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  Soil Physics فيزياء تربة

 المحاضرة الثالثة /                                                 د بسام الدين الخطيب
 

 Soil Structureبناء التربة 
   

يعرف بناء التربة بانه انتظام دقائق التربة المختلفة عن طريق ارتباطها مع بعضهها الهبعب بساةهاة المهساد ال  مهة        
الخصائص الفيزيائية لمادة التربة من  يث الحجم والشكل والترتيب ودرجهة  إلىيشير بناء التربة وباشاال هندةية معينة . 

 فكرة وصفية وليست كمية. إلىبناء التربة يشير  والمسامات ضمن الس دة البنائية السا دة . األوليةالتاسر من الدقائق 
يمكهن تجزئتهها  ال Primary Peds وهه  فه  اللالهب تجمعهات دائميهة ......  Pedدة تسمى الس دة البنائية الابيعية المفهر 

  Secondary Pedsتهرتب  مهع بعضهها الهبعب مكسنهة و هدات بنائيهة  انسيهة  أنو هدات طبيعيهة اصهلر ولكهن يمكهن  إلهى
 )   ية(.  Tertiary Pedsوالت  من الممكن ان تكسن و دات اكبر تسمى 

A pedal عديمة ال المساد الت  ل( يس لها مدر طبيعPeds. ) 
مههن المهههادة العضهههسية  أغلفهههةفههه  السههاج نتيجهههة الفعاليههات والحرا هههة .وعههادة تكهههسن وات ةههاس  لماعهههة لسجههسد  Pedsتتكههسن 

 لذلك عند طحنها يتلير لسنها . Cutansالاين  أغلفةوالاين ،تسمى 
Clods آو Fragments  على ةاس ها . األغلفةالتمتلك مثل هذه 

 دورات من الترطيب والتجفيف . إلىغير  ابتة...ال تدوم عند تعرضها  Clodsيكسن كتل  أن فرها يمكن  أو ة التربة  را
تربهة كتله  ويمتهاس بسهاس  مكسهرة بهدال  أفهقعهن طريهق تفتيهت  أوتتكسن نتيجة تكسير المهدر الكبيهرة  Fragments األجزاء

 .من ةاس  ضعف طبيع 

كسنان  ابتين على مدى فترات سمنية طسيلة مقارنة ببناء التربة المتلير بدرجة كبيرة من وقت نسجة التربة والساج النسع  ي
 الخر نتيجة لتلير الظروف الابيغية ،النشاطات البايسلسجية وادارة التربة وكذلك العمليات الزراعية .

محتههسى المههاء والهههساء و ههرارة التربههة ،التهه  ة التربههة بسههبب تهها يره العههال  عل ان بنههاء التربههة قههد يكههسن العامههل المحههدد النتاجيهه
 بدورها تؤ ر على انبات البذور ونمس الجذور وكذلك تا يرها على العمليات الزراعية مثل الحرا ة والري والبزل.
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 Structure Formation  تكوين البناء
)الرمهل واللهرين والاههين(  األوليهةالهدقائق  إنالتربهة نظهام معقهد    ه  األطهسار يتكهسن مهن الاههسر الصهلب والسهائل واللهاسي .

وتسههمى بالس ههدات التركيبيههة  األوليههةالههدقائق الثانسيههة تسجههد كمجههاميع مههن الههدقائق النسههجة . أوبمفصههسالت التربههة  إليهههايشههار 
Structure units التجمعات  أوAggregate  ،مجمسعة التربة الت  تسجد بصسرة طبيعيهة فرديهة تسهمى  إنPed  ويمكهن

مجمسعههة مههن الههدقائق التهه  تكههسن القههسة التهه  تمسههك بعضههها الههبعب اكبههر مههن القههسة التهه   أوتجمههع طبيعهه   بأنهههاتعههرف  أن
 تمسك بين المجاميع .

