
 1 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 المحاصيلاقسم ري والبزل / ال

 اسيات المتعلقة بالتربة والماءبعض االس
 خصائص التربة الفيزيائية المرتبطه بالري 

التها الزراعية والهندسية ان ادخاا  اراياي يدةادة اللخواص الفيزيائية للتربة اهمية كبيرة في استعم
ئص المشااتيلي  لااالرل والزراالااة االلماااز لعوا اا  وخ ااا تحاان اماااز الزراالااة االروائيااة ةت لاا   اا 

 ااااائص التربااااة الفيزيائيااااة اار العا ااااة لااااالرل لاااا ا ا ااااد  اااا  الدةاااادة ةتعلااااه  بااااة  نهااااا  دراسااااة خ
 .الضرورل االحاطة  بعض الخواص المرتب ة ارتباطا  باشرا لالرل وكماةلي

  
 soil Texture نسجة التربة 

لنبابي لاح ااز المختلفاة لمف اوالر الترباة وهاي الر ا  والياري  اها التوزيع ااتعرف اب ة التربة ل
ان  عرفة  .صعوبة خد تها دى خشواه اواعو ة التربة وسهولة او  إلىوتشير اب ة التربة  وال ي 

تكتباا   وا اااا  ال ااي  اباا  المنواااار االساسااية للترباااة اار داللااة كبياارة فالترباااة التااي  بااود فيهاااا
زيادة اببة ال ي   عني زيادة المباحة البا حية النوعياة لاد ائه  ان.ااالما وتكون خد تها صعبة 

ا  ا  العناصار هاالتربة  ما ةزيد     دراتها اللى االحتفاظ لالماء وزيادة فعاليتها الكيميائياة و حتوا 
الي ائية  ينما تكتب  التربة التي  بود فيها الر    وا ا خشنا وتبه  خد تها وتؤثر اببة الاد ائه 

ير  باشر اللى الخ ائص المائية وتهاول الترباة والمو اا فاان الترباة التاي تحتاول اللاى الخشنة تاث
شك احب  الخ اائص التاي   تقاربة    الر   واليري  وال ي  سوف ت مع  ا اببة  تباوية او

 فترض توفرها والتي تبه  المليار الرل وترفاع  ا  كفااءة امااز الزراعياة االروائياة وتعتبار ابا ة 
درية كبيرة في تحدةد المه المااء الا ل  منا  تخزيناه فاي الماه  عاي   ا   إلى هما  التربة الا ا

التربااة وتقبااة  ف ااوالر التربااة حباا  اح ا هااا وبالنمااا ي  اال رينااي والعااالمي كمااا  وياا  فااي 
 .ال دو  التالي

  
 soil Structure تركيب التربة )بناء التربة ( 
( و  ا يعهاااا primary particiesة االولياااة  از د اااائه التربااامااااات ه ق اااد  تركيااا  الترباااة لااااا

 aggregates فااي اماااز  عااي  ةااؤدل االخااتاف فااي ااتماااز هاا م الااد ائه والم ااا يع  ااي  التربااة )
(والاا ل ةااؤثر  pore spcesح ااز واشاانا  وااتمااز المبااا ار البينياة  اخاتاف فااي ا إلااىوأخارى 

تهوياة الترباة وحرارتهاا وكتافتهاا الماهرياة  دورة اللى حركة الماء و ا لياة الترباة اللاى  باك المااء و 
وخ اوبتها وفعاليااة االحياااء الدويقاة و قاو ااة التربااة لنمااو ال ا ور وتحملهااا لحركااة االالر الزراعيااة 
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والعاز  والباز  والتباميد واياافة المحبانار  هان يميع الفعالياار التاي  قاوز  هاا الفااا  ا  الحراثا
ا ا  هماااا فاااي تحدةاااد الكتيااار  ااا  خ اااائص االترباااة  حااااوالر لتييااار تركيااا  الترباااة الااا  ااااهي اال

خاصاااة طبيعياااة التوزياااع الح ماااي للمبااااز و اااا لااا لك  ااا  تااااثير اللاااى حركاااة التركيااا  ال ياااد  تااا  
 ور  ااء  تاا  التركياا  ال بقااي او وحركااة الماااء والبااز  واختاارا  الل( والاارد  granuiarالحبيبااي  
 .للتربة 
 

 ( soil densityكثافة التربة )
لااد ائه التربااة  الح ااةكتلااة وحاادة  لأاهااا( parrrticty densityلتربااة  ل ةالحقيقيااافااة تعاارف الكت 

-2.55  ااااة التربااة ال االبة  يماالبة وتااراوا الااادة لمع ااال االبة ويشاام  الح ااة هنااا فقاال المااادة ال
فتعارف لااهاا كتلاة وحادة الح اوز  ( bulk densityا اا الكتافاة الماهرياة للترباة . 3غة/ساة2.75

