes in water content and water
potential as a function of depth and time which in turn is essential to determine both deep percolation losses and
capillary rise contribution to crop water requirements that are essential for irrigation water management.
Keywords: Water content profiles, water potential, ground water, evaporative flux, water balance.
*Part of M.Sc. thesis of the second author.
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وضعت عند خمسة أعماق مختلفة لتحديد اتجاه حركة الماء

المقدمة

في مقد تربة مزيجة رملية ووجد أن تربة الطبقة السطحية

اشار  )8( Hillelإلى أن البزل الداخلي هو حركة الماء في

ترطبت من خالل حركة الماء داخل المسامات الكبيرة مما

مقد تربة مشبع تماما بوجود ماء أرضي قريب من السطح اما

حركة الماء في مقد تربة غير مشبع ويكون مستوى الماء

نتج عنه اعادة توزيع الماء إلى هيكل التربة ويكون اتجاه

األرضي قريبا من السطح فيعرف باعادة التوزيع وتؤدي

حركة الماء إلى األعلى عندما كان مستوى الماء األرضي

على عمق متر واحد من سطح التربة واشار الباحث إلى عدم

الزيادة رطوبة الطبقات األعمق .إن حركة الماء هي عملية

حصول تغيرات في الخصائص المائية للطبقة الواقعة اسفل

ديناميكية ( )14إذ أن الماء يغيض إلى داخل جسم التربة من

العمق  05سم من سطح التربة .في دراسة المتصاص الماء

خالل سطحها عن طريق الري أو التساقط ,كما يمكن أن

من جذور عميقة اشار  Blebyوآخرون ( )2إلى أن اعادة

يجري الماء نحو األعلى بالخاصية الشعرية إلى المنطقة

توزيع الماء باتجاه الطبقة السطحية كان بفعل التربة الجافة

الجذرية أو أن يتحرك من المنطقة الجذرية إلى سطح التربة

قرب السطح وأن النسبة األعلى للنتح نتتجت عن امتصاص

( .)7إن حركة الماء من سطح التربة إلى داخل التربة ينتج

الماء من الجذور األعمق في حالة الجفاف إذ اسهمت بخمسة

عنها حركة ماء الغيض في المنطقة غير المشبعة .قد

تحت شدود

تتضمن هذه العملية عمليات  Exfiltrationوهي التبخر

أضعاف كمية النتح من الجذور السطحية

من الطبقة العليا للتربة و Capillary riseوهي حركة الماء

منخفضة ( 205-كيلوباسكال) .إن اعادة التوزيع المائي
يمكن تفسيره على أساس الجريان العكسي الناتج عن حركة

