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 Soil Physicsفيزياء التربة 

 ا.م.د بسام الدين الخطيب                                                          5 محاضرة

 Soil waterماء التربة 

 ))وجعلنا من الماء كل شيء حي(( صدق هللا العظيم
  Properties of water in relation to porous media   خواص الماء المتعلقة باألوساط المسامية 

 وجود الماء 
يعد الماء مكون أساسي للكائنات الحية وضروري جدا للحياا  وكاكلل للتارل الة اهة يؤاو بارجر كدرجاة ك  ار          

ة ومنؤااا النهاتااات يااي الكر اار ماان التااااميت الكيميائيااة والا ربائيااة للترلااة باتضاااية ولااك أنم تااح يااي  مااو الكائنااات الحياا
والا ربائية للترلة  . الماء موجاو  ياي أي مكاان  ةلكلل يان معرية سلوك الماء تعد حالة أساسية لاؤم الظانر الكيميائي

 وأي وقت ونو الزم تكمال  ور  حيا  أي كائن حي . 
 

 البناء الجزيئي للماء
كل ون(جرئي وان قطر  34.000)  X 3.4 1022  يحتوي سنتمتر مكعب واحد من سائل الماء ملك حوالي         

وناكا   H2Oسام( .ان ال اي ة الكيميائياة للمااء ناي  A0    10-8 X 3ا كساتروم )ا كساتروم    3كال منؤاا حاوالي 
لاي  خطياا   H – O – Hيشا ر الاك ان الياريء الواحاد يحتاوي ملاك  هرتا ن ن ادروج ن وهر  اوكساي ن .االرتهااط 

ننالال  Tetrahedral رجة والتي تمرل ا حرايا قليي من تنظايم رلاامي الوجاو   104.5 اولكنح منحنيا ولراوبة مقدارن
تاسااا را واحااادا لؤاااكا اال حاااراك وناااو ان االلكترو اااات ج ااار المر وجاااة لموكساااي ن تحااااول ان تتنااااير مااا  االلكترو اااات 

 .   A0  0.965نو   O – Hالمر وجة ان معدل المساية ك ت جربئات 
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   Heat capacityالقدرة الحرارية 
ني مقدار الحرار  اليزمة لري   رجة حرار  جرام واحد من الما    رجاة مئوباة واحاد  .وبيحا  ان الحارار  النو ياة     

مند مقار تؤا بالماء مند  ا   رجة الحرار  ،وملك هلل يان القادر  الحرارباة    Heat capacityالي ما   ما ني اال 
ساعر  حرارباةمجم والسا ب  0.493ر  الحراربة للماء .وقد وجد ان الحرار  النو ية للرلج ناي للموا  األخرى اقل من القد

يي هلال برجا  الاك األواصار الؤ دروج نياة للارلج تهقاك كاملاة ك نماا ياي حالاة المااء ياان كر ارا مان ناك  الارواب  تتكسار 
د وجاد ان الحارار  النو ياة للمعاا ن الداخلاة سعر مجم وقا  0.171بارتااع  رجة الحرار  .ان الحرار  النو ية للؤواء ني 

 1وملك ناكا األسااا ان الحارار  النو ياة ل  3سعر مسم 0.5سعر مجم او حوالي  0.2يي ترك ب  قائق الترلة تساوي 
 75ساعر  )مناد الياااك( ولقاد وجاد ا ؤاا ت ال الاك . 0.25% يسااوي  50من الترلة ملك أسااا ون مساام تؤا  3سم

 رلة مشهعة بالماء .سعر  مندما تكون الت
ول ااور  مامااة تكااون الحاارار  النو يااة للمحال اال المائيااة منةااااة ماان الحاارار  النو يااة للماااء النقااي وبرجاا  نااكا الااك ان 

 الكر ر من الرواب  الؤ دروج نية تتكسر كواسطة االميح الكائهة ولكلل تنةاض الطاقة اليزمة لتكس ر نك  الرواب  .

