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لترب المالعب ذات المحتوى العالي من الرمل
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الخالصة
أجريت تجربة فعليةة فة لالييمةتيارلا لالاعبعةة الةم لالتعةق لالالمة لالتمةيع فة لالعةع  0221-0222تة اليالاةع تيرةير
أربعة نتعذج من لالارب تياوي علم لالرمل كتعدة أسعسية مرعفعً الاع  ( % 19 ، 17 ، 9 ، 7.5طين  +غةرين )  ،نذة ا لالاجربةة
باصتي لاللطعععا لالكعملة لالعشولئية ) (RCBDذ أظارا لالماعئج لنخذعض لاليصعالية لالتعئية لالتشبعة اللتععميا بزيعدة نمةع (
لالطةةين  +غةةرين ) ذ كعنةةت  21.6 ، 24.5 ، 31.8 ، 39.1س ة سةةععة -1اللتعةةعميا  ( % 19 ، 17 ، 9 ، 7.5طةةين  +غةةرين )
علم لالاولال بيمتع زلدا قي لالكثعفة لالظعهرية بزيعدة نمع ( طين  +لالغرين ) فكعنةت  1.54 ، 1.52 ، 1.50 ، 1.49ميكةعغرل
 -3اللتععميا % 19 ، 17 ، 9 ، 7.5

Abstract
This experiment was conducted using the field layismeter at Soil Science Department
Technical Institute Al-Musayab during 2008-2009 . Apraper four soil samples content the grader
sand esentioaly and 7.5, 9, 17 and 19 % (clay+silt) which applied to the grader sand .The study
was carried out as experiment in randomized complete blok design with three replicats . The
results showed that the values of saturation hydraulic conductivity decreased for all treatments
with the increasing in (clay+silt) percentage were 39.1, 31.8, 24.5 and 21.6 cm.h-1 for the
treatments 7.5, 9, 17 and 19 % (clay+silt) respectively. The values of bulk density increased with
the increasing of (clay+silt) the values were 1.49, 1.50, 1.52 and 1.54 Meg.m-3 for the treatment
7.5, 9, 17 and 19 % (clay+silt) respectively .