 . فة   ويشم  الح ة هنا المادة ال لبة والمبا ار(للتربة ال ا
وتركياا  التربااة والمليااار خد ااة التربااة والمااادة العضااوية   نباا ه أساساااوتاارتبل الكتافااة الماهريااة  

فيهاااا وتعنااان لناااا الكتافاااة الماهرياااة  باااا ية الترباااة وحركاااة المااااء فيهاااا وتهويتهاااا وااتشاااار ال ااا ور 
الواي   الميامخاصة للمشتيلي  في الرل في حباب كميار  ةأهميتكتب  الكتافة الماهرية للتربة 

 حتواهااااا الرطااااوبي لحااااد  عااااي  ويعتباااار رياياااايا الاااا  الكتافااااة الحقيقيااااة  إل  ااااا للتربااااة  إيااااافتها
التارب  ا   باا ار حبا  ابا تها فاالترب ال ينياة تحتاول  تحتوياهوالماهرية لاالستعااة اببة  اا 

حتول الترب الر لية اللى اب  كبيرم للمبا ار الكبيرة اللى اب  كبيرة للمبا ار ال ييرة  ينما ت
هاااو الح اااو  اللاااى توزياااع  ت ااااان  خد اااة الترباااة  ااا  الناحياااة الفيزيائياااةان تهااادف الياااة الملياااار 

لمباا ار الترباة لحيات تتاوازن ابا   باا اتها الكبيارة وال اييرة عيبتح ا  اللاى اابا  الماروف 
 .االحتفاظ لالماء لتهوية التربة وحركة الماء فيها و ا ليتها اللى

 
 *عالقة الماء بالتربة

 تصنيف ماء التربة 
 أكترهاااويااودة فااي الحالااة ال االبة والبااائلة واليازيااة وتعتباار الحالااة البااائلة  لإ ناايااة متاااز الماااء 
  كاألتيالرل   نف  اء التربة  إلغراض

 Gravitational water ماء الجذب )الماء الجذبي( -1
 ااااء الباااز   أولالمااااء الحااار  أحيااااااللترباااة ويبااامى المباااا ار الكبيااارة ويمتااا  ال ااازء الممباااو  فاااي 

ويمناا  الااتخلص  نااة  اادون صااعوبة النااد  األرياايال اا ب  تااأثيرهاا ا الماااء لحريااة تحاان ويتحاار  
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لاالرغة  ا   توفر ظروف البز  المناس  ويعتبر ه ا المااء او صااحية  حادودة الساتعما  النباار
 .ويود  وفرة في التربة

 
 water Capillaryلشعري الماء ا-2

ياة حاو  د اائه الترباة اار ئ ا أغشايةبو   واس ة  وى الشدة البا حي اللاى شان  ممهو الماء ال
 اا ي  الباعه الحقلياة و عا ا  المااء الشاعرل  هال ل  مبك ل  وا النوعية الكبيرة . ةتراوا الشدالب
ياااد  اااوة ال اا ياااة  لا ت ااااص  ااا  فبااا  النباااار وهاااو  حت اااز ا تيبااار  ه ناااون يميعااا ياااد والالتقي

كيلاو لاسانا  او  3100ةبلغ الشد الا ل  مباك لاه ها ا المااء .او  وى الخاصية الشعرية  األريية
 .ويتحر  اللى شن  لخار ويعتبر غير  تيبر للنبار  أكتر

 -:او تيسره للنبات وكاالتي  همدى جاهزيت أساسوقد يصنف ماء التربة على 
    Gravitational Water_ ماء الجذب  1
  Available Water_ الماء المتيسر 2

وهو الماء الممبو   ي  البعة الحقلية واق ة ال  و  الدائة وهو الم در الرئيبي للماء المبتهلك 
 التي تر ي لها الملية الرل . األهداف أهة    ب  النبار , ويعتبر توفير ه ا الماء احد 

   Unavailable Water_ الماء غير المتيسر 3
   اق ة ال  و  الادائة وهاو غيار  تيبار لا ت ااص  ا   أاللىيع الماء الممبو  لشد  شم  يم

  ب  النبار .
 للتربة  : الرطوبةالمعبرة عن المحتوى  تبعض االصطالحا

  Satuation percentage  اإلشباعنسبة  -1
 ا ليتهااا  إلااىساعتها التشاابعية او  إلااىيميااع  باا ار التربااة لالماااء تكااون  اد وصاالن  ئالناد ا تمتلاا

( ويناون الشاد الرطاوبي  maximum water holing capacityالعمماى اللاى  باك المااء  
 ال فر. إلىه ا الحد تقريبا  باويا  الند
  Field capacity(  F.Cالسعة الحقلية )-2