  Vapor pressureالضغط البخاري للماء 
يعاارك به ااح الااا   الم ااكول كواسااطة الهةااار الةاااص بالسااائل وهلاال يااي حالااة وجااو  تااوازن كاا ن نااكا الهةااار ولاا ن  

 السائل .وبمكن ان يطلق مليح القدر  أو الم ل ملك التهةر .وبيح  ان الا   الهةاري بربد كربا    رجة الحرار .

 

وهلل بإحاار كمية ص  ر  من الما   ووضعؤا يي أ  ولة بارومتربة وبمكن قياا الا   الهةاري بطربقة مهسطة 
 م لقة وميحظة اال ةااض يي ارتااع الهاروم تر.

    Viscosityاللزوجة 
تعرك اللروجة با ؤا احتكاك ال ااز او الساائل الاداخلي )ياي أ اك اب  اخلياة( وناكا االحتكااك  ااجم مان مقاوماة ناكا    

يمكن التع  ار منؤاا ب اور  مهساطة .لقاد لاوح  ان لروجاة المااء مناد  رجاة   Flowليربان السائل او ال از لعمليات ا



3 
 

ونااااي  هااااار  ماااان  Poiseح اااا  ان اللروجااااة تقاااااا وحاااادات   (Centipoises)ساااانتي كااااواز  1تساااااوي  0م 20
 .  poise = 100 centipoisesوان  2 ابن.جا يةمسم

ان لروجااة الماااء تكااون ماليااة جاادا اها قور اات بالسااوائل األخاارى هات الااوزن اليربئااي ال اا  ر وبرجاا  الساا ب يااي هلاال 
ومن هلل تظؤر أنمية  x 1013 poise 12اياا الك الرواب  الؤ دروج نية .وملك س  ل المرال يان لروجة الرلج ني 

اطق الهاار   ح ا  برباد تار ا  لروجاة المااء وبقال الرشاف اللروجة للماء كعامل نام جادا ياي مملياات الرشاف ..يااي المنا
وقد يعرى الس ب للدرجات العالية للشف يي المناطق االستوائية الك ان المااء الادايت تقال لروجتاح.ولالقرل مان ساطوح 

ؤماة الط ن تكون لروجة الماء ك  ر  لدرجة ان حركة نكا الماء تهطت لمسال وقد تتوقا  الحركاة كلياا .ناك  الظاانر  م
 جدا يي ممليات الترس ب ولالتالي وجراء التحلييت الميكا يكية التي تيري للترلة ، 

 
      Surface tensionالشد السطحي  

يطلق ملك ظانر  ساحب او شاد الساوائل بح ا  تهخاك أشاكاال مع ناة هات اجشاية مر اة لؤاا القادر  ملاك الحركاة        
  جكل ولك االملك مند سطف السائل وبم ل الك ممل مساحة سطحية بظانر  الشد السطحي .والشد السطحي نو قو 

 ص  ر .ولنتة ل يقامة ال اكون 
بتهجر الشد السطحي كدرجة ك  ر  كواسطة الت  ر يي  رجة الحرار  ولكن نكا الت  ر يكاون محادو ا ياي  رجاات الحارار  

 المحدو   يي الترلة .
مامة يان ي احب هلل زبا   الا   الداخلي ونكا بتهعح زباا   اال حنااء يي حالة ت  ر وارتااع  رجة الحرار  ب ور  

الموجو  بالسطف ونككا حتك   ل الك  رجة يمكن مندنا ان يكون الا   الاداخلي ك  ار جادا مماا ي ااحهح خارو  
لاايقة الاقامة ملك شكل بةار .وبحدث هلل كلما قل قطر اال اك ب الشعربة ،أي يحدث يق  يي األ اك اب الشاعربة ا

 وال يمكن ان يحدث مطلقا يي األ اك ب العرباة .
 