التسسيع الحجمه  للتجمعهات و اباتيتهها وكميتهها والتسسيهع الحجمه  للمسهامات بهين التجمعهات وداخلهها تسصهف بنهاء التربهة  إن
soil structure  بهر ،لهذلك اليعتAggregation   رديفها لSoil structure  الن الAgg.  يمثهل فقه  و هدة وا هدة مهن

وامثههل فلحيههة  أ سههن.ومههن وجهههة نظههر سراعيههة فههان مجمسعههة دقههائق التربههة التهه  تكههسن التجمعههات مهمههة جههدا لتكههسين البنههاء 
 .  Soil tilithللتربة 

التربة للثبات ضد التدهسر نتجه الفعل الميكانيك  لقاهرات قابلية لتجمعات  أ سن إلىتشير بصسرة عامة   Soil tilithان 
مسهههتسى لنمهههس النبهههات والنشههها   أ سهههنالماهههر وجريهههان المهههاء لهههذلك فهههان طبيعهههة الع قهههة بهههين الههههساء والمهههاء ةهههسف تعاههه  

 الميكروب  .
 تسهم ف  تكسين تجمعات التربة .منها: ديدة تسضج الفعاليات الت  يمكن اناتجاهات ع

 Clay Particleدقائق الاين   -1
قهههسى الت صهههق بهههين الهههدقائق تنشههها بفعهههل  إنتقهههسم دقهههائق الاهههين بعمهههل جسهههسر بهههين دقهههائق الرمهههل الكبيهههرة و بيبهههات التربهههة .

  .ميكانيك  فيزيسكيميائ 

 

  Organic matterالمادة العضسية  -2
ق الاههين تكههسن العامههل الرئيسهه  تلعههب المههادة العضههسية دورا مهمهها فهه  الفعاليههات الميكروبيههة فهه  التربههة وههه  مههع دقههائ    

فه  تكهسين تجمعهات  ابتهة مهع الرمهل .والمهادة العضهسية بهدون  األطيهانمهن  تهأ يرا أكثهرتكهسن التجمعهات وهه   المسؤول عن
تههسفرت وههروف مناةههبة للنشهها  الميكروبهه  يههزداد معههدل تكههسين  فههاواقليههل علههى بنههاء التربههة  تأ يرهههاالفعههل الميكروبهه  يكههسن 

 ألنهههمعهدل تهدهسر التجمعهات  سيههادةالفعهل الشهديد للميكروبهات لههه ا هر ةه ء فه   إنيسهيل الفاريهات كمهها التجمعهات بفعهل ما
  يعجل من تحلل المادة العضسية .

الن عهدد قليهل مهن الهدقائق تتماةهك   Single grain structure أو   Structure less بأنههيسصهف بنهاء التهرل الرمليهة 
 لتربة .تتراب  فيما بينها عند جفاف ا أو

Genesis of soil structure   
لههها انتشههار فهه  المههاء كمهها تحتهها  عمليههة يحصههل  ممسههسكة معهها بحيههث ال أوليههةدقههائق  إلههىتكههسن التجمعههات الثابتههة يحتهها  

التجمههع  إنلعمليههة التحبههب لههذلك يمكههن القههسل  أولههىعمليههة التخثههر مر لههة  إونوفعاليههات تجمههع .. ةإةههمنتيمههساد  إلههىالتجمههع 
 لتثبيته . ةإةمنتيمساد  ىإليحتا  
سامل رئيسية أ ياء التربة كعفعالية المجاميع الجذرية وفعالية  إلىالروةية السابقة عن عملية تكسن التجمعات تشير  األفكار

التليرات الدورية ف  الرطسبة والحرارة تسبب ف   أنبفعل فكرة  إضافاتعليه  أجريتف  تكسن التجمعات ولكن هذا المفهسم 
 وبالتال  تكسن التجمعات .  Fragmentsتكسين 
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بان تكسن التجمعهات يعتمهد علهى التهداخل بهين الكتيسنهات المتبادلهة علهى دقهائق الاهين والمحلهسل   Russell (1934)اقتر  
النهايات السالبة للماء تهرتب  مهع الكتيسنهات والنهايهات  إنةالبة . بشحنات..دقيقة الاين تمثل بان لها نساة وةاج مشحسن 

 لمسجبة على ةاج الدقيقة على النحس التال  :ا
     Particle  -- water ---Cation –water ---Particle  
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  Classification of soil structureتصنيف البناء 
 للرض تصنف البناء يعتمد على :   