 األريي اء ال  ب  إزالةالتربة لعد  ه  له ه ا الم  ل  اللى المحتوى الرطوبي ال ل تحتفظ ل
   الرل الندئ  تكون  عمة المبا ار الدويقة في الترباة  ملاوءة  أ از 3-2وه ا  ح   لعد  رور

تمتا  الحاد  أاهاا إلىالبعه الحقلية  أهميةلالماء  ينما تكون المبا ار الكبيرة  ملوءة لالهواء تريع 
ياايل  1/3- 1/10 ااي  ألنق ااهللماااء المتيباار للنبااار وينااون الشااد الرطااوبي الناادم هاا م  األاللااى
 .التربة اب ةكيلوباسنا  (وحب   33-كيلو لاسنا   10يول  
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  Permanent eiltiog poient( P.W.Pالدائم ) لنقطة الذبو -3

اللى المحتوى الرطوبي للتربة الند ا ت    النباتار ا وال دائما اق ة ال  و  الدائة او  عا ا     له
ر امو حتى لعد وياعة  فاي ياو  شابع  بتعيد النبا ( حيت ال wilting Coefficientال  و   

 الرطوبااة ضان ااخفااا. اا  رطوبااة التربااة المتيباارة  األداااىلالماااء وتمتاا  اق ااة الاا  و  الاادائة الحااد 
والمو اا  م   الماء تكفي الستمرار امو  ال  ه ا الحد   ع  النبار غير  ادر اللى الح و  كمية

كيلااو 1500ياايل يااول   15لحااواليالنااد اق ااة الاا  و  الاادائة للتربااة رطااوبي لتقاادر طا ااة الشااد ا
 .لاسنا (

   Available waterالماء المتيسر -4
البااعة الحقليااة واق ااة الاا  و  الاادائة  ان الماااء المتيباار   لااه اللااى المحتااوى الرطااوبي للتربااة  ااي 

الناالماااة ورة الا اااة فاااان التااارب اار النبااا ار  اااويناااون  تيبااار لا ت ااااص  ااا   بااا  النباااار وب
 إلااىالحلقيااة واق اة الا  و  وهاا ا ةرياع  رطوبااة الترباة  اي  حاادل الباعةتحاتفظ لماد ار واسااعة  ا  

 ااهااا تحتااول اللااى اباا  كبياارة للمبااا ار ال ااييرة الشااعرية وبعناان االااك للتاارب الر ليااة ان  ا ليااة
وفتاارار  إيااافتهاالتربااة اللااى  بااك الماااء و عااد  اسااتها  الماااء ساايحدد كميااة الماااء التااي ةنبيااي 

الترباااة وتركيبهاااا والماااادة  ابااا هة اللاااى  باااك المااااء لعوا ااا  الااادة  نهاااا تتحاااد  ا لياااة التربااا اإلياااافة
والاا ل  مناا  ان  ت هياازمالاا ل   اا   العضااوية .ان كاا  العوا اا  التااي اكاارر سااتحدد كميااة الماااء

 مباااك  ااا   بااا  الترباااة  مباااك فاااي الترباااة لفعااا  ظااااهرتي التماساااك والتاصاااه ويعااارف التماساااك 
 Cohesionا اا التاصاه   األخارضها  اع الابعض ارتباط يزئيار الماء لع ه( لااadhesion )
  بانهارتبااط د اائه الترباة  اع يزئياار المااء وال ادو  التاالي ةباي   ا لياة لعاض التارب اللاى  هفاا

  تر تربة والند حدود شد  عينه 1الماء  قدرة  وحدار سة  اء لك  
 . ( ا لية لعض الترب اللى  بك الماء2,29يدو   

 المه الماء الممبو  ,سة 
 النب ة           
 البعه الحقلية     اق ة ال  و  الدائة     الماء ال اهز للنبار                 

 كيلو لاسنا  سة/ تر1500كيلو لاسنا  *33 
 

 8.4                 2.1                10.5ر يلة                 
 14.4                4.6                19.0 زي ية               
 20.0                10.5              30.0طينية                 

  ليبار10*كيلو لاسنا  =
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 Hygroscopic coefficient  معامل التقييد   -5

  لااه اللااى اباابة الرطوبااة المتبقيااة فااي التربااة لعااد ان  فقااد  نهااا الماااء الممبااو  فااي المبااا ار 
المحيل لالد ائه ال اييرة واليروياة  مباك ها ا المااء فاي  لعض الماء ى فقلالكبيرة وال ييرة ويبق
 اللى شن  لخار  اء فقل  هون حركتكالتربة لشدة الالية وت

 