 Capillaryالخاصية الشعرية  
ني احد الظوانر الؤامة للشد السطحي ،وني  هار  من تيااهل جربئاات الساائل وخ وصاا المااء خايل المساامات  

معناناااا ياااي  hair الشاااعربة الاااايقة ماتوحاااة وتتناساااب ناااك  الةاصاااية مااا  قطااار األ اك اااب الشاااعربة .ون كلماااة الشاااعر 
 . Capillaاليت ني 

ممااا يساا ب صااعو  الماااء يااي   Adhesionوالتيصااق  Cohesionتاارته  الةاصااية الشااعربة بظااانرتي التماساال 
األ اك ااب الشااعربة .ولمكاان تقاادبر االرتااااع الشااعري الااكي ي اال اليااح السااائل يااي األ اك ااب الشااعربة ماان معريااة الشااد 

الماء ال بنيكل ولك األملك بالةاصية الشعربة ولكنح بندي  كواسطة االخاتيك السطحي وقطر األ  ول الشعري .ون 
يي الا   ح   ون نناك  ائما اختيك يي الا   ملك منحنك أوجح االت ال ك ن الؤواء والماء ؟وبيح  ب ور  

ار  اقل يان نكا الا   يكون مقد Concave meniscusمامة ون نناك ض   بوجد أسال الشكل الؤيلي المقعر 
من الا   الموجو  أسال السطف المستوي لنا  السائل مند  ا  االرتاااع ،ياي ناك  الحالاة بتولاد يارق ياي الاا   

 ونكا الارق نو الكي من اجلح برتا  الماء بالةاصية الشعربة .
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الموجااو    تح ال نااك  الظاانر  يااي األوسااط التااي ي ؤاا الياادران الشاعربة لؤااا قاو  جااكل ك  ار  وها قيساات بقاوى اليااكل
ك ن جربئات السائل ونكا نو الس ب يي صعو  الماء يي معظم الترل هات المسامات الايقة أو صعو  الماء  اخل 

يالوضا  يكاون معكوساا وبكاون  Convex meniscusاأل اك اب الرجاجياة  .وماا ياي حالاة الشاكل الؤيلاي المحادل  
وياي ناك  الحالاة ياان   Wax capillaryوجاد ماا يسامك المااء كماا ناو الحاال ياي األ اك اب الشاعربة الشاميية ح ا  ب

الماء ال بنيكل كواسطة الشم  وكنتيية لاكلل ياان االختيياات ياي الاا   مناد ات اال الؤاواء و المااء ساوك بار ي 
 ولك سحب الماء ولك األسال .

 يمكن اشتقاق قا ون احتسال االرتااع الشعري كاألتي :
 مند االتران يان :

 القو  التي تم ل ولك تحربل السائل ولك األسال   القو  التي تحركح ولك األملك 
 

               h ρw g π r2  = σ 2 π r Cos α  
             L ML-3 LT-2 L2  =  MT-2 L   
            M LT-2   =  M LT-2  

 القوى التي تعمل ولك األسال ني :
h ، وحد  طول سم( يمرل االرتااع الةاص بالسائل يوق سطف الماء الحر :L ) 
ρw جممسم( 3: كراية السائل ،ML-3 ) 
g سممجا ية( 2: الياهكية ،LT-2  ) 

π r2 سم( 2: مساحة المقط  العرضي لي  ولة الشعربة  ،L2 ) 
 

 القوى التي تعمل ولك األملك ني :
σ ( الشد السطحي للسائل :MT-2) 

2 π r ( طول االت ال ك ن السائل واأل  ولة الشعربة :L. ) 
 

 ملك امتهار ان قو  الشد تساوي يي االتيا  المعاك  قو  الياهكية األرضية .
             h = 

grw

 cos2                  Cos α = Cos 0 = 1 

 
             h = 

dgw
2

1

2



                     r = d
2

1            

 ياها طهقنا المعا لة ملك الماء بامتهار ان :   
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                 σ =72.75 dyne / cm 
                 ρw = 0.998 gm / cm3 
                  g = 981 erq /gm .cm 
 
              h = 

xdx

x

981998.0

75.724             
 
              h =   

d

297.0    ≈ 
d

3.0     or     d = 
h

3.0   

 وها يمكن استنتا  االرتااع الشعري كداللة قطر األ  ول .

