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Fig. 8.6.  Interaction of water molecules with 

clay surfaces, and cations and anions in soil

جزيئات املاء

التداخل بين جزيئات الماء وأسطح معادن الطين، والكاتيونات 

واألنيونات في التربة

حملول الرتبة
أسطح 
الطني



انواع الماء في التربة

Hygroscopic Waterالهيجروسكوبيالماء-أ

هذهطحبأسمرتبطا ًويكون. حبيباتهاحولرقيقةأغشيةشكلعلى، التربةماءمنجزءهو
تُحول، (باسكالميجا100-الى3100-بينتراوح، جدا ًكبيرةكهروستاتيكيةبقوة، الحبيبات

بدوال. النباتجذورتمتصهأندون؛ األسفلإلىتحريكهعلىاألرضيةالجاذبيةقدرةدون
أربعمدة، مئويةدرجات105حرارةدرجةعند، التربةتجفيفمن، الماءهذامنللتخلص
ساعةوعشرين

Capilary Waterالشعريالماء-ب

في، كا ًممسوويكون. الرفيعةالمسامفيوخاصة، التربةفيبهالمحتفظ، الماءمنجزءهو
الجاذبيةقوةدونتُحول؛ باسكالكيلو3100-علىتزيدوال؛ باسكالكيلو33-بقوة، المسامهذه

هالليةشيةأغإلىيرجع، الشعريةبالخاصية، الماءوارتفاع. األسفلفيتسريبهعلىاألرضية
Meniscus ،نها ِّ كوني، الهالليةاألغشيةهذهوانحناء. األنبوبوجدرانالماءتماسزاويةتكو 

بوباألنكانكلما، لذلك. األنبوبضاقكلما، (أصغريكون، االنحناءقطرنصفأنأي)أكبر
الماءنيكووإذ,الحرالماءمستوىعن، الشعرياألنبوبفي، الماءارتفاعمقدارازداد، ضيقا ً

كيلو3100-الى33-)الشدقوةمنكبيرمدىعلى، التربةمسامفي، ممسوكا ًالشعري
ممسوكا ًفيكون، اآلخرالجزءأما. النباتجذورلتمتصهميسرا ًيكونمنهجزءا ًفإن، (باسكال
ز، أكبرشدبقوة (.  ميسرغيرماء)امتصاصهعنالنباتتُْعجِّ



Available Waterالميسرالماء-1

،  لشعريةاالمسامفي، شدهقوةتقلالذي، الشعريالماءمنالجزءهو، للنباتالميسرالماء
قليةالحالسعةبينالفرقبأنهالميسرالماءيعرفكماباسكالكيلو1500-الى33-عن

Field Capacity(باسكالكيلو33-قدرها، شدقوةعند، التربةفيبهاالمحتفظالرطوبة  )
،  التربةفيبهاالمحتفظالرطوبة)Permanent Wilting Pointالدائمالذبولنقطةوبين
منعدد،التربةفيالميسرالماءنسبةفيويتحكم(. باسكالكيلو1500-قدرهاشدقوةعند

: أهمها، العوامل

القوام

العضويةالمادة

 Unavailable Waterالميسرغيرالماء-2

مامأكبرشدبقوة، التربةمسامفيممسوكا ًيكونالذيالماءهو، الميسرغيرالماء
1500-قوةبمشدودا ًالماءيكونحيث، الدائمالذبولنقطةوتُعد. امتصاصهالنباتيستطيع
كانوإن؛ للنباتميسرغير، التربةفي، الماءعندهايصبحالتيالنقطةهي، باسكالكيلو

الصحراويةالنباتاتوخاصة، استخالصهيستطيعبعضه



Gravitational Water( الجاذبيةماء)الحرالماء-ج

الـمعادنالأسطحعنبعيدا ً، للتربةالكبيرةالمسامفييكونالذيالماء
،  الحركةرحفهو، لذلك؛ األرضيةالجاذبيةقوةمنأكبرشدبقوةممسوكا ًيكون
الكبيرةامالمسليترك، األرضيةللجاذبيةاستجابة، األسفلإلىحركتهوتكون

إلىممسوكالالماءويعد. النباتجذورلتنفسالالزم، بالهواءممتلئةالتربةفي
ويفضل. الحرالماءمن، باسكالكيلو33-مـنأقلشدبقوة، التربةحبيبات

وإذا. سرعةب، فيهاالحرالماءمنتتخلصأنتستطيعالتي، التربالزراعةفي
،  التربةاعقطأسفلفي، المنفذةغيرالطبقاتمثل، طبيعيةعوائقهناككانت
الماءيفتصروعدم. القنواتشقطريقمن، الصناعيالصرفإلىيُلجأفإنه
عنالناجماوانجرافه، التربةوتملح، النباتاختناقإلىيؤدي، التربةفيالحر
.السطحيالجريانازدياد



أنواع ماء التربة

باسكالكيلو100=جويضغطواحد



أنواع املاء يف الرتبة



إرتفاع املاء ابخلاصية الشعرية



منحنيات شد ماء التربة

املاء اهليجروسكويباملاء الشعريماء اجلاذبية األرضية
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حركة املاء
احلركة يف وضع تشبع:

ما تكون مجيع حركة عمودية بسبب اجلاذبية األرضية يف الرتبة، وذلك عند
كيلو 33–املسامات مملؤة ابملاء إىل أن يكون جهد املاء أقل من 

.للرتب الرملية10كيلو ابسكال–ابسكال للرتب الطينية أو 
العوامل اليت تزيد سرعة حركة املاء:

زايدة نسبة الرمل.
بناء الرتبة الزاوي.
زايدة املادة العضوية.
بعد الطبقات الصماء أو املهد الصخري.
قلة احملتوى الرطويب يف الرتبة.
درجة احلرارة.