 العالقة بين رطوبة التربة والشد الرطوبي 
 ه عبر ال   وى شد الماء في الترب غير المشبعة ل يغ  ختلفة ويعارف الشاد الرطاوبي للترباة لااا

الماااء  اا  التربااة  مناا  وياااط الشااد الرطااوبي فااي التربااة  إلزالااة  ة اللااى وحاادة المباااحةبااللمالقااوة ا
 ار.يل ال ول والبضلعدة وحدار  نها ال

الشان   إلاىالد في  عرفة المحتوى الرطوبي للتربة ولاو الاداا اان  عرفة الا ار الشد الرطوبي تب
ان  إلااى  دويقااة التربااة (ال ناا   احمااة ان الشااد الرطااوبي ةاانخفض كلمااا ا تعااداا الاا  ساا 6-2 

 ااع زيااادة اباابة  ض  اا  لحاادود ال اافر النااد التشاابع وهاا ا  عنااي ان الشااد الرطااوبي للتربااة ةاانخف
المحتوى الرطوبي للتربة والند تمتي  الشد الرطوبي لنب   ختلفاة  ا  رطوباة الترباة اح ا  اللاى 

 (. Moisture characteristic curve نحنى  بمى  نحنى الرطوبة  
خااتاف التااارب  اا  حيااات تراكيبهااا وابااا تها ال نحنيااار خ اااائص الرطوبااة تبعاااا  إشااانا تختلااف 

   الرطوبة الند  د ار  عيناة  ا  الشادة الرطاوبي  أاللىاب   أاب ةحيت تمبك الترب الناالمة 
زيااادة اباا   بااا اتها البينيااة و باااحتها الباا حية  إلااىوهاا ا ةريااع  ألنباا ه قاراااة لااالترب الخشاانة 
 ا  الاد ائه ال اييرة الح اة  ماا ةزياد  ا   ا ليتهاا اللاى  باك  أاللاىابا  النوعية واحتوائها اللاى 

 إياااافتهاالااارل الوايااا   متقااادةر كمياااار  ياااالص الرطوباااة ئالمااااء  منااا  اساااتخداز  نحنياااار خ اااا
 التقارب فترار الرل  إلىو عرفة  دى الحاية 

 :القوى التي تمسك الماء في التربة 
 هاا  ا   با  المتخ  ااي   اإللماازالوايا   األساساية تعتبار حركاة المااء فاي الترباة  ا  الموايايع
 والهندسااااية الزراعياااة اإلغاااراضت بيقياااة فاااي  أهمياااةفاااي اللاااوز الترباااة والااارل والباااز  لماااا لهااااا  ااا  

 المشابعة  الماروفتحن  ءوسنحاو  هنا تفهة القوى المؤثرة اللى  بك الماء في التربة وحركة الما
 -:هما  ة اللى  بك الماء في التربةواليير  شبعة هنالك اوالان    القوى المؤثر 
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  Adhesion forcesقوة التالصق   -1
القاوى النات ااة الا  ت ااااب يزيمااار المااء  ااع د اائه التربااة وها ا  ح اا  لبااب   لأاهاااوتعارف 

يزيمااار الماااء المبااتق بة لقااوة  إليهاااويااود شااحنار سااالبة اللااى ساا وا د ااائه التربااة ت اا ب 
  .تبمى  وة التاصه

  Cohesion forcesك قوى التماس -2

 ااوة  أنالهيدرويينيااة  األواصاارلفعاا   األخاار ح اا  التماسااك  ااي  يزيمااار الماااء لعضااها الاابعض 
قااوة التماسااك وتااؤثر  وتااا التاصااه والتماسااك اللااى كاا   اا  لالت ااااب  ااي  يزيمااار الماااء تباامى 

هااا  ااء التربااة  ا لياة الترباة اللااى  باك  الماااء وحركاة الماااء فاي الترباة تتحاادد ال ا اة التااي  مباك  
   الت اااب و ا   قادار ال ا اة التاي لمو ع يزيمار الماء    س وا الد ائه ال لبة فكلما لعدر 

تحن ال فر لمعنى ااه كلماا زادر القاوة التاي أو في التربة تكون سالبة  فإاا مبك  ها  اء التربة 
في التربة وال ا ة التاي تعتمد كمية الرطوبة الممبوكة  طا تهن ض مبك  ها  اء التربة كلما ااخف

وهاا ا  اارتبل  ألح مااياللااى   مااوا  بااا ار التربااة وتوزيعهااا  فااي التربااة وحركتااه مبااك  هااا الماااء 
ية د ااائه و  ااا يع التربااة لاا ا تاازداد  اادرة التربااة اللااى االحتفاااظ لالماااء كلمااا مااوتن وإشاانا  لإح اااز
  . با اتها إح ازصيرر 

 
 