نااي ميقااة بتااف أن العيقااة كاا ن قطاار المسااام والمسااية التااي ي ااعد ي ؤااا الماااء ياي األ  ااول الشااعري 
 مكسية وكاالتي :

 

 

 ماء التربة المحتوى والجهد
 كمية الماء الممسوك وحالة طاقته عامالن مهمان يؤثران على نمو النبات    
 العديد من خواص التربة تعتمد بدرجة كبيرة على المحتوى المائي-
 الكيميائية للتربةيؤثر المحتوى الرطوبي على تنفس الجذور ونشاط االحياء الدقيقة والحالة -
 جهد ماء التربة : طاقة الماء الحر لوحدة كتلة-
 مكونات جهد ماء التربة جهد الضغط او الجهد الماتركي ) القوه التي يمسك بها الماء بهيكل التربة (-
 ترتبط رطوبة التربة مع الجهد الهيكلي مع بعضها بشكل دالة تمثل بيانيا بمنحنى خاصية رطوية التربة-
 العالقة غير ثابتة , حساسة لتغيرات الحجم وبناء التربة وتتغير مع الموقع والزمن هذه -
يعبر عن رطوبة التربة بداللة كتلة ) كتلة الماء الى كتلة الجزء الصلب ( او بداللة حجم ) حجم الماء الى -
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 الحجم الكلي ( ام بداللة عمق ) حجم الماء في عمق معين(
 اء في الوزن النوعي الظاهري ) مقلوب الكثافة الظهارية (حجم الماء يساوي كتلة الم-

 طرق قياا رطولة الترلة
 (الطربقة الوز ية ) طربقة مهاشر  , ج ر موضيية , ج ر مستمر  -1
 وزن النموه  الياك \المحتوى الرطولي الكتلي   الوزن الماقو  بالتيفيف   -
 واما   وز ؤا لكا يإ ؤا ترايق بهخطاء مملية ال يمكن تين ؤا تعتمد نك  الطربقة ملك ظروك اخك النماه  و قلؤا  -
 طربقة مةت ربة مطولة  -
 مئوبة  105يي بعض االحيان يان كمية من الماء بهقك ممدص ملك  قائق الط ن حتك بعد  رجة   -
 ء متهةرمئوبة وتحسب م  الوزن الماقو  ملك اساا ما 105تهكسد الما   العاوبة وتتحلل يي  رجة حرار    -
 تعمل نك  الطربقة ملك استرار  المنطقة المهخوه منؤا ورلما تشو  الميحظات وت  ر النتائج-

 

 (طربقة المقاومة الكؤرلائية ) طربقة ج ر مهاشر  , موضيية , مستمر   -2
لتيار بتكون قالب المقاومة الكؤرلائية من قالب جهسي مديون كداخلح زو  من االقطال موصول الك مقياا ل  -

 كواسطة اسيك
 تعمل القوالب المسامية ملك التعا ل م  شد رطولة الترلة )الشد الؤيكل (  -
من مشاكل نك  الطربقة ) ضرور  تع  ر االلواح المسامية م  ترل مةتلاة , ضرور  ان يكون اللوح يي تماا   -

 ية للوح , هولان اللوح اليهسي (مهاشر م  الترلة , حساسية االلواح يي المدى الياك بس ب الط يعة المسام
 يعتمد التوص ل الكؤرلائي ملك حيم المائ  النايك وملك كمية االميح         ) الترك ر االبو ي (  -
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 (طربقة المدا الن وترو ي ) طربقة ج ر مهاشر  , موضيية , مستمر    -3
  تحتا  الك ممل مةت ري اقل, سربعة , ال تقوم كتكس ر الترلة  -
 يمكن القيام بإجراء قياسات معا   ب ور   وربة )يي  ا  المواق  واالمماق (  -
 ال تعتمد ملك  رجة الحرار  والا     -
محد اتؤا ) الكلاة االولية العالية لليؤاز , الدرجة الواطئة للرهات المكا ي ,                    صعولة قياا   -

