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 Soil Physicsفيزياء التربة   
 ا م د  بسام الدين الخطيب                                                                        2محاضرة 

    Soil Textureنسجة التربة  
مجردة ،فيي حيين في كل من حجمها وشكلها فبعضها تكون خشنة لدرجة يمكن تميزها بالعين التختلف دقائق التربة االولية 

نجيد قمييما اخير تكييون بيييرة بريييا ت هير خيييائل اليروريياج  ليتا تععيير نميجة التربيية اين مييدياج تو ري  حجييو  الييدقائق 
االولية المكونة للتربة،ولها دالالج كمية ونوعية  نوعييا ،االاتمياد اليل الترميل بملميل كيواد التربية فيميا اخا كاني  خشينة 

 الل االجزاء النمعية لالحجا  المختلفة من دقائق التربة اما الدالئل الكمية فترج  )رملية(او ناامة وملماء )طينية( 
             الرمييييييل واليييييييررن وال ييييييين تييييييينف مييييييواد التربيييييية الييييييل دقييييييائق خاج  ييييييال  احجييييييا   ييييييمن مييييييدياج معينيييييية ي لييييييق اليهييييييا

(sand ,silt ,clay  باليدقائق اووليية )Primary Particle   كمييا طبايا لرجمهيا ووبيتيا تبعيا    تيينف دقيائق التربية
 لشكلها وكثافتها وتركيعها المعدني  هنالك تينيفاج اديدة أكثرها استخداما :

 ISSS)التينيف العالمي : اقترح من قعل الجمعية العالمية لعلو  التربة  ) -1
 (USDA)تينيف و ارة الزرااة اومرركية     -2

 تي مخ  ا للن امين أااله:ورعين الشكل او
 

(USDA) United State  Department of Agriculture Classification 
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(ISSS) International Soil Science Society Classification 
الل أية حال ،فان اليررن والرمل تكون دقائاهما كرورة الشكل أو مكعبة في حين دقائق ال ين خاج أشكال بفائرية      

غيييير المتعليييورة أميييا كثافييية دقيييائق التربييية المعدنيييية  Amorphous,بعييا اليييدقائق الييييييرة الرجيييش ال تمتليييك أشيييكال تميييمل 
يمكين ان   3غش/سش 1.5 – 1.3كثافة المادة العضورة تتراوح بين أما  3غش/سش  2.65كالكوارتز وبعا الفلدسباراج فتكون 

 لعضورة  ترمب كثافة التربة الرقيقية إخا ارف  اوجزاء النمعية لكل من المكوناج المعدنية وا
 ان ترديدنمب مفيوالج التربة تعتمد الل نمبة كتلة هته المكوناج الثال  ،  لاد طورج و ارة الزرااية اومرركيية ن يا    

% ميين  80يجييب أن يكييون أكثيير ميين   Siltتشييخيل نمييجة التربيية يييدال بمثلييا النمييجة  فعلييل فيير  إن نمييجة التربيية 
 Loamأميا التربية المزرجية    Clay% طيين لتيدال  40ولكين فاي   Sand% رميل لتيدال 85وأكثير مين   Siltمكوناتها 

و   Silty Loamو Sandy Loamين أميا التير  فهيي تربية تمتليك ميزرس متمياوي نميعيا مين الرميل المتيدر  والييررن وال ي
Clay Loam  فتممل نمبة إلل احتوائها الل رمل أكثر أو غررن أكثر أو طين أكثر الل التوالي 
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   Mechanical Analysisالترليل الميكانيكي 
 إن أساس الترليل الميكانيكي يمتند إلل مفهومين هما :  

 قتها إلل دقائاها اوولية  فيل كافة الدقائق ان بعضها البعا وتفر  -1
 قياس كمية كل جزء حجمي في النموخ   -2

للوبول الل تفرقة تامة لدقائق التربة يجب إ الة فعل المواد الراب ة من التربة وللتخلل من تأ ير فعل الشد المي ري فيان 
د المي ري بعيدها يعاميل النموخ  يير  فيي المياء وليتلك يجيب ان ييليل المياء لي يرد الهيواء مني  واليتي هيو ممي ول اين الشي

الهيييدروجين ا اليية  الكلييل واالكاسيييد اليروريية للرديييد وااللمنيييو  والمييادة  دوبيييرو كميييالنمييوخ  ميي  حيياما الهيييدروكلوررك 
لتالييل تركييز اوميالح  Suctionالعضورة الل التوالي بعدها يرشح مرليول التربية خيالل مرشيح فلتير اين طرريق الميرب  