باتجاه األعلى بالخاصية الشعرية من المنطقة المشبعة إلى

الماء باتجاه الجذورنتيجة امتصاص الماء وانخفاض الجهد

المنطقة غير المشبعة و Rechargeوهي حركة الماء من

المائي في المنطقة األقرب عن الجذور ,إذ بين Domec

المنطقة غير المشبعة إلى المنطقة المشبعة وعملية

وآخرون ( )0أنه كلما زاد الجفاف فإن اعادة التوزيع

 Interflowوهي الجريان الذي يتحرك باتجاه األنحدار

الهيدروليكي حافظ على رطوبة تربة أعلى من 5110

الطوبغرافي .إن  Percolationهي مصطلح عام للجريان

سم .سم

باتجاه األسفل في المنطقة غير المشبعة اما عمليتي الغيض

3

3-

وزاد النتح بنسبة  .%05-35يسهم اعادة التوزيع

واعادة التوزيع فتعتمدان أساسا على نوع الترب وخصائصها

الهيدروليكي من  %20-10من كمية الماء المستنفذ المقاسة

المائية .إن تقدير حركة الماء خالل نظام الغيض-اعادة

للموقع خالل الموسم إذ وصل إلى  1150مم.يوم  .تهدف

1-

الدراسة إلى تحديد المعدل الزمني للتغير ( Time rate of

التوزيع هو من المواضيع الهامة ألدارة ماء الري ( ,)3فقد
اشار  Wurbsو)16( James

 )changeوتوزيع واعادة توزيع المحتوى المائي والجهد

إلى أن حركة الماء في

المائي خالل المدة بين رية واخرى للشعير الالزمة الدارة ماء

التربة تبدأ من سطح التربة وتنتهي بخزان الماء األرضي وأن

جريان الماء من سطح التربة إلى داخل التربة يعرف بالغيض

الري بوجود ماء أرضي قريب من السطح.

أما عملية اعادة التوزيع فتشير إلى حركة الماء إلى األعلى
من المنطقة المشبعة إلى التربة غير المشبعة بفعل الشد

المواد والطرائق

نفذت الدراسة في حقل بحوث كلية الزراعة-جامعة بغداد على

السطحي .تعد دراسة توازن ماء التربة من األسس المهمة في

تربة رسوبية ذات نسجة مزيجة طينية غرينية ()SiCL

تقدير تغذية المياه الجوفية وتعتمد على المدخالت المائية مثل

معتدلة الصرف .اجريت عمليات الحراثة والتنعيم والتسوية

الغيض و التبخر نتح ( .)1عند األخذ بنظر االعتبار أن

على مساحة أبعادها  25م ×  15م قسمت إلى ستة ألواح

الماء محفوظ في نظام األرض-الجو فإن التغذية تساوي

ثانوية بإبعاد  3 ×15م وحددت بأكتاف ارتفاعها  0.2م

الفرق بين كمية الماء الداخل والكمية التي تذهب إلى مصائر

وعرض قاعدتها  0.5م .اخذت نماذج تربة مثارة من موقع

السقيط والتبخر -النتح وخزين رطوبة التربة وتغذية الماء

ومررت من منخل قطر فتحاته  2ملم ,لتحديد الخصائص

األرضي .استخدم  Cuthbertوآخرون ( )4تنشيومترات

الفيزيائية والكيميائية األولية للتربة (جدول  .)1تم اجراء

الدراسة ومن الطبقة

اخرى .تتضمن المكونات األساسية للتوازن المائي أساسا
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التحاليل الكيميائية بالطرق القياسية على محلول تربة .1:1

اسمتخدمت التنشمومترات الزئبقيمة Mercury manomatric

قدرت العالقة بين المحتوى المائي والشد الهيكلي ألعمدة تربة

) )tensiometersالتي تمتاز بدقة عالية تصل إلى 2.7 ±

غير مثارة اسطوانية ,ارتفاعها  0سم وقطرها الداخلي  0سم

س م ممم م م مماء لقي م مماس الجه م ممد الهيكل م ممي حس م ممب معادل م ممة Hanks

عند الشدود  0.0و 0.5و 115و 210و 415كيلو باسكال

و:)6( Ashcroft
2
 z

ونماذج مثارة عند الشدود  20و 33و 100و 300و500

إذ أن:

بطريقة االقماع الزجاجية Sintered Glass Funnels

 = Ψالشد الهيكلي( -سم ماء ).

و 1500كيلو باسكال بطريقة مستخلص أقراص الضغط

 = ZHgارتفاع عمود الزئبق في المانومتر (سم).

.Pressure Plate extractor

 = Z0المسافة العمودية من سطح الزئبق إلى مركز القرص

جدول  .1بعض الخصائص الكيميائية والفيزيائية لتربة

المسامي للتنشيوميتر.

