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 :الكثافة الظاهرية والحقيقية للتربة 
همنا الااهرةنة دالمقيقينة هنكا لكن   : لةلربنة تثافلنا  . الكثافة هي عبارة عن  تلةنة دةناة الم ن    

االدل ه  الم م الااهري دالكي يمثل ة م الناااق  ااقنا ة نم الغرا ناب الة  ينة  اللربة لها ة ما 
دلمنا تنا  الم نم المقيقني اانل ( . داناق  اللربنة ) دالم م المقيقي دالكي يمثل ة نم الناااق  فقن  

 . م  الم م الااهري ل غس تلةة اللربة لكا فا  الكثافة المقيقية اكةر م  الكثافة الااهرةة 
 

 :      Bulck density of Soilالظاهرية   الكثافة
ة نننم + ة نننم الننناااق  ) تعنننرل عةننن  انهنننا دا  اللربنننة مقاننن   عةننن  ة مهنننا الكةننني 

 م  8.1 – 9.0دتلرادح قيملها لمعام اللرب ب    3سم/ دتقاس بالغرا  ( . الغرا اب 
 . 3سم/

 : دةمك  اللعة ر ع ه بص رة رةاضية 
 

Bd  = Ms / Vt  = Ms / Vs +Vf     

 :ة ث ا  
Bd  : 3سم/الكثافة الااهرةة لةلربة مقارة ب  م 
Ms  : كلةة دااق  اللربة الصةبة مقارة ب  م 

            Vs :3ة م دااق  اللربة الصةبة مقارة ب سم 
Vf   :3ة م المااماب في اللربة مقارة ب سم 

 Vt  : ة م تلةة اللربة مع المااماب. 

ج اا لةمكم ب اسطله عة  ماامية اللربة دمنا  ةرتنة  تعلةر الكثافة الضاهرةة مؤشرا
 .دعةيه فأنها تؤثر عة  انلاجية اللربة . الماء داله اء دتغةغل ال كدر في اللربة 

 :طرق تقاير الكثافة الااهرةة 
 
 :الطرق المختبرية  .1

 دتلةخص طرةقة العمل تما يةي(  Clod method  The)طرةقة شمع الةراف   .  أ      

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
 كلية الزراعة  -جامعة االنبار 
 املرحلة األوىل

 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 رشع احملاضرة الرابعة



2 

 

 . تلةة م  اللربة بخي  دعةقها في م زا  داةاب ال ا  في اله اء  ارب .8
ْ   09 – 09ا مننننر تلةننننة اللربننننة فنننني شننننمع الةننننراف   المصننننه ر دعةنننن  درجننننة ةننننرارة  .8

مراب ةل  تلاكا با  الكلةة تغطت تماما بالشمع  3-2داخرجها بارعة ترر العمةية 
 انلار ةل  تةرد . 

 ةراف   في الماءادا  تلةة اللربة دهي مغطاة بشمع ال .2
 

 الحسابات 
 
 
 

دانهنننا  –دا  الكلةنننة دالشنننمع فننني الهننن اء                                                
 في الماء 

 =ة ننننننننننننننننننننننننننم المنننننننننننننننننننننننننناء المننننننننننننننننننننننننننزاح = ة ننننننننننننننننننننننننننم تلةننننننننننننننننننننننننننة اللربننننننننننننننننننننننننننة دالشننننننننننننننننننننننننننمع  
 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 كثافة الماء                                                                
 

 دا  الكلةة في اله اء    –ء دا  الكلةة دالشمع في اله ا         
 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن= ة م الشمع 

 ( 3سم /  م  9.0) تثافة الشمع                                  
 

 دا  اللربة ال افة                                     
 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن= الكثافة الااهرةة 

 ة م الشمع  –ة م تلةة اللربة دالشمع                        
 
 
 

 :الطرق الحقلية  .2
 The Core methodsطرةقة االسط انة    . أ 

دهننكا الطرةقننة باننيطة دسننهةة  ع نناما  ال تكنن   فنني اللربننة جننكدر نباتنناب اد اة ننار 
ة ننث تؤخننك اسنننط انة معانيننة ةنننادة معة مننة الم نننم دمنن  ثنننم تغننرا فننني اللربننة بمنننكر 
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بم نننث ال تنننؤدي الننن  ر، اللربنننة ة دولنننا ب اسنننطة ادتنننر خنننا، لنننكلا  دبعنننا ولنننا 
نالخرج االسط انة دهي ممةؤة باللربة دت اف دت ا  اللربنة ف هنا بعنا ت هيغهنا بنالغر  

االسنط انة  دمن  ثنم نانلخرج  دبقامة  دا  اللربة عةن  ة مهنا النكي هن  نغنس ة نم
 .الكثافة الااهرةة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Π r= ة م االسط انة 
2
   × h 

   3.83= ال ابة الثابلة   Π : ة ث ا   
r 

2
 نصف اطر االسط انة :    