لزرادة جهد  رتيا  Hexametaphosphate (NaPO3)6نموخ  التربة يعامل م  مرلول الكالكون في المرلول وأخيرا فان 
Zeta  لليفائح اليرورة   يجري قياس حجو  الدقائق بالنخلSieves   والترسيبSedimentation   

خاج الفترييياج  تميييتخد  المناخيييل فيييي الترلييييل الميكيييانيكي ااتميييادا اليييل حجيييش اليييدقائق الم ليييو  فييييلها ,تميييتخد  المناخيييل
ملش أما حجو  الدقائق اونعش فتمتخد  مناخل خاج شاشاج مشبكة بأسالك نكون فتراتهيا  0.05الدائررة للدقائق اوكعر من 

مربعييية الشيييكل وبميييا إن سيييمك اوسيييالك يتييييير حميييب أق ارهيييا فليمييي  هنييياك االقييية مريييددة بيييين ايييدد الفترييياج فيييي االنيييس  
(Mech)  وحجييش فتريياج الشاشييياج(Opening)  وفييي العييادة تميييتخد  العالقيية ايتييية لتروريييل رقييش ال,Mech  إلييل حجيييش

 ادد الفتراج في االنس  \ 16:   رالدقائق بالمليمت
مليش وهيتا هيو اقيل حيد للرميل فمنيل خليك يمكين فييل أجيزاء الرميل  0.05إن ابير حجش للدقائق التي تفيل بالمناخل هو 

يكيون سياوطها خ يي  حركة بيفائرية بيل تتريرك حركية ا ي رابية ليتلك الملش ال تتررك  0.2بالنخل  الدقائق اوكعر من 
 ملش فتخض  للرركة العروانية  0.2وان قانون ستوك يشترط ان يكون الترسيب بفائري أما الدقائق اوقل من 

لتييتية اجري بيورة جافة فيجب أن يفيل ال ين بواس ة امليية ا وإخايمكن ان يتش النخل بيورة جافة أو رطبة )معتلة( 
Decantation  يكون م  را أما إخا جرى الفييل بييورة معتلية فيجيب اخيت الريتر للتيليب  وبعكم  فان الفيل الرقياي ال

 الل الشد الم ري أسفل انعش منخل ممتخد  
 

 

 : التي ينل الل (Stock s Law)طرراة الترسيب لفيل أجزاء دقائق التربة تمتند الل قانون ستوك   إن
نهائية لدقائق كرورة تترسيب تري  تيا ير الجاخبيية فيي سيائل خو كثافية ولزوجية معينية تتناسيب طردييا مي  مربي  ان المراة ال

 نيف ق ر الدقياة   وااتمد الل ادة افترا اج وهي :
  جد تا ير لجدران الوااء الل الدقائق وكتلك تا ير الدقائق الل بعضها البعاال يو  -1
   بريا ال تتأ ر بالرركة العراونيةعيرة بالماارنة م  جزرئاج المائل إن دقائق التربة يجب أن تكون ك – 2  
 كرورة  بلبة وملماء و  يجب أن تكون الدقائق -3  
 كل الدقائق تمتلك نفل الكثافة   – 4  
   رران المائ  بفائريا او طباقيايكون ج  – 5  
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 اشتااق قانون ستوك 
 ل اي :هناك  ال  قوى ت  ر في ساوط الدقائق في سائ

 Force related to viscous dragي الاوة المرتب ة بلزوجة المائل  1

 هي:  ήفي وس  خي معامل لزوجة  Vيتررك بمراة  rلجمش كروي خي نيف ق ر  Fااااقة اللزجة  
                F1 = 6 π ή r V                                                     

   Force which related to the mass of particlesكتلة الدقائق ي الاوة المرتب ة ب2

 ان بافي الاوة الل اوسفل ستكون مريلة لو ن الجمش والاوة الدافعة لألالل من قعل المائل الل الجمش وهته تماوي :
                 F= m .g 

                 F =v ρs  g 
                F2 = 

3

4
 π r

3
 ρs  g   

 Buoyant force which equal to the weight of water displacedي الاوة المماورة لو ن المائل المزاح ـ 3

                   F3=  
3

4
 π r

3
 ρw  g                             

                 F1 + F2 + F3 = 0 

-6 π ή r V +  
3

4
 π r

3
 ρs  g   - 

3

4
 π r

3
 ρw  g  = 0                          

                  

    ρs  سمغم  = كثافة دقائق التربة
-3 

   ρw   سمغم = كثافة المائل
-3 

      g 2-=  التعجيل االر ي سش  ا 
   V 1-=سراة الدقائق سش  ا 
   ή م سم= غ
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             V = h / t 