 , الةطور  ال حية المرايقة للتعرض للن وترو ات واشعة كاما ( الرطولة يي الطهقة السطحية من الترلة

مكو ات اليؤاز ) مدا او م در الن وترو ات السربعة خلي  من ال  رل وم    والرا بوم , كشاك او مقياا   -
 الن وترو ات الهط ئة , م در للطاقة (

 سرمتؤا    يعمل الؤ دروج ن ملك امت اص طاقة الن وترو ات السربعة وبةاض من  -
 كراية الن وترو ات الهط ئة حول المدا تتناسب تقربها م  ترك ر الؤ دروج ن يي الترلة  -
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 طربقة امت اص اشعة كاما   -4
 
 بتكون جؤاز اشعة كاما من وحدت ن منا لت ن   -

 مكا يا ) المدا وم در اشعة كاما والكشاك (
 يي ال الب طربقة مةت ربة   -
 المستةدمة ك  ر  وجق لةاالجؤر    -
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 مةاطر صحيةلؤا   -
 
 (TDRطرق متعد   اخرى منؤا استةدام جؤاز قياا زمن ا عكاا الموجات الكؤروم ناطيسية يي الترلة ) -5

 

 

 حالة الطاقة لماء الترلة
 يحتوي الماء ملك اشكال مةتلاة من الطاقة ) الحركية والكامنة (   -
 مية رئيسية يي تع ن حالة وحركة الماء بالترلةطاقة الماء الكامنة تشكل ان  -
 تت  ر الطاقة الكامنة لماء الترلة ملك مدى واس  جدا  -
 االختيك يي الطاقة الكامنة ك ن  قطة واخرى بالترلة يمرل محاولة الماء لليربان خيل الترلة  -
 ل الك حالة التعا لبتحرك الماء من منطقة الطاقة الكامنة العالية الك الواطئة حتك الوصو   -
 معدل ا ةااض الطاقة الكامنة م  المساية نو القو  المحركة المس هة لليربان  -
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معرية النسهة للطاقة الكامنة لماء الترلة يسمف لنا كتقسيم القو  العاملة ملك ماء الترلة يي كل االتيانات وتع  ن   -
 كم بهعد الماء يي الترلة من حالة التعا ل

من المؤم تحدبد الطاقة الكامنة للماء يق  كل اياا تحدبد النسهة لتلل الطاقة يي مناطق مةتلاة  اخل لكا يلي    -
 الترل

جؤد ماء الترلة م طلف يع ر من خاصية او مقياا لتلل الطاقة ) الطاقة الكامنة النو ية لماء الترلة  سهة الك   -
 تلل للماء يي الحالة القياسية (

 هار  من خران ماترض من الماء النقي تحت الا   اليوي االمتيا ي يي  ا  حرار  الترلة  الحالة القياسية )  -
 ومند مستوى مع ن جاكت (

تحت ض   الماء الساكن االك ر من الا   اليوي يان جؤد ماء الترلة بكون اك ر من جؤد الماء يي الةران )   -
 لةران جؤد موجب ( لكا يان الماء يم ل تلقائيا بالحركة الك ا

يي حالة الترلة ال  ر مشهعة يان الماء يمسل بقوى الةاصية الشعربة واالمدصاص وسوك ال يكون الماء حرا   -
 لليربان الك الةران )جؤد سالب (

 يي الظروك الط ييية للحقل يان الترلة تكون ج ر مشهعة ) قيمة جؤد سالب  -
ن بنير ملك الماء النقي ل رض  قل كمية متناهية من اليؤد الكلي لماء الترلة: كمية الش ل الكي ييب ا  -