الدراسة

نصبت التنسيومترات بمكررين عند األعماق  15و 25و35

و 45و 05و 65و 75و 85و 05سم ,وزعت بشكل متناظر

1-

مع الموقع بين األلواح الثانوية (شكل  )2كما واخذت قراءات

1-

ملي مكافئ 0لتر
ملي مكافئ 0لتر
1ملي مكافئ  0لتر
1ملي مكافئ 0لتر
1ملي مكافئ 0لتر
1ملي مكافئ 0لتر
1ملي مكافئ 0لتر
1ملي مكافئ 0لتر
1غم 0كغم
3
ميكا غرام 0م
1غم0كغم
1غم0كغم
1غم0كغم
مزيجة طينية غرينية

التنشومترات الزئبقية بشكل يومي.

1-

massured

0.5
0.4

المحتوى الرطوبي الحجمي
( سم . 3سم) 3-

الخصائص
االيصالية الكهربائية ()EC
درجة التفاعل ()pH
الكالسيوم
المغنيسيوم
الصوديوم
البوتاسيوم
الكلوريد
الكبريتات
البيكربونات
الكربونات
المادة العضوية
الكثافة الظاهرية
الرمل
الغرين
الطين
النسجة

القيمة
3.5
7.9
9.1
7.5
8.3
14.3
18.4
17.5
7.3
Nill
9.0
1.4
180
520
300
SiCL

الوحــــدة
ديسي سيمنز 0م

  12.6  z Hg

0.3
0.2
0.1

0

10000

رس م مممت الدال م ممة الت م ممي تص م ممف العالق م ممة ب م ممين المحت م مموى الم م ممائي

100

عمود السحب (  -سم ماء )

الحجمم م ممي والشم م ممد المسم م مملط باسم م ممتخدام برنم م ممامج )17( RETC

1

شكل  .1منحنى مواصفات رطوبية تربة الدراسة

المعطمماة عواملهمما فممي شممكل  1لمطابقممة المعادلممة  1المقترحممة
من قبل .)13( Van Genuchten

1  () 

n m

10
m

1

s r

 ( )   r 

إذ إن:

 = Өالمحتوى المائي (سم.3سم )-3و  = Өrالمحتوى المائي
عند شدود واطئة (سم.3سم )-3و  = Өsالمحتوى المائي عند

20 m
تنشيوميتر

اإلشباع (سم.3سم )-3و  = Ψالشد الهيكلي و -سم ماء =
الضغط المسلط (سم ماء ) و αو nو mثوابت وضعية
1
1 m 1
وأن:
n

شكل  .5مخطط التجربة الحقلية يبين موقع أجهزة
التنشيوميتر
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 20سم إلى قيم منخفضة جدا اقل بكثير ممن جهمده عنمد نقطمة

النتائج والمناقشة

الممذبول الممدائم ( 100000 -سممم ممماء) المحسموبة مممن المعادلممة

يبممين شممكل  3أن المحتمموى الرطمموبي االبتممدائي لمقممد تربممة موقممع
الدراسة بلغ  0.139سم.3سم

3-

المبين ممة عل ممى ش ممكل  .1ازداد الجه ممد الكل ممي للم مماء بش ممكل ح مماد

للطبقمة السمطحية ( 10–0سمم)

أي دون نقطة الذبول الدائم والبالغة  0.182سمم.3سمم .3-ازداد

بزيادة عممق التربمة السميما أعلمى العممق  45سمم إال أن الزيمادة

المحت مموى الرط مموبي بش ممكل ح مماد عن ممد األعم مماق  25و 35و45
سم ممم وكم ممان  51100و 51200و 51312سم ممم.3سم ممم

3-

كان ممت تدريجي ممة أس ممفل  45س ممم واقترب ممت قيم ممه م ممن الص ممفر أي
اإلشم ممباع التم ممام عنم ممد العمم ممق  100سم ممم بسم ممبب قم مموى الخاصم ممية

بالتتم ممابع,

الشعرية اذ يصل األرتفاع الشعري إلى المتر في التمرب الثقيلمة

بعممدها أصممبحت الزي ممادة ف ممي المحتمموى المممائي تدريجيممة إذ بل ممغ

المحت م م م م م م م م مموى الم م م م م م م م م ممائي  0.319و 0.338و 0.352و0.358
و 0.362و 0.364سممم.3سممم