  Shape and arrangements of pedsشكل وانتظام المدر  -1
  grade of structure درجة   
   Size of peds جم المدر  -2

  Class of structureصنف 
  Distribution and durability of pedsمدى وضس  ومتانة المدر  -3

  Type of structureنسع 
 

 ف  التصنيف عادة يتبع التسلسل االت  :
             Grade  - Class – Type  

Grade خههل ال : يمثههل الفههر  او االخههت ف بههين التماةههك داpeds  وبههين الت صههق بههين الpeds  المتجههاورة .ويههتم تحديههد
الدرجههة مههن م  ظههة مههدى متانههة المجههاميع ونسههب المههادة المتجمعههة مقارنههة بالمههادة غيههر المتجمعههة عنههدما تكسههر او تسههحق 

 المجاميع بصسرة متانية او عندما نحاول فصل المجاميع عن بعضها .
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 اء للزراعة البن أهمية
تهرل يتصهف  إلهىمعظهم المحاصهيل تحتها   إن. واإلنتا معدالت لنمس النبات  أقصىبناء لضمان  أ سن إلىتحتا  التربة 
 بنائها باالت :

 م ئم لتاسر ونمس الجذور. -1
 يسمج بتهسية مناةبة ووروف بزل جيدة للمناقة الجذرية . -2

 يسمج للتربة بمسك كمية كافية من الماء . -3

 كمية مناةبة من العناصر اللذائية للنبات . يسمج بسصسل -4
 

  Management of Soil Structure البناء إدارة
 عنهد أي وقهت والتربهة ردياهة البنهاء هه  التربهة الته  ال إنتها  أ سنيسفر وروف تعا   جيد عندما بأنهيسصف بناء الترل 

 للاسي .تسفر وروف م ئمة من  يث مساماتها لتاسر الجذور والبزل والتبادل ا
 البناء : إدارةهنالك   ث عمليات مهمة ف  

  Modificationتليير البناء  -1

تهدهسر  إلهىفهان  را تهها تهؤدي  أعشهالكانت التربهة قديمهة فيهها  فاواعلى طبيعة بنائها  األرضيؤ ر اةتعمال          
 ةنسات فيتحسن بنائها. أربعة لمدة باإلعشالبنائها بسبب انخفاض المادة العضسية بينما يمكن سراعة التربة 

.يالهق علهى التربهة يسهيار عليهه باريقهة الحرا هة ونسعهها وتسقيتهها  أنعمليات الحرا ة علهى بنهاء التربهة يمكهن  تأ ير إن
Mellow أو good tilith   عندما تكسن مجاميع الابقة الساحيةSoft  أو Crumb . 

ا تهست علهى نسهبة جيهدة مهن  إوافر وروف جيدة للتربة خاصة  را ة التربة وات النسجات المتسةاة ةهل جدا ويس  إن
O.M ،تحام بناء التربة وتجعل الابقة الساحية بعد فترة متصلبة عند الجفاف . فانهاالحرا ات المستمرة  أما 

 
 Stabilizationتثبيت البناء  -2

 أوتلايتههها بالمههادة العضههسية  أوسية المههادة العضهه إضههافةاةههتعملت طههر  طبيعيههة وصههناعية لتثبيههت بنههاء التربههة مثههل       
 Phosphoric)           محسنات التربة خاصة على الساج مثل المحسنات ال عضسية إضافة أوسراعتها بالمحاصيل 

acid, Cement , Lime) مصلحات عضسية مثل  أو(VAMA , PAM , PVA) . وغيرها 
 
  Preservationالحفاظ على البناء  -3

التربهة هه  صههيانة المسهامات و باتيتهها لتهسفير وهروف جيههدة للجهذور ونشها  أ يهاء التربهة التهه   إدارةمشهكلة فه   أههم إن
والتربهة نفسهها   األ يهاءتنتج اصهما  تسههم فه  تحسهين البنهاء لهذلك فهان تجهيهز المهادة العضهسية للتربهة ضهروري لفعاليهة 

وهروف مشهجعة للبنهاء الجيهد .كهذلك صهيانة بنهاء  إلعااءالحفاظ على مستسى عال  لخصسبة التربة ضروري جدا  إن.
الثقيلة الت  تسبب دك مستمر للتربة يخرل التسسيع المسام   اآلالتالتربة ممكنة بتقليل الفعل الميكانيك  بتقليل  ركة 