المقدمة
عةر ] [1لاليصةعالية لالتعئيةة بهناةع قةقرة لالوسةةا لالتمةعم علةم نلةل لالتةعو مةةن اليالةة الم لاليصةعالية لالتعئيةة لالتشةبعة تتثةةل
بوضوح لاليصعالية لالتعئية عمقمع تكوم جتيع لالتمعمعا متلووة بعالتعو اعمقمع تكوم جتيع لالتمةعمعا لالتارلبطةة جةعهزة الاو ةيل
لالتةعو ] [2اأكةةق ] [3م لاليصةةعالية لالتعئيةة ال تبلةةم عباةةة بةل قةةق تاغيةةر عمةةقمع يجةري لالتةةعو فة لالاربةة بمةةبع لالعتليةةعا لالكيتيعئيةةة
الالذيزيعئية الالبعيوالوجية فريً عن لالاغيرلا لاليع لة ف معلق لالابةعد لاليةون أا علةم نيةو عةع تلةل لاليصةعالية بتةرار لالةزمن
بمةةبع لنخذةةعض تركيةةز ليمةةيح ف ة لالاربةةة اتععقةةع ظةةعهرت لالاتةةقد الالةةاللن الناشةةعر دقةةعئج لالطةةين النالعالاةةع الةةي لالجريةةعم
لالتماتر لال ي يؤدي الم غلج لالتمعمعا اذكر ] [4ف درلسة أجرلهع حو ته ير حجو دقعئج لالاربةة الالتياةوا لالرطةوب فة
أ معو لالنرغعط علم الصعئن لالاربة لالذيزيعئية ذ اجق لنخذعضع ً ف قي لاليصةعالية لالتعئيةة لالتشةبعة عمةق زيةعدة نمةع ( لالطةين +
لالغرين ) لالترع اللرمل لالتقرج اعزا لالمبع الم لنخذعض ممعحة ملطع جريعم لالتعو عمق زيعدة نمبة لالتولد لالمععتة لالترعفة
اللرمل لالتقرج  ،اأشعر ] [5الم لنخذعض لاليصعالية لالتعئية لالتشبعة عمق زيعدة لالكثعفة لالظعهرية الارب مخالذة لينمجة اذكر ][6
م لاليصعالية لالتعئية اللاربة تاه ر بتياوا لالاربة من لالرمل فعمقمع لحاوا لالاربةة علةم  %70رمةل كعنةت لاليصةعالية لالتعئيةة 6.3
س سععة -1اعمق زيعدة نمبة لالرمل الم أكثر من  %75زلدا لاليصعالية بمبع زيعدة حجو لالتمعمعا ف لالاربة
فيتع أشعرا لالعقيق من لالبيوث مماع ] [7الم م لالجاعدلا لالمعتجة عن لاليركة لالكثيذة اللريعضيين بعاللرب من سطح لالاربة تؤدي
الم تغير حعالة لالاربة من نعحية ممعميااع الالا يماج عماةع لرتذةعف فة لالكثعفةة لالظعهريةة النعةقل ظةرا لالمتةو لالتمعسةبة اللجة ار
ال الك ذكر ] [8بهنة يذرل لساخقل لالتولد لالرملية ف لالتمطيعا لالخررلو لالريعضية الغةرض تلليةل لالنرةغعط الالتيعفظةة علةم
ظرا بز جيةقة فة لالاربةة  ،االكمةة شةعرة الةم م بلةعو لالرمةل الوحةقط يمةبع ضةغا فة نتةو لالثيةل بمةبع قلةة لحاذعظةة بعالتةعو
الالعمع ر لالغ لئية الذارة كعفية ال الك جعوا فكرة ه ل لالبيث بعساخقل لالرمل ف لالتمطيعا لالخررلو لالريعضية الال ي اضةعت
مول ذعتة هيئة لالغوالف ليمريكية كتعدة أسعسية التمطلةة لالجة ار مرةعفع ً الةة ممةاويعا مخالذةة مةن لالطةين الالغةرين كتةولد نععتةة
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الغرض تيمين مول ذعا لالرمل مةن نعحيةة لحاذعظةة بعالرطوبةة الالعمع ةر لالغ لئيةة امةن ة لالابةعر أفرةل ممةاوا مماةع يعطة
ذعا فيزيعئية توفر ظرا ممعسبة المتو لالمبعا