 جة حرارة معينة  لموق  معين ولدقياة كرورة معينة ولمائل معين ولدر  Kوالثاب  
ن قانون ستوك قد ااتمد الل فر ياج بمي ة والتي ال تتمشل م  حقياة دقائق التربة ،فدقائق التربة ليم  من المالحظ ا

كرورة وقد يكون بعضها الل شكل بفائح وليم  بكثافة واحة وليم  ملماء   ان نتيجة الترليل الميكانيكي المعتمد 
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كثر من خلك فان دقائق التربة ليم  جميعها خاج كثافة الل اساس النخل ربما تختلف ان التليل المعتمدالل الترسيب وا
 متشابهة ،لتلك لكي يكون قانون ستوك اكثر يمكن قياس الكثافة الرقيقية للتربة بالبكنوميتر 

 ان بفاج التربة التي يمكن ان ترمن بواس ة النمجة هي :
ي المعة التبادلية 6ي مرتوى المادة العضورة  5ررة  ي قابلية التربة للتع4ي التهورة  3ي سعة حفظ التربة للماء  2ي العزل  1

 ي ي فلرية التربة  8ي المعة التن يمية لدرجة الرمو ة   7الكاتيونية  
 

 طرق التحليل الميكانيكي 
 أشهر ال رق الممتخدمة والتي تمتند الل قانون ستوك هي :

   Pipetteطررق المابة  – 1
  Hydrometerطرراة المكثاف  – 2

ايية المابيية ي خييت نمييوخ  ميين اييالق التربيية ميين امييق معييين أسييفل ممييتوى مرييدد ممييباا ايين سيي ح العييالق  إن هييتا فييي طرر
النمييوخ  يرييوي الييل كافيية المفيييوالج التييي ال تييزال فييي العييالق انييد خلييك العمييق ،وبأخييت النميياخ  ميين أاميياق مختلفيية ميين 

 استارار النموخ  يمكن حما  التكورن الميكانيكي  
 حيا أن : 5  لفيل جزء معين يمكن ان يرمب من معادلة إن الزمن الال  

               V = K r
2
           ,  V = 

time

cedis tan   
 سش سيكون : 10ملش فان الزمن التي يجب اخت النموخ  من امق  0.01فالدقياة با ر 

                T = 
)10094()0005.0(

10
2

  

                 K = 10094     at 25 c
o
 for ρs = 2.65 gm/cm

3 
 , g = 980 cm/sec

2
  , ή = 0.0089 poise  

 
طرراية المكثياف للترلييل الميكيانيكي حييا اني  هناليك انخفيا  مميتمر فيي كثافية ايالق التربية   Bauyocas, 1927اقترح 

مكثياف معيير بعيد أ ميان معلومية فاني  يمكين  م  الزمن وان كثافة العالق تزداد مي  العميق وبمعرفية كثافية العيالق وباسيتخدا 
حما  المفيوالج المختلفة  ان درجة حرارة اليرفة التي يجري فيها الترليل الميكانيكي تختلف في العادة ان الدرجة التيي 

 : ايتيةدرجة حرارة المعير اليها وكما في المعادلة  إللتش تعير المكثاف اليها لتلك فان قراءة المكثاف تيرح نمبة 
           Hc = Ho + (T – TH) 0.3 

 Hc  هي قراءة المكثاف الميررة 
   Ho  هي قراءة المكثاف المشاهدة 

T     )درجة حرارة اليرفة )مئوي 
TH   درجة مئورة(  20المكثاف اندها ) تعييردرجة الررارة التي تش 
طرراة المكثاف ك رراة سررعة وهي أيضا  يفضل استخدا  طرراة المابة وغرا  اوامال الدقياة في حين تمتخد  

 طرراة دقياة وغرا  اديدة  
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 Reporting the mechanical composition           طرق التعبير عن التكوين الميكانيكي للتربة 
           

  Size of particle حجو  الدقائق  -1
ايين أجييزاء المفيييوالج لرجييو  دقييائق التربيية كنمييب تمييتخد  هييته ال ررايية فييي التععييير ايين التكييورن الميكييانيكي ورععيير 

 مئورة الل أساس الكتلة المأخوخة في هتا الترليل  
 
 التععير العياني ان أجزاء حجو  الدقائق  -2

  Yوخلك برسش منرنل للعالقة بين النمب المئورة الل أساس الكتلة للدقائق اوقل من خلك الا ر مرسومة الل مرور 
وق ار دقائق التربة  نتيجة الستخدا  المقياس اللوغارتمي فإننا نمت ي  شيمول كافية  Xمرور لل يم  مقياس لوغاررتم