تههتم  األدغههالمكافحههة  أنعلمنهها  إوااقههل مهها يمكههن خاصههة  إلههى اآلالتيقلههل مههن  ركههة   Zero tillage.لههذلك فههان 
 .باآلالتدات وليس الجن  بالمبي
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 Aggregate Stabilityثباتية التجمعات 
 

Aggregate  يختلههف  المجمسعههة الملم(داخههل  2)اقههل مههن  األوليههةتسسيههع الههدقائق  إن: جههزء مههن التربههة كبيههر بدرجههة بحيههث
 تسسيعها كثيرا عن تسسيعها داخل التربة.

والشهه ء   differential swellingب هههذا التكسههر  هههس وةههب Slakingللمجههاميع عنههد تلايسههها بالمههاء  األولهه التكسههر 
الههساء . المهادة العضهسية والمهساد  تأ ير,كلما سادت ةرعة امتصاص مجاميع التربة للماء كلما ساد   entrapped air األخر

لهدقائق الاهين وولهك لتلليهف المهادة العضهسية  الههساء تأ يرالكارهة للماء تعمل على تقليل ةرعة الترطيب فتقلل من  األخرى 
للههف كههيس شههبك  مجمسعههة مههن الههدقائق ،كههذلك وجههسد المههادة )مجمسعههات مههن دقههائق الاههين المسجههسدة فهه  المجههاميع( كمهها ي

ممهها يقلههل مههن ةههرعة امتصههاص التربههة للمههاء   Contact angleالعضهسية بكميههة مناةههبة يعمههل علههى سيههادة ساويههة التمهها  
الكالسهيسم  كربسنهاتطبيعيهة بساةهاة ترةهب  إما ائق الاين ككتل صلبةيمنع عن طريق تلليف دق أو Slakingيقل  أيضا،

.مقهدار  التربهةنسبة الاهين فه   وأيضاالعاملين تعتمد على المسا ة الساحية للاين  أهمية. الكلس  باضافةاصاناعية  أو
 المجاميع من الماء قبل االنضلا  . أوالمسل  يقل مع سيادة محتسى التربة  اإلجهاد

 
 

 ة العالية تقل ةرعة الترطيب فتقل قابلية التربة على التكسر والعكس عند جفاف التربة .بالرطسب
وتحههدث هههذه الظهههاهرة فهه  بدايههة اللمهههر وتسههبب تكسهههر تعتمههد علهههى ةههرعة الترطيههب وطريقهههة الترطيب.  Slakingوههاهرة 

كانههت  إوا، األمهه  اء ووجههسد للمهه Hydrationفعههل  يبههدأ أنبعههد  فيبههدأ  Dispersionتشههتت دقههائق الاههين  أمههاالمجههاميع 
 أمهابسجسد الملنيسيسم  تأ يرهدور رئيس  ف  التشتت ويزداد  للصسديسمالدقائق االنفصال عن المجاميع . تبدأواطاة  األم  

 (.أعلى)شحنة معاكس  فتأ يره األلمنيسم
قهههائق الاهههين  سهههب نظريهههة الصهههليرة الحجهههم قههد تمنهههع التشهههتت عهههن طريهههق عملهههها كجسههسر بهههين د واأللمنيهههسمالحديهههد  داكاةههي

Russell . 
المادة العضسية قد تعمل على منع التشتت بسبب عملها كرواب  بين دقائق الاين  تهى عنهد وجهسد الصهسديسم )تعمهل علهى 

 تهأ يرالكالسهيسم يقلهل مهن  كربسنهاتعلى التشتت ،وجسد مصدر مثهل  تأ يرهالصسديسم فتقلل من  إلىمنع الماء من السصسل 
 .  electrolyte content of water بتأ يرالتشتت 