3-

النسممجة ( .)15إن توزيممع الجهممد المممائي بهممذا الشممكل تنممتج عنممه
حركممة الممماء إلممى األعلممى بشممكل مسممتمر والسمميما تحممت ظممروف

للطبقممات  50-40سممم و-05

االنحدار العالي فمي جهمد التبخمر بمين الطبقمة السمطحية الجافمة

 65س م م ممم و 60 75-65س م م ممم و 85-75س م م ممم و 05-85س م م ممم

والطبقات تحت السطحية ذات المحتوى الرطوبي العالي .يأخذ

بالتتممابع ,بسممبب قممرب مسممتوى الممماء األرضممي مممن سممطح التربممة

توزيممع الجهممد الكلممي للممماء فممي الطبقممة السممطحية شممكال مختلفمما

ال ممذي ك ممان عنممد العم ممق  130سممم عن ممد بدايممة التجرب ممة (ال ممزمن

بعد إجراء عملية الري.

ص ممفر) .يع ممد ش ممكل  3نموذج مما للتوزي ممع الرط مموبي لمق ممد ترب ممة
ناعمة النسمجة ذات طباقيمة ضمعيفة تحمت ظمروف مماء أرضمي
قريممب مممن السممطح إذ انخفممض المحتمموى المممائي باتجمماه سممطح
التربممة .إن هممذا التوزيممع الرطمموبي يكممون ناتجمما عممن التموازن بممين
قمموى الخاصممية الشممعرية التممي تسممبب حركممة الممماء إلممى األعلممى

وقوى جاذبية األرض التي يكون اتجاههما نحمو األسمفل .فضمال
عممن ذلممك حممدث تممدفق تبخممري ( )Evaporative fluxأعلممى
المنطقممة الشممعرية ( )capillary zoneيتسممبب بفقممدان الممماء

بشممكل بخممار ويكممون ضممغط بخممار الممماء فممي ت موازن مممع ض مغط

شكل  .6الجهد المائي الكلي االبتدائي بوصفة دالة للعمق

بخم ممار المم مماء الجم مموي ( .)10 ,12ازداد المحتم مموى المم ممائي فم ممي

على مقياس شبه لوغاريتمي

الطبقة السطحية خاصمة أعلمى العممق  45سمم وحصملت اعلمى

المحتوى الرطوبي للرية األولى

زيادة في الطبقة  15-5سم بفعل عملية الري.

يبممين شممكل  0مقممدات المحتمموى المممائي بعممد مممرور يممومين مممن
الممري مممن سممطح التربممة إلممى العمممق  90سممم بفاصمملة  10سممم
كدالممة للممزمن .أن المعممدل الزمنممي للتغيممر فممي المحتمموى المممائي

) خالل مدة المري كمان األعلمى للطبقمة السمطحية 15-5
(
t
سممم وانخفممض بشممكل حمماد مممع العمممق إذ بلغممت قمميم التغيممر فممي
المحتمموى الم ممائي للمممدة م ممن زم ممن القيمماس األول ( 2ي مموم) إل ممى

زمم م ممن الريم م ممة الالحقم م ممة ( 20يم م مموم)  51550و 51553و51552
و 515554س ممم/3ي مموم عن ممد األعم مماق  15و 25و 35و 45س ممم

من الصمفر عنمد العممق  65سمم.
بالتتابع ,واقتربت قيمة
t
أم م مما األعم م مماق التحتي م ممة ( 70و 80و 90س م ممم) فق م ممد تطابق م ممت

شكل  .3مقد المحتوى المائي االبتدائي قبل تنفيذ التجربة

كمما يبمين شمكل  4توزيمع الجهممد الكلمي االبتمدائي للمماء فمي مقممد
تربممة الد ارسممة بوصممفة دالممة لعمممق التربممة .ي مرتبط توزيممع الجهممد
الكلممي االبتممدائي مممع توزيممع المحتمموى الرطمموبي االبتممدائي (شممكل