ال  ر منح ب ور  معكوسة ومتساوبة حراربا من خران الماء الحر يي موق  مع ن مند الا   اليوي االمتيا ي 
 الك ماء الترلة يي  قطة معلومة

لحر , منؤا قوى جكل بتعرض ماء الترلة الك العدبد من القوى تيعل جؤد  يةتل  من جؤد الماء      النقي ا  -
 هيكل الترلة وككلل االميح الكائهة فيح ويعل ض   ال از الةارجي وقوى اليكل االرضي

 اليؤد الكلي لماء الترلة يساوي ميموع تلل القوى   -
Фo                                                                         +Фp  +Фg   Фt  

 لي  بالارور  ان يكون متساوي او ا ؤا تعمل بنا  الطربقة والوقتتهج ر نك  القوى   -

 جؤد اليكل االرضي
 

أي جسم ملك سطف االرض ييكل باتيا  مركر االرض بقو  جكل ارضي تساوي وزن اليسم , هلل الوزن   -
 يساوي حاصل ضرل الكتلة يي التعي ل االرضي

 لري  اليسم ضد نكا اليكل ييب ان ي رك ش ل  -
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 ش ل اليزم لري  اليسم يةرن يي اليسم المريوع ملك شكل طاقة جكل ارضي كامنةال  -
 تعتمد كمية الطاقة المةرو ة يي اليسم ملك موقعح من ميال قو  اليكل االرضي  -
 يع ن جؤد اليكل االرضي لماء الترلة يي أي  قطة بارتااع النقطة فيح الك مستوى م در امتهاطي  -
 ملك من  قطة الم در يان قيمة جؤد اليكل تكون موجهة ولالعك اها كا ت النقطة ا   -
 الطاقة الكامنة االرضية تساوي الكتلة يي التعي ل ) يوق مستوى الم در (  -

Eg =Mgz =ρw.V.gz                                                     
ا   لماء الترلة كل يعتمد يق  ملك الموق  ال يعتمد جؤد اليكل االرضي ملك الظروك الكيميائية وظروك ال  -

 النس ي

 جؤد الا  
مندما يكون ماء الترلة مند ض   ماء ساكن اك ر من الا   اليوي يعت ر جؤد ض طح موجب ومندما يكون   -

 اقل من الا   اليوي ) شد ( يعت ر جؤد ض طح سالب
 سطف يكون ها قيمة تساوي صارالماء تحت سطف الماء الحر يكون مند جؤد ض   موجب , ومند ال  -
 الماء الكي بري  يي ا  ول شعري يوق هلل السطف جؤد ض طح سالب  -
 بدمك جؤد الا   الموجب بيؤد ال مر اما السالب ي دمك باليؤد الشعري ) الماتركي(  -
  لببنتج اليؤد الماتركي او جؤد الا   من قوى الةاصية الشعربة واالمدصاص من ق ل جرء الترلة ال  -
 تمسل  قائق الط ن الماء وتحا  طاقتح الكامنة اقل من تلل للماء الحر  -
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 اليؤد التنايكي
يظؤر تهج ر الا   التنايكي مند وجو  جشاء او  ،ء الترلة وتةاض من طاقتح الكامنةتهجر االميح يي حركة ما 

يكون تهج ر الا   التنايكي مؤما يي التاامل  .  قل الماء كدرجة اك ر من االميححاجر ا تشار والكي يعمل ملك 
 ترلةك ن جكور النهات وال

 
 التع  ر الكمي ليؤد ماء الترلة

 : يع ر من جؤد ماء الترلة  كوحدات يمكن ان 
 ك لوجرام(  : \جرام او جول  \الطاقة الك الكتلة ) ارك  -1
 E = m g  h / h  = g h  