حركة املاء يف ظروف غري مشبعة:
 كيلو ابسكال33–هي حركة املاء املمسوك بقوة أقل من.
 ًرطويباألقل حمتوى”تكون احلركة يف اجتاه املنطقة األكثر جفافا“.

جتمعات حبيبات الرتبة

اجتاه حركة املاء
من الغشاء السميك إىل الغشاء الرقيق

“من حيث طاقة حرة عالية إىل طاقة حرة منخفضة”

غشاء مائي



خدمة ماء الرتبة

:طرق خدمة ماء الرتبة
.“حصاد مياه األمطار”صيانة مياه األمطار 1.
.صرف املياه السطحية الزائدة2.
.ترشيد مياه الري3.



صيانة مياه األمطار:
زايدة معدل دخول مياه األمطار إىل داخل قطاع الرتبة.

ترك بقااي للمحاصيل بعد احلصاد.
زراعة املصطبات يف املرتفعات اجلبلية.
بناء السدود سواًء السدود الضخمة أو الرتابية الصغرية.
تغطية سطح الرتبة بعد سقوط األمطار خلفض أثر عمليات البخر.
عمل حواجز أسفلتية.

الصرف:
الصرف السطحي.
الصرف حتت السطحي.



مصادر مياه الري:
مياه األهنار واألودية.
مياه األمطار.
 جوفية أو سطحية”مياه األابر“.

طرق الري:
 سواًء كانت جداول أو أحواض”الري السطحي“.
 غري مناسب للمناطق اجلافة”الري حتت السطحي“.
الري ابلرش.
الري ابلتنقيط.

معدل الري:
 ماء التماسك”الري املثايل هو الوصول ابلرتبة إىل مرحلة السعة احلقلية“.



موعد الري:
 من املاء امليسر% 60عند استهالك.
نوعية مياه الري:

 تركيز األمالح الكلي”التوصيل الكهرابئي“.
تركيز البورون.
نسبة الصوديوم املدمص.



طرق تقدير احملتوى الرطويب يف الرتبة

طرق مباشرة:
الطريقة الوزنية.
الطريقة احلجمية.
طرق غري مباشرة:

(طرق قوالب اجلبس. )طريقة كتل املقاومة املسامية
طريقة التنشيومرتات.
طريقة حلة الضغط
طريقة التشتت النيوتروين



انواع التربة المجففة

درجات 105رارة الرتبة اجملففة يف فرن عند درجة ح: الرتبة اجلافة متاماً 
.ساعة24مئوية وملدة 

(  درجة مئوية32-25)ي فهي الرتبة املعرضةللهواء الطبيعالرتبة اجلافة هوائياً 
زئيات املاء وهي حتتوي عادة على بعض املاء نتيجة لظاهرة الدمصاص ج

ميكن أن و . على أسطح املعادن وهو الذي نسمية ابملاء اهليجروسكويب
% 60و25ع، بني يرتاوح احملتوى الرطويب الوزين للرتبة، يف حالة التشب

 الرتبة حسب املسامية؛ ويكون ذلك أعلى يف الرتبة الطينية، منه يف
د ، فإن حمتواها الرطويب الوزين، عنPeatأما الرتب العضوية . الرملية

%.100التشبع، فقد يزيد على 



طرق تقدير احملتوى الرطويب يف الرتبة

:gravimetric Water Contentالمحتوى الرطوبي الوزني 

، هو وزن الماء الموجود في التربة بالجرامات لكل جرام من 
: ليةالتربة بعد تجفيفها تماماً كما هو موضح في المعادلة التا

وزن الماء في التربة 

× __________________ = المحتوى الرطوبي الوزني 
100

وزن التربة الجافة تماماً 



طرق تقدير احملتوى الرطويب يف الرتبة

 Volumetric Waterاحملتوى الرطويب احلجمي 
Content :هو نسبة حجم املاء املتواجد يف مسام

:  ة التاليةالرتبة إىل احلجم الكلي للرتبة كما يف املعادل

حجم املاء يف الرتبة 
100× ___________ =احملتوى الرطويب احلجمي 

احلجم الكلي للرتبة





ماء

أنبوب

حبيبات تربة

جزء مساميهواء

قراءة مقدار الشد
ةغطاء للتعبئ

جهاز التنشومتر





الخالصة

 من ماء % 25ماء الرتبة املستفاد منه يسمى املاء امليسر، وميثل
.الرتبة تقريباً 

الري املثايل هو الوصول ابلرتبة للسعة احلقلية.
 من املاء امليسر% 60يتم الري عند استهالك.
يل للرتبةاستخدام طرق تقدير احملتوى الرطويب يضمن الري املثا.
مص جودة مياه الري تعتمد على تركيز األمالح والصوديوم املد

.والبورون
ينبغي زايدة االهتمام بطرق كيفية استخدام مياه األمطار.



اتثري مدى جتانس احلبيبات يف مساميتها