مق ممداتها المائي ممة طيل ممة م ممدة الري ممة األول ممى م ممع محتواه مما الم ممائي

 .)3وصممل الجهممد الكلممي االبتممدائي عنممد الطبقممة السممطحية -0
44
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األبتممدائي مممما يممدل علممى أن جبهممة الترطيممب لممم تتجمماوز أسممفل
العمق  65سم .كان المحتوى الممائي عنمد األعمماق  65و75
و 85و 05سم في حالمة تموازن ممع جهمد ممائى أعلمى ممن جهمد
الممماء عنممد السممعة الحقليمة إذ كممان معممدل عمممق الممماء األرضممي
 05سممم خممالل مممدة الممري ونتيجممة لممذلك فمان هممذه األعممماق تقممع
ضمممن  capillary fringeللممماء األرضممي التممي تتميممز بجهممد

م ممائي ع ممالي قري ممب التش ممبع يك ممون أعل ممى م ممن جه ممد الم مماء عن ممد
األعم مماق الس ممطحية غي ممر المش ممبعة األبع ممد ع ممن مس ممتوى الم مماء

شكل  .2المحتوى المائي الحجمي بوصفة دالة للعمق خالل

األرضممي (شممكل  .)3بعممد مممرور يممومين مممن مممدة الممري كانممت

الرية األولى

قمميم المحتمموى المممائي للطبقممة السممطحية  15-5س مم أعلممى مممن

الجهد الكلي للماء خالل الرية األولى

األعم مماق األخ ممرى للم ممدة نفس ممها إذ بلغ ممت  0.388س ممم.3س ممم

3-

ارتفع الجهد الكلي للماء بعد الرية األولى والسيما أعلى العمق

مقارنم ممة مم ممع الطبقتم ممين  20-10سم ممم و 35-25سم ممم إذ بلغ م مت
 0.361و 0.347س م ممم.3س م ممم

3-

 40سم وبلغ بعد مرور  2يوم من الري  110-و 100-و-

بالتت م ممابع .عل م ممى ال م ممرغم م م ممن

 90و 103-سم ماء عند األعماق  10و 20و 30و 40سم

انخف ماض المحتمموى المممائي عن مد األعممماق  15و 25و  35سممم

(شكل  .)6كان التغير في الجهد الكلي للماء حادا في الطبقة

بعممد مممرور أربعممة أيممام مممن الممري إال أن المحتمموى المممائي عنممد

السطحية 10-0سم ,ويالحظ من شكل  6انخفاض المعدل

العمق  15سم كان األعلمى مقارنمة ممع بقيمة األعمماق ,كمما أن

الزمني لتغير الجهد مع مرور الزمن بزيادة العمق ,إذ تغير

أعلممى تغيممر فممي المحتمموى المممائي حصممل عنممد العمممق  15سممم

الجهد الكلي للماء عند العمق  10سم بمقدار – 850سم ماء

بفعمل فواقمد التبخمر ممن سممطح التربمة والنمتح .انخفمض المحتمموى

خالل مدة الرية األولى في حين بلغ التغير في الجهد الكلي

المممائي بمعممدالت أقممل عنممد العمقممين  25سممم و 35سممم مقارنممة

للماء  260-و 150-و 140-سم ماء عند األعماق 20

بمعدالتممه عنممد العمممق  15سممم طيلممة مممدة الممري .بلممغ المحتمموى
المممائي  51341و 51336و 51331و 51272سممم.3سممم