 أق ار الدقائق الل رسش واحد  
 

 
 حجش الدقائق الفعال ومعامل التجانل  -3

 التر  التي تتكون من دقائق متجانمة ربما تمتلك نفل النفاخية لتر  أخرى متدرجة تتألف من دقائق بيييرة الرجيش  ا
ق ر اليدقائق للتربية المتجانمية )حجيو  دقائاهيا متااربية( والتيي تمليك نفيل النفاخيية لتربية أخيرى متدرجية )غيير متجانمية 

  Effective Particle Sizeبا ر الدقائق الفعالة  إليهاتتكون من حعيباج بييرة وكعيرة( يشار 
 ق  % من الدقائ10يمثل حجش  بأن ق ر الدقائق الفعال يردد تارربا  إن
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% يمييمل بمعاميييل التجيييانل  10% إلييل ق ييير اليييدقائق الفعييال التيييي تشيييكل  60إن النمييبة بيييين حجيييش الييدقائق التيييي تشيييكل 

Uniformity Coefficient    وررمز لCU  : 
CU  10ق ر الدقائق التي تشكل  \%  60= ق ر الدقائق التي تشكل % 

 ورزداد م   رادة اد التجانل  1تر  المتدرجة يكون اكعر من ،وال 1إن معامل التجانل للتر  المتجانمة تماما يماوي 
 

 طبيعة وسلوك الطين
لمييلوك التربيية بمييعب بييفات  ككعيير المميياحة الميي رية وكونيي  اكثيير نشيياطا ميين ناحييية  يعييد ال ييين اليييروي الجييزء المرييدد  

اج الييل الشييرناج المييالبة لمعييادن  تجيياخ  الكتيونيي العملييياج الفيزروكيميائييية)معادن ال ييين تمتلييك شييرنة سييالبة بشييكل اييا (
وتزداد بزرادة تكافئ االيون كما ان االيوناج المتمئنة والتي تميل الن تكون بعييدة اين المي ح( تكيون سيهلة ال ين اليرورة 

االحييالل ميي  االيونيياج االقييل تميئييا  ان اخييتالف الضييي  اال مييو ي بييين ال بايية المزدوجيية والمرلييول الخييارجي يتولييد  ييي  
بة اندما يممح لل ين المتمدد امتزا  الماء   دقائق ال ين ربما تتجكي  او تتفيرق، بييورة اامية يريد  التشيت  التمدد خا

بوجود الكتيونياج االحاديية شيديدة التمييء حييا يكعير الا ير االييوني لليترة كيتراج الييوديش بميعب تكيون اغلفية مائيية حيول 
  يريل العكل اخا تتجم  دقائق ال ين بوجود االيوناج الثنائية االيون تعمل الل ابعاد دقائق التربة ان بعضها البعا 

 والثال ية 
ان دقييائق ال ييين تكييون خاج اشييكال بييفائرية والييي  فانهييا تمتلييك مميياحة سيي رية نوعييية االييية  باال ييافة الييل خلييك فييان 

دد العنياء الشيبكي لمعيدن الم وح الخارجيةلبعا انواع بلوراج ال ين ترتوي الل مماحاج داخلية كيالتي تتكيون انيدما يتمي
 المونتمورلناي  اند تشرب  الماء   
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 النوعية لدقائق التربة  السطحية المساحة
المماحة الم رية النوعية من أهش خيائل دقائق التربة الن مع ش العملياج الفيزرائية والكيميائية المهمة كالتالبيق  تعد

Adhesion  والتماسييك Cohesion البييتالل واللدانيية وحييرارة اHeat of witting  والتبييادل أاليييوني الييل أسيي ح دقييائق
:الممياحة  إنهياالتربة ،إن مفهو  المماحة الم رية لن ا  معروف كالتربة يععر اني  بداللية الممياحة النوعيية وتعيرف اليل 

  a bلوحدة حجش كلي من التربة  أو a vلوحدة حجش من الدقائق  أو amالم رية الكلي لوحدة كتلة 
 

              a m = 
gm

m

Ms

As 2

  ,  a v = 
3

2

m

m

Vs

As
    ,   a b =  

3

2

m

m

Vt

As
 

 

 ي  ر حجش وشكل الدقياة في قيش المماحة الم رية ،لنفل الرجش تكون المماحة النوعية للمكعب اكعر من الكرة  
 ؟كيف ي  ر شكل الدقياة في المماحة الم رية 