المواد وطرائق العمل
أجريةت تجربةةة حلليةة فة لالييمةتارلا قمة علةو لالاربةةة الساصةيح ليرلضة لالاةعبع الةةم لالتعاةق لالالمة لالتمةيع الالاة
أبععدهع  1×1ف لالعع  0221-0222الالا لشاتلت علةم تايئةة أربعةة ممةاويعا مةن (لالطةين  +لالغةرين) هة , 17 , 9 , 7.5
 %19أضيذت الم لالرمل لال ي اضعت مول ذعتة هيئة لالغوالف ليمريكيةة ] [9الالجةقا ( )1يبةين مول ةذعا لالرمةل لالتمةاعتل
ف لالاجربة امقا مطعبلة التول ذعا هيئة لالغوالف  ،ت لاليصو علم مماويعا (لالطين +لالغةرين) أعةيط بعالطريلةة لالوزنيةة مةن
الي اللا لالرمل مع تربةة لالتعاةق لالالمة لالتمةيع اذالةك حمةع ] [10الالجةقا ( )0يبةين بعةا لالصةذعا لالذيزيعئيةة الالكيتيعئيةة
اللاربة لالا ت اللطاع مع لالرمل لعاتعدلً علم لالطريلة لالولردة ف ] [ ف لالييمتارلا حمع تصتي لاللطعععا لالكعملة لالعشةولئية
) (R.C.B.Dابثي ةةةة مكةةةررلا اتةةة تيليةةةل لالبيعنةةةعا حصةةةعئيع بعسةةةاعتع برنةةةعمج ] [11اقورنةةةت لالذراقةةةعا لالتعمويةةةة بةةةين
لالتاوسطعا بعالابعر لقل فرق معموي  LSDعمق مماوا معموي 0.01
ً
كعنت أعتعق لالييمومارلا  ، 1ردمت العتج  02س فة تربةة لالتعاةق بعةق ر ةاع جيةقل  ،ة حذةر مبةز شةل بعتةج  5 1سة
اعرض  5 1س  ،اضعت ف أسذل لالتبز طبلة من لاليصم لالتقرج بعتج  0 1س بعقهع اضع أنبوب مثلع طو  1اقطر
 0 1س اللاخلن من ميعط لالبز  ،ة تغطيةة لينبةوب مةن ليعلةم الالجولنةع بطبلةة مةن نذةل لاليصةم لالتةقرج ابمةتك  0 1سة
بعقهع اضعت طبلة من لاليصم لالتقرج علم كعمل ممعحة لالييمومار ابعتج  12س كذلار الشن ة اضةعت طبلةة مةن لالرمةل
لالمعع فوق طبلة لاليصم لياليرة ابمتك  1س كذلار نةعع اذالةك حمةع ] [9مةتا لالييمةومارلا باةرب لالتعةعميا لالاة تة
تيريرهع ممبلع ً كتمطلة المتو لالج ار االعتج  01س ري لالييمومارلا رية ليلة الك تمالر لالاربة  ،بعقهع تة زرلعةة بة ار
نبةةعا لالثيةةل ليمريك ة  Brmuelagrassباةةهري  0222/1/11نثةةرلً علةةم سةةطح لالاربةةة ة تغطيةةة لالب ة ار بطبلةةة مةةن لالتخلذةةعا
لالعروية لالتايللة  Peatmousكعنت عتلية لالري تا كل  04سععة االيين لإلنبعا الالة ي كةعم فة  0222/12/0بعةقهع كعنةت
عتليةةة لالةةري تةةا كةةل  42سةةععة لسةةامعدلً الةةم معلومةةعا حةةوض لالابخةةر ةةمذت  Class-A panالاليصةةو علياةةع مةةن مشةةراف
لالتولزنة لالتعئية لالاعبعة الوزلرلا لالتولرد لالتعئية اعلم لعابعر م قيتة  Kcالمبعا لالثيل  0.6اذالك حمع ] [12ابعق مرار شةار
من لإلنبعا ت تعريا لالتععميا الم عتليعا دك من الي تمليا لل ازنة  11 1كغة يرمةم مةن لرتذةعف  01سة علةم قطعةة
الشمة مربعة لالشةكل طةو ضةلعاع  05 1سة متةع يمةاج عةن ذالةك طعقةة دك ملةقلرهع  502جةو  ،كعنةت عتليةة لالةقك تةا مةرتين
أسبوعيع االكعفة لالتععميا االكعمل ممةعحة لالييمةومار عتليةة لالةقك كعنةت تجةري بعةق  04سةععة مةن لنااةعو عتليةة لالةري اذالةك
حمع ][13
بعقهع أال ا نتعذج تربة غير مثعرة التعتعق من ذر الم  02س بولسةطة  Core samplerذلا أقطةعر  1سة اأطةول  1سة
بعسةاعتع بريتةة الع ةة الاة ط لالعتليةة  ،أجريةت علةم لالمتةوذج قيعسةعا لالكثعفةة لالظعهريةة بطريلةة  Core sampleحمةع ][14
الاليصعالية لالتعئية لالتشبعة حمع ] [15ذ ت لالتيعفظة علم لتجعط لالاربة بشةكل عتةودي ضةتن لالسةطولنة لالتعقنيةة عةن طريةج
تثبيت مشةبك معةقن أسةذل لالسةطولنة بعةقهع شةبعت لالاربةة بعالتةعو بولسةطة لالخع ةية لالشةعرية التةقة  04سةععة بعةقهع تة حمةعب
لاليصعالية لالتعئية حمع لالتععدالة أدنعط بعق تمليا عتود معو عبت فوق مماوا سطح لالاربة لرتذععة  0.5س
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جدول ( )1مواصفات الرمل المستعمل في التجربة ومدى مطابقته لمواصفات هيئة الغولف األمريكية
لالموف
حصم نعع
رمل الشن حيع ً
رمل الشن
رمل ماوسا
رمل نعع
رمل نعع جقلً
غرين
طين