المختصين او المهتمين ببناء التربة و باتيته وع قته بالتعرية والغيب وتلللل الجذور والتهسية والتابيقات الهندةية  إن    
 رتب  بشكل جيد بهذه العسامل .بار  ت يقيمسن بناء التربة فأنهمالمرتباة بحركة الماء وقسة التحمل 
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الثبهات ضهد  أوتجمعاتهها للبقهاء  أو بيباتهها  أوقابليهة التربهة  إلهىمصالج عام يشهير  بأنه  Soil Tilithن يعرف الزراعيس  
الزراعية وقارات المار وجريهان المهاء ،لهذلك فهان اختهرا  المهاء والتهسيهة واختهرا  الجهذور  اآلالتعملية الهدم بفعل ضل  

 مستسياتها . أ سنيكسن عند  أنيجب 
ناء التربة بتعيين محتسى التربة من التجمعات و باتيتهها وطبيعهة المسهامات وههذه الخصهائص تتليهر بسهبب يمكن تقييم ب    

 على ع قة التربة بالنبات . تؤ رفعاليات  الحرا ة ونظام النبات والت  بدورها 
 

 طرق تحليل تجمعات التربة والتعبير عن نتائجها
بة الدقائق الثانسية المقاومهة لفعهل المهاء او الريها  فه  التربهة وكهذلك فعهل تهدف عملية تحليل تجمعات التربة الى قيا  نس 

هنالك   ث تكنيكات تسهتخدم  المفصسالت لتكسين مجاميع. بصسرة عامة الفصل الميكانيك  للتجمعات الناتجة عن ارتبا  
 لتحليل المجاميع ه  :

 النخل الرطب والجاف . -1
 اةتعمال الهساء . -2
 يب . طريقة الترة -3
 
 Dry sieving / 

ويحبذ التجفيف هسائيا على النخل الرطب الن الظروف   Clodsالكتل  أوتستعمل لتقييم تسسيع التجمعات                 
 تحام التجمعات بسبب الفعل الميكانيك  . إلىالرطبة تؤدي 

النخهل  أمهاة فبمها بتعلهق بالتعريهة الريحيهة ،النخل الجاف باةتعمال مجمسعة مهن المناخهل الهدوارة تعاه  دلهي  مهمها للتربه إن
واةهتنادا لههذه الاريقهة فهان التربهة ترطهب بباه ء بالخاصهية الشهعرية   Soil Aggregateالرطهب فههس طريقهة جيهدة لقيها  

 30فه  الدقيقهة ولمهدة  مهرة 30مجمسعة من المناخل الملمسرة بالماء ترتفهع وتهنخفب فه  المهاء  إلىدقيقة  م تنقل  30لمدة 
 ملم . 0.25منخل قار فتحاته  أخر إن،ويحسب وسن التربة على كل منخل .انج(  1.25)ترتفع وتنخفب لمسافة يقةدق

 .  (Yoder ,1936 ; Kemper , 1965)اقتر ت طر  ميكانيكية عديدة لهذا اللرض منها 
الترطيههب مجههاميع الكبيههرة .ئيهها يقلههل نسههبة المشههكلة فهه  النخههل الرطههب ههه  طريقههة الترطيههب للنمههاو  ،التجفيههف هسا أهههم إن

رش المهاء  أمهااللمهر يسهبب تحاهم المجهاميع مقارنهة بالترطيهب بالخاصهية الشهعرية . . السريع يسبب تحام المجاميع الكبيرة
الهساء المحصسر كبيهرا علهى  تأ يرالترطيب السريع يجعل  إنعلى المجاميع فانه يعا  اقل تحايم مقارنة بالار  الث  ة .

  ل لهذه المشكلة . أ سن.لذلك فان الترطيب مع التفريغ يعد تحام التجمعات 
 
. 
 

Expression of data 
لتحديهد نسههب التجمعههات   State of aggregationفهه  التربهة .اقتههر  مصهالج  هنالهك طههر  عديهدة لتمثيههل التجمعهات  

عدة تجمعات مقارنة بتربة مزيجهة تحتسي على  من  جم معين ةائد ف  وسن من التربة  .ولكن ف  الترل الرملية ال األكبر
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تجمعات من الاين واللرين فه  تربهة خشهنة .لهذلك  تساجدغرينية ,النها تحتسي على نسب عالية للدقائق الخشنة بينما يتمل 
 – 0.05)            مههن  جههم معههين األكبههربة التجمعههات تجمعههات للمفصههسالت الناعمههة نقسههم نسههوللحصههسل علههى نسههبة ال

للهدقائق الناعمهة  degree of aggregationمن ولك الحجم وهذا يعاه   األصلر األجزاءبة على نسبة ملم( ف  التر  0.1
. 