 
 نأخت الكرة /

              V = 4/3 π r
3
 =1mm

3
  

                1
7

22

3

4 3 rx  

                     r
3
 =0.2383 

                      r = 0.620 

              As = 4 π r
2
 = 2)62.0(

7

22
4x = 4.83 mm

2
  

                   a v = 
3

2

83.4
1

83.4

m

m
      

 المكعب /  نأخت
                   V = L

3
 = 1 mm
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 = 6 mm
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 متوا ي ممت يالج / نأخت
                 V = L W h = 1 mm

3
  

                  V = L (0.5  L) (0.1  L) = 1 

                   L
3
 = 20          L = 2.71  mm 

              As = 2 (1(0.5  L) + L (0.1  L)+ 0.5  L (0.1  L)) 

                   = 9.57 mm
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 حجش الدقائق / تأ ير
 ملش   0.1ملش و جزءنا الل مكعباج بييرة طول  لعها  1نفتر  اندنا مكعب طول  لع  
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                        V = (0.1)
3
  

                            = 0.001 mm
3
  

                         N = 1000
001.0

1
  

     N حجش المكعب الييير ادد المكعباج = الرجش اوبلي / 
                       As = 1000 x 0.06 = 60 mm

2
  

                         a v = 60
1

60
  mm

2
/mm

3
  

   3/ملش2ملش 600وببر  المماحة الم رية النوعية  0.01مكعباج طول  لعها  إللوفي حالة تاميش المكعب الكعير 
 وحدة حجش كلما  ادج المماحة الم رية النوعية   أولما بير حجش الدقائق لوحدة كتلة نمتنتس من خلك ان  ك

يميمح  أنكدقائق الرمل واليررن تكون متشابهة ،وان تو ر  حجو  الدقائق يمكين  اوبعاد،فان تععيراج الدقائق متماورة  إخن
 ايتية : ةلنا برما  المماحة النوعية بالمعادلة التجميعي
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   diهي كتلة جزء الدقائق التي تمتلك معدل ق ر ماداره  ciحيا ان 
 ان نمييبة الميي ح  iوسييمك ماييداره  L بأبعييادنتيييور دقيايية بييتيرية لييير  المناقشيية نفتر ييها مربعيية الشييكل  أالندانييا 

 للرجش هي:
            a v =(2L

2 
 + 4 Li )/L

2
 i 

 م ح للكتلة هي :ان نمبة ال
             a m = 2 (L

 
 + 2 i )/ ρs L i   

 فان : 3غش/سش ρs  =2.65،وان  Lماارنة بالبعد النمعي  إهمال يمكن  iسمكها  أنكان  اليتيرة رقياة جدا لدرجة  إخا
                  
                a m = 2 / ρs i  ≈ 0.75 / i   cm

2
/gm  

سمك اليتيرة لمعيدن  أن،الل سعيل المثال لو  بتيرت تادر لو ارف سمك  أنوعية لل ين يمكن المماحة الم رية الن
A 10المنتمورليناي  المفرق بدرجة كاملة كان حوالي 

O  10 أو
 سش لتلك فان : 7-

                  a m = 750
110

075
7



  m

2
/gm  

 وتكون هته القيمة مااربة للقيمة المااسة  
 
العنابيير اليتائييية  وإطييالقفييي ممييك  تييأ يرهييته اليييفة لهييا  إنللتربيية ووجييد  أساسيييةالمميياحة الميي رية نوعييية بييفة  نإخ

 إنالمختلفة وممك الماء واالنتفاخ واالنكماش والخواص الميكانيكية للتربة كالم اطية والتماسك والمااومية ومعاميل الكمير ،
 وك التربة لتقيش سل اوسليمااد في فهش  أنقياسها يمكن 

وأساس لوبيف التربية ررما تكون خاج ميزى  أنها إالقياس المماحة الم رية النوعية للتربة غير شائ   إنالل الرغش من 
 من النمب المئورة للرمل واليررن وال ين )النمجة(   أكثر
 أحادييةالم لوبة لتكورن طباية  الموائل أوال رراة العادية لتعيين المماحة الم رية النوعية تجري بقياس كمية اليا اج  إن

 الجزرئاج الل الم ح ان طررق االمدباص  
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   س / كيف يتش تادير المماحة الم رية النوعية للتربة ؟
 هناك طرراتان هما :     
 ان طررق حرارة االبتالل الرقيقية   -1
نتس انها امدباص يتش تاديرها بجعل التربة بتماس م  كليمرول تر  ظروف خابة من الضي  البخاري التي ي -2

 الجزرئاج ،ورتش الرما  من معرفة كمية الكليمرول الممتخدمة  أحاديةطباة 