قطر دقعئج لالرمل
مل
2.0-3.0
1.0-2.0
0.50- 1.0
0.25- 0.50
0.15- 0.25
0.05-0.15
0.002-0.05
> 0.002

لالممبة لالتئوية يقطعر دقعئج لالرمل
لالتماعتل ف لالاجربة

لالممبة لالتئوية يقطعر دقعئج لالرمل لالتو م
باع من قبل لالغوالف ليمريكية )(USGA
اليل أكثر من  %10من لاليج لالكل
اللققعئج

69.05

ال تلل عن  %60من لاليج لالكل اللققعئج

17.59
1.68
1.59
1.41

اللققعئج
اللققعئج
اللققعئج
اللققعئج

8.65

ال تزيق عن  %20من لاليج
ال تزيق عن  %5من لاليج
ال تزيق عن  %5من لاليج
ال تزيق عن  %3من لاليج

لالكل
لالكل
لالكل
لالكل

جدول ( )2الصفات الفيزيائية والكيميائية للتربة التي تم خلطها مع الرمل المدرج
لالكثعفة لاليليلية ميكعغرل
لالكثعفة لالظعهرية ميكعغرل
مذصوالا لالاربة
لالممجة
-3
-3
1غ كغ
350
طين
Sicl
2.62
1.40
530
غرين
مزيجية طيمية غريمية
120
رمل
لالاو يل لالكاربعئ ديميتار
1\2
 ( SARمل مو شيمة)
تذععل لالاربة PH
EC 13.7
7.6
4.3
-3
لاليونعا لالتوجبة الالمعالبة مو
SO4
HCO3
CO3
CLNa+
Mg++
Ca++
22.9
2.7
23.4
18.3
10.9
22.7