لتجمعهات التربهة   Mean Weight Diameter (MWD)تعبيهر معهدل القاهر المهسسون  Van Bavel (1949)ادخهل 
 دليل للتجمع : أوكمؤشر 

       MWD = ii

n

i

wx





1

 

 : إن يث 
Wi بة السسن لحجم معين من التجمعات .: نس 
Xi : )قار ولك الجزء )الحجم . 

كما يمكن تحديد معدل القار المسسون بيانيها مهن منحنيهات التجميهع التكهراري  يهث تمثهل اعلهى معهدالت للمفصهسالت مقابهل 
( والههذرة مسههتمرة ههه  علههى معههدل القاههر المههسسون للتههرل العههذراء والمزروعههة بالههذرة )دورة سراعيههة قيمههة إنالتكههرار التجميعهه  .

 . 0.288،  0.432،  1.604التسال  
كمؤشر للتجمع   Mazuraf ,1950اقتر  من قبل  Geometric mean diameter (GMD)معدل القار الهندة   أما

مجمهسع النهساتج  إن.لمعهدل قاهر ولهك الجهزء  مباللسغاريتمضروبا  وسن التجمعات لحجم معين من مفصسالت التربة إن يث 
 : GMDمقسسما على السسن الكل  للنمسو  يعا  حجسم المختلفة للمفصسالت لل

           

                 










n

i

i

n

i

ii

w

xw

Y

1

1

log

exp  

 يؤ ر الماء على تجمعات التربة باريقتين:
ل الههساء االنفجهارات بفعه أوالتمهدد  أويسهبب تفكهك التجمعهات خه ل عمليهات االنتفها    Hydrationفعل التهادرت  إن: أوال

 المحصسر .
 . األماار انيا : يخرل الماء ويحام التجمعات من خ ل ةقس  

الهدقائق المتشهتتة تتحهرك وتنتقهل فه  مسهامات التربهة فتزيهد مهن صه بتها  إنتسبب القارات الساقاة تشتيت لمجاميع التربة 
( فتكهههسن قشهههرة غيهههر أكثهههر أواج )النهههج فههه  السههه والتجمعهههاتتحاهههم التحبهههب  فانههههاالشهههديدة  األماهههار أمهههاوتقلهههل مسهههاميتها .,

 .  Crustنفاوة
 طرق التقييم 

 هنالك عدة طر  لتقييم  باتية التجمعات ه  :   
 الثباتية ضد الهدم خ ل النخل الرطب. -1
 الثباتية ضد تصادم قارات مياه االماار.-2
 الثبانية ضد التمز  خ ل اللسل بمجلسل مخفف لكلسريد الصسديسم.-3
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 ة ضد اللمر عند معاملة النمسو  بمحلسل كحسل  او السسائل العضسية.الثباتي -4

 يستعمل لتعيين التسسيع الحجم  لثباتية التجمعات . النخل الرطب إن
تكنيهك بسضهع التجمعهات علهى مجمسعهة مهن المناخهل الته  تتحهرك عمسديها فه   Russell and Feng (1949)اةهتخدم 

الع قهة بهين الثباتيههة وطهسل سمههن التذبهذل )الحركههة( هه  ع قههة  أنحهدد ووجههدوا لههزمن م المهاء بشهكل تذبههذب  ولعهدة دورات
 وكاالت  : آةية

 Log w = a – b Log T  

 : أن يث 
W . وسن التجمعات الثابتة ف  الماء : 
T . )سمن التذبذل )الحركة : 
a  قيمة : Log w  عند الزمن صفر(initial stability)  . 
b .ميل معادلة االنحدار : 
 

 معايير تقييم بناء التربة( دالالت قيا  بناء التربة
 الكثافة الظاهرية . -1
 معدل القار المسسون . -2

 تسسيع المسامات . -3

 . المائ التسصيل  -4

 غيب الماء ف  التربة. -5

 