H    : ارتغاع االسط انة 
 
 

 Gamma radiation transmission techniqueاسلعمال اشعة گاما  . ب
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ا  اشننننعة گامننننا ع نننناما تلمةننننل جماننننا فانهننننا تلشننننلت دمقنننناار اللشننننلت منننن  المعننننردل 
يعلما عة  تثافة المادة المنارة من  خهلهنا اشنعة گامنا دانا  Scattering( االسلطارة)

ياننلعمل المةنناأ المننكت ر فنني تمايننا تثافننة اللربةداننا اعطننت هننكا الطرةقننة نلنناق  ج نناة 
 .دسرةعة جاا بالمقارنة مع الطرق االخر  

طرةقة يرسل شعاع ود طااة معة منة من  مصنار الشنعة گامنا خنهل اللربنة في هكا ال
دتقاس شاة الشعاع الخارج م  اللربة م  ال هة الثانية دم  ةااب الن قص فني شناة 

فنننني هننننكا الطرةقننننة يمكنننن  معرفننننة . االشننننعاع يمكنننن  معرفننننة الكثافننننة الااهرةننننة لةلربننننة 
ل الم سنم الزراعني اد خنهل اللغ راب اللني تمصنل عةن  الكثافنة الااهرةنة لةلربنة خنه

 .أي فلرة ام ية 
 

https://www.facebook.com/Scientific.Page.Dept.of.Soil.Water.S

ciences/videos/2278312989122577/?t=51 
 
 

 :         Partical density of the Soilالكثافة الحقيقية 
 

تلنرادح قيملهنا فني معانم .   تعرل عة  انها دا  اللربة مقا   عة  ة م الاااق  الصةبة فق
اما الابال فأ  تثافلها تلرادح ب   .  3سم /  م  2.02 – 2.22اللرب الزراعية المعانية ب   

دلما تانت الم اد العض ةة تل مع في االف  العةن ي فنا  الكثافنة   3سم/ م   8.19 – 8.22
ية ب   الكثافنة المقيقينة المقيقة للربة هكا االف  تك   اال م  بقية االفاق ده اك عهاة عكا

 . لةلربة دممل اها م  المادة العض ةة 
يعلمننا اسنناس تقنناير الكثافننة المقيقيننة عةنن  ةانناب ة ننم النناااق  الصننةبة دولننا بنناةهل هننكا 

 . الاااق  ممل ساقل معة   الكثافة مثل الماء دم  ثم ةااب ة م الااقل المزاح 
ا   ة ة مية واب ساادة دةانب طرةقنة دهي (  Pycnometer) دةالخا  لهكا الغرض ا   ة

 . العمل اللالية 
 .ادا  ا   ة الكثافة دهي فار ة مع الااادة  .8
ي ننب ا  تكنن   رط بننة اللربننة ال اننةية )  ننم منن  اللربننة دضننعها داخننل الق   ننة  89ادا   .2

 ( معة مة 
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اضف تمينة من  المناء المقطنر المغةني دلمةنرد الن  داخنل الق   نة الن  ةن الي نصنغها درج  .3
مل ةاب لطرد اله اء الم ج د ب   مااةاب اللربة داةهل الماء ممةه ثم اكمنل الم نم الم

 .بعا ولا ال  عهمة بالماء المقطر 

 ( اوا جادا الماء الما فا  االنة ب الشعري في الااادة يخرج الماء الزاقا)

ضنننع الاننناادة دجغنننف ممل ةننناب الق   نننة دنضنننغها ثنننم امزهنننا بالمننناء المقطنننر دأدانهنننا منننع  .3
 . الااادة 

 
 
 

 :الحسابات  
 

 (دا  الق   ة مع الماء   –دا  الق   ة مع اللربة دالماء = ) دا  اللربة في الماء 
 دا  اللربة ال ال                                        

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن= الكثافة المقيقية 
 دا  اللربة في الماء –دا  اللربة ال افة                       

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن                              
 تثافة الماء                                     

 
 : بعا معرفة الكثافة المقيقية دالااهرةة لةلربة يمك  ةااب ماامية الكةية لها م  القان   اللالي 

 الكثافة الااهرةة                              
 899(  ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن - 8= ) الماامية الكةية 

 الكثافة المقيقية                                
 

غرا نناب الم جنن دة بنن   دتع نني الماننامية ولننا ال ننزء منن  الم ننم اللربننة الممةنن ء بالمنناء دالهنن اء أي ال
النناااق  اللربننة الصننةبة دلهننا اهميننة تة ننرة فنني تمايننا ةرتننة المنناء دالهنن اء داخننل اللربننة دلمننا تانننت 
كثافنة المقيقيننة ال تخلةننف تث ننرا فني اللننرب المخلةغننة لننكا فننا  المانامية تل اسننب عكاننيا مننع الكثافننة 

 . الضاهرةة 
 
 

                                             