النتائج والمناقشة
االيصالية المائية المشبعة
لالشكل ( )1يبين تع ير زيعدة نمع (لالطين  +لالغرين) ف الذا لاليصعالية لالتعئية لالتشبعة اللتععميا لالتخالذةة بعةق تعرضةاع
لالم جاق لالنرغعط  ،لذ كعنت قيتة لاليصعالية لالتعئية اللتععملة ( %7.5طةين  +غةرين)  39.1سة سةععة 1-االلتعةعميا , 17 , 9
( %19طين  +غرين)  21.6 , 24.5 , 31.8س سععة 1-علم لالاولال  ،اكعنت لالذراقعا بين لالتعةعميا معمويةة لحصةعئيعً عمةق
مماوا  ، 0.01ايعود سبع لالنخذعض ف لاليصعالية لالتعئية لالتشبعة لالم لم زيعدة نمبة لالتولد لالمععتة يؤدي لالم لالازل ملعطع
جريعم لالتعو ف لالاربة من الي مل و لالتمعمعا لالولسعة لالتوجودة بين دقةعئج لالرمةل حيةث يةؤدي ذالةك لالةم لععقةة حركةة لالتةعو
الةةي جمة لالاربةةة ابعالاةةعال الذةةا لاليصةةعالية لالتعئيةةة لالتشةةبعة اللاربةةة بعالضةةعفة لالةةم لم لنرةةغعط لالاربةةة يةةؤدي لالةةم تلليةةل نمةةبة
لالتمعمعا لالكبيرة ابعالاعال تمخذا لاليصعالية لالتعئية لالتشبعة
اجعوا ه ط لالماعئج ماولفلةة مةع معتو ةل ] [4ا ] [10لالة ين عةزا سةبع لنخذةعض لاليصةعالية لالتعئيةة لالتشةبعة لالةم زيةعدة لالتةولد
لالمععتة (لالطين  +لالغرين) لال ي أدا لالم زيعدة نمبة لالتمعمعا لالصغيرة علم حمعب لالتمةعمعا لالولسةعة بعإلضةعفة لالةم لنةة عمةق
لنرغعط لالاربة تصبح ممعرلا جريعم لالتعو أكثر تعرجع ً اتصةبح لالتمةعفة لالاة يايةرك باةع لالتةعو أكثةر طةوالً الة الك تةمخذا قةي
لاليصعالية لالتعئية لالتشبعة
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الكثافة الظاهرية
يبين لالشكل ( )0تع ير زيعدة نمع (لالطين  +لالغرين) ف رفع قي لالكثعفة لالظعهرية اللتععميا لالتخالذة بعق تعرضاع لالم جاةق
لالنرغعط  ،لذ كعنت قي لالكثعفةة اللتععملةة ( %7.5طةين  +غةرين)  1.49ميكةعغرل  -3االلتعةعميا ( %19 , 17 , 9طةين +
غرين)  1.54 , 1.52 , 1.50ميكعغرل  -3علةم لالاةولال اكعنةت لالذراقةعا بةين لالتعةعميا ( %19 , 17 , 9طةين  +غةرين)
معموية لحصعئيع ً عمق ممةاوا  ، 0.01ايعةود سةبع ذالةك لالةم لم زيةعدة لالتةولد لالمععتةة لالتاتثلةة بةعالطين الالغةرين أدا لالةم ملة و
لالذرلغعا لالتوجودة بين دقعئج لالرمل متع تماج عماع زيعدة لالكالة الوحقة لاليج لالثعبت متع أدا لالم زيعدة لالكثعفةة لالظعهريةة اللاربةة
 ،بعإلضعفة لالم لم عتلية لنرغعط لالا ربة سببت زيعدة لالاقلالل بين لالققعئج فيلةل حجة لالاربةة لالة ي يشةغل لالذةرلب مةع بةعا لالكالةة
متع يؤدي لالم زيعدة لالكثعفة لالظعهرية اللاربة اجعوا ه ط لالماعئج ماولفلة مع مع تو ل الية ] [7ا ] [4من لم زيةعدة نمةع لالتةولد
لالمععتة تؤدي لالم مل و لالذرلغعا لالبيمية لالتوجودة بين دقعئج لالرمل امن زيعدة لالكالة مع بعا لاليج ارفع لالكثعفةة لالظعهريةة
اللاربة
اعلية يارةح مةن لالماةعئج لم قةي لاليصةعالية لالتعئيةة الالكثعفةة لالظعهريةة لالاة ا ةلت لالياةع معةعميا ( لالطةين  +لالغةرين ) ضةتن
ظرا لالاجربة كعنت ف لاليةقاد لالتمةتوح باةع فلةق حةقد ] [17لالكثعفةة لالظعهريةة لالاة يتكةن لم تةؤ ر فة نتةو لالجة ار بة 1.63
ميكعغرل  -3الارب ذلا نمةجة رمليةة اغريميةة لم لعلةم قيتةة كثعفةة ظعهريةة ا ةلت الاةع لالتععملةة  (%11طةين  +غةرين )
كعنت  1.54ميكعغرل  -3اه لقل مع ذكرط ] [17لمع فيتع يخن لاليصعالية لالتعئية لالتشبعة لالا ا لت لالياع ضتن ظةرا
لالاجربة ابكعفة لالتععميا كعنت تارلاح بين (  ) 01 0-31 1س  /سععة -1اتصةمف هة ط لاللةي ضةتن لالتةقا لالمةريع )(Rapid
الييصعالية لالتعئية اذالك حمع)Soil Quality Test Kit Section II ( 1996
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