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 العالقة بين الشد الرطوبي ونسبة الرطوبة:

لو تم تمثيل العالقة بين الشد الرطوبي )مقاسا بالسنتمتر من الماء( وبين المسافة عن سطح دقائق التربة فأننا نجد بان الشد        
ئق الى ان يصل الشد الى قيمة تساوي صفرا في الترب المشبعة. عند قياس مقدار  الرطوبي ينخفض كلما ابتعدنا عن سطح الدقا

الشد عند نسب رطوبية مختلفة في التربة يمكن الحصول على منحنى معين لكل تربة يسمى منحنى الشد الرطوبي للتربة، كما  
 موضح في المخطط ادناه.

 
  التربة رطوبةمنحنيات شد 

بعده   التربة.  يمكن قياس الشد الرطوبي في  التربةالزاله الماء من  مساحة ره المسلطه على وحده اليعرف الشد الرطوبي بانه القد
 وحدات منها الضغط الجوي والبار 

    2سم / داين 1000000بار =1                      ماء                  سم1036ضغط جوي = 1
 سم ماء 1023=                                 سم زئبق                        76,39=            

 مليبار 1000=                                             2سم/داين 1000000×1,013=         
 كيلوباسكال 100=                                                                                        

. وان الشد الرطوبي  ينخفض مع زياده المحتوى   تربةالرطوبي تساعد في معرفه المحتوى الرطوبي للان معرفه عالقات الشد 
 التربةنحصل على منحني يسمى بمنحى خصائص  التربة رطوبةمن  مختلفةوعند تمثيل الشد الرطوبي بنسب   تربةالرطوبي لل

moisture characteristic curve   منحني خاص بها   تربةوان لكل ( .  2-4)شكل  او تسمى منحنيات الشد الرطوبي
رمليه ومزيجيه وطينيه نموذجيه . ويظهر من الشكل ان   تربةوالشد الرطوبي ل التربة رطوبةبين محتوى  عالقة يبين ال التاليوالشكل 

 .فس الشد الرطوبيالمزيجيه والطينيه عند ن  التربةتحتفظ بكميات اقل من الماء من  الرملية التربة
 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 أساسيات الرتبة )اجلزء النظري( 

 احملاضرة الثامنة 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 كلية الزراعة   -جامعة االنبار 

 وقاية النبات قسم 
 املرحلة االول 
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حيث  من التربةتبعا الختالف  رطوبةيراد ريها .وتختلف اشكال منحنيات خصائص ال تربةمنحنيات الشد الرطوبي تقاس عاده الي 
وهذا   الخشنه النسجة  التربةعند مديات معينه من الشد الرطوبي مقارنه ب رطوبةلنسب اعلى من ال تمسك الترب الناعمه النسجة

البينيه ومساماتها السطحيه النوعيه واحتوائها على نسب اعلى من الدقائق الصغيره الحجميه مما  يرجع الى زياده نسبه مساماتها
لتقدير كميات مياه الري الواجب اضافتها ومعرفه   رطوبةيزيد من قابليتها على مسك الماء . يمكن استخدام منحنيات خصائص ال

 مدى الحاجه الى تقارب فترات الري . 
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 رطوبي في التربة  تعين المحتوى ال
 يتم تعين نسبة الرطوبة في التربة بصورة مباشرة بالطريقة الوزنية.

. وذلك بتجفيف عينات من التربة في فرن كهربائي بدرجه الوزنية بالطريقة:يتم تعين نسبه الرطوبة بالتربة  الوزنية الطريقة -1
 للرطوبة .   مئويةال النسبة°م .وعندما تصل التربة الى وزن ثابت يتم حساب 105حراره 

 وهناك عده طرق لتمثيل نسبة الرطوبة في التربة   
 (   pwالتمثيل على اساس وزن التربة الجاف )  -أ

Pw = Ww/Ws×100        
 100وزن التربة الجافه  ×  \= وزن الماء  pwأي ان نسبه الرطوبة 

 
 ( pwwالتمثيل على اساس وزن التربة الرطبه  ) –ب 

 Pww = Ww/Ws+Ww ×100 
 

 100وزن التربة الرطبه × \= وزن الماء  pwwأي ان نسبه الرطوبة 
 

 غم احسب مايلي   75م وعند ثبوت وزنها اصبح 105غم وضعت في فرن على درجه حراراه  100عينه تربة تزن    \مثال 
 للرطوبة على اساس الوزن الجاف والرطب   ئويةالم النسبة -1
 .   3غم /سم   1,3  الضاهريةفرض ان كثافه التربة للرطوبة على اساس الحجم على   مئويةال النسبة -2
 سم .    150ماهو عمق الماء الموجود في التربة على فرض ان عمق التربة  -3

 الحل  
 وزن التربة الجاف   –وزن الماء المفقود = وزن التربة الرطب 

 غم    25= 100-75=
 pw  =25 \75  ×100نسبه الرطوبة على اساس الوزن الجاف 

                                                =33,3% 
 pww  =25\100  ×100نسبه الرطوبة على اساس الوزن الرطب 

                                                 =25 % 
 ×الكثافه الظاهريه     pv  =pwنسبه الرطوبة على اساس الحجم  

                                        =33,3  ×1,3   
                                         =43,29 % 

 100\ × عمق التربة d   =pvعمق الماء الموجود بالتربة 
                               =43,29 ×150 \100 
 سم   64,93=                               

 سبه للوزن الجاف من المعادله التاليه  الحظ انه باالمكان تحويل نسبه الرطوبة بالنسبه للوزن الرطب الى نسبه الرطوبة بالن
100   (  ×pww /100- pww  =)pw           

 
   (نسبه الرطوبة الحجميه)  pvالحجم   اساس التمثيل على -ج

  100حجم التربة ×\نسبه الرطوبة على اساس الحجم =حجم الماء 
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                                  =vw/vs+vv×100 
 Pb  للتربة  الظاهرية  الكثافةعند معرفه     pv  الحجميةالى نسبه الرطوبة   pwطوبة على اساس الوزن الجاف  ويمكن تحويل نسبه الر 

    التالية  المعادلة من  
PV= pw . pb   

 
  dالتمثيل بدالله العمق  -د
   لية التا المعادلةستخدام اوب  pvمن معرفه   Dالموجود في عمق معين من التربة  dحيث يمكن حساب عمق الماء  

D=pvd/100  
 هي عمق التربة   Dحيث ان 

 هناك طرق عديدة اخرى غير مباشرة لقياس نسبة الرطوبة في التربة ومنها ما يلي:
  tensiometer methodطريقه قياس الشد الرطوبي -1
 resistance blocks or gypsum blocks methodطريقه الواح المقاومه او االواح الجبس   -2
  neutron probe methodس النيتروني طريقه المج -3

 