3-

و 30و 40سم بالتتابع ,ولم يحصل تغير في الجهد الكلي

عنممد

أسفل العمق  50و 60سم خالل نفس المدة وتطابقت مقدات

العمم ممق  25سم ممم و 51341و 51332و 51322و 51201سم ممم.3

الجهد المائي أسفل العمق  65سم وهذا بدوره يؤكد ظاهرة

سم 3-عند العمق  35سمم بعمد ممرور  12و 4و 22و 25يومما

التوازن وعدم حصول تغير في قيم المحتوى المائي أسفل

بالتتممابع .أممما عنممد العمممق  45سممم فقممد بلممغ التغيممر فممي المحتمموى

العمق  65سم المبينة في شكل  .0تتطلب ادارة ماء الري

 5152سممم.3سممم 3-خممالل مممدة الريممة .كممما يالحممظ مممن شممكل 0

تحت هذه الظروف معرفة تأثير مساهمة الماء األرضي في

أن المحتمموى المممائي الحجمممي عنممد العمقممين  25سممم و 30سممم

متطلبات التبخر نتح المحصول الذي يعتمد على صالحية

كان أعلى مقارنة مع محتواه عند العممق  10سمم ولمنفس الممدد

الماء األرضي ونوع التربة وحساسية المحصول للملوحة إذ

أعاله بسبب معدالت الفقد العالية من الطبقة السمطحية (-5

تضاف كميات ماء ري كافي لغسل األمالح أسفل المنطقة

 15س ممم) وك ممون الطبق ممات التحتي ممة أق ممرب إل ممى الم مماء األرض ممي

الجذرية في حالة ملوحة الماء ااألرضي العالية .إن تعرض

الممذي اسممهم فممي تغذيممة المنطقممة الجذريممة .عنممد ثبمموت مسممتوى

الطبقة السطحية للعوامل المناخية بشكل مباشر وعدم وجود

المم مماء األرضم ممي وعم ممدم حصم ممول ضم ممائعات مائيم ممة فم ممان الجهم ممد

غطاء نباتي فضال عن بعد هذه الطبقة عن مستوى الماء

المائي أسفل المنطقة الجذرية يكون في حالة التوازن مع المماء

االرضي ( 90سم) ادى إلى االنخفاض الحاد في الجهد

األرضي مما يؤدي إلى عدم حصول تغيمر فمي الخمزين الممائي

المائي بعد الري ,ويالحظ من شكل  6إن التنشيومترات

أسفل المنطقة الجذرية (.)11

الزئبقية حددت بشكل دقيق الجهد المائي كدالة إلى الزمن
وعمق التربة وهذا يتفق مع ما وجده  Khalilوآخرون ()0
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الذين درسوا حركة ماء التربة في الطبقة العليا تحت ظروف
تبخر طبيعية ووجدوا أن الجهد الكلي في مقد التربة يكون
عرضة للتغيرات التي ينتج عنها جفاف الطبقة السطحية بعد
يوم نتيجة العادة التوزيع الطوبي وأن التغير في الرطوبة
تحت هذه الطبقة تكون ناتجة باألساس عن حركة الماء إلى

 أخذت اشكال مقدات توزيع واعادة توزيع المحتوى.األعلى
المائي والجهد المائي للريات الالحقة شكال مماثال إلى
أشكالها خالل الرية األولى على الرغم من اختالف المدة بين
رية واخرى بسبب اختالف الظروف المناخية ومرحلة نمو

 يوما خالل25 نبات الشعير وبلغت أقل مدة بين رية واخرى
 من الماء%65 مدة التزهير إذ تم اضافة الماء بعد استنزاف
الجاهز طيلة مدة النمو في حين كانت مدة الرية الثانية هي
 يستنتج من. يوما من رية اإلنبات35 األطول وتمت بعد
الدراسة أن عملية اعادة توزيع الماء تتطلب تحديد التغير في
المحتوى المائي والجهد المائي كدالة للزمن وعمق التربة وتعد

أساسية لتحديد ضائعات التسرب العميق واسهام الماء
األرضي ويجب اخذها بنظر االعتبار في تحديد االحتياجات
.المائية للنبات الدارة ماء الري

 خالل الرية األولىZFP  الجهد الكلي للماء وموقع.4 شكل
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