                                                                          2مجا2.سم   سم 2سممجا
 2م  ابن م سم الطاقة الك الحيم -2

E = m g h   =p v g h / v 
= p g h 

(gm/cm3)(cm/sec2)cm=gm/cm.sec 
 م سمطاقة لوحد  وزن ) العمو  المائي(   -3

E = m g h 
= m g h / m g = h   cm 

 
 كداللة ض   الماء المكايت  سهة الك الا   اليوي 

 سم 76سم او ض   زئ ق يساوي  1033يكايت ض   جوي ارتااع ممو  ماء قائم يساوي   -
 التع  ر كداللة الا   المكايت ابس  وبكون يي ال الب مناسب كدرجة اكرر من الطرق االخرى   -
ممو  اليؤد الكلي )ممو  جؤد اليكل االرضي وممو  جؤد لكا بتم وص  حالة اممد  الماء بالترلة كداللة   -

                                                                               الا  ( وبع ر منح بالسنتمتر
                                                          H = Hg + Hp 

يمكن ليؤد   د  جؤد اليكل االرضي وجؤد الا  يساوي ميموع امم H  ممو  اليؤد الكلي لماء الترلة  -
لتينب استةدام مرل نك    سم ماء   100000 الا   السالب لماء الترلة  سهة الك الا   اليوي ان ي ل الك

 نو لوجاربتم الا   السالب مقاا بالسنتمترو   PFاالرقام الك  ر  اقترح استةدام 
= PF              سم ماء 10رتااع شد مقدار  يعني ا 
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 منحنك خاصية رطولة الترلة
   يي ترلة مشهعة متعا لة م  الماء الحر يي  ا  المستوى يان الا   الاعلي نو الا   اليوي لكا يان ض  

مند تسلي  سحب الك حد بتياوز سحب  خول الؤواء يان المسامات االك ر  .الماء الساكن والسحب يكون صار
قيمة سحب  خول الؤواء تةتل  الختيك النسية ياي ح ن تكون ص  ر  يي النسية   .من الماءتارغ حيم ت

م  زبا   السحب  ب رل ماء اكرر من الترلة وتتارغ المسامات  .ي الترل الط نية ت دو اكرر وضوحاالةشنة يإ ؤا ي
كمية الماء المتهقي مند  .ئق الترلةية حول  قازبا   السحب ي احهح ا ةااض سمل االجشية المائ .الك  ر  ياألص ر 

 .قيم السحب الؤيكلي لدقائق الترلةالتعا ل مرشر ملك 
 العيقة ك ن السحب وقيم الرطولة تمرل كيا يا بمنحنك يعرك بمنحنك مسل رطولة الترلة 
ماء اك ر يي ن مسل الكلما زا  المحتوى الط ني كا .الترلة كدرجة ك  ر  كنسية الترلةبتهجر منحنك خاصية رطولة  

يي الترلة الرملية تكون اجلب المسامات واسعة  س يا ومندما تتارغ نك  المسامات مند سحب مع ن  .أي قيمة سحب
يي الترلة الط نية توزب  حيم المسامات يكون اكرر تيا سا   .  ر  يق  من الماء ممسوك بالترلةتهقك كمية ص

   السحب الماتركي يس ب ا ةااض تدربيي يي المحتوى المائيوتكون كمية اك ر من الماء ممدصة لكلل يان زبا 

 

 

تر ي مملية رص  .برجر كناء الترلة ملك شكل منحنك خاصية ماء الترلة وخ وصا يي مدى السحب الواطت  
 الترلة الك اخترال المسامات الك  ر  م  بقاء المسامات ال   ر  والموجو    اخل التيمعات ج ر متهجر 
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سحب العالي يان منحنك الترلة المرصوصة وج ر المرصوصة يكون متماجل تقربها وتكون الميكا يكية مند قيم ال  
 السائد  لمسل الماء ني االمدصاصية وتعرى الك النسية ولي  الك ال ناء

 

 

 ظانر  تةل  الترلة
 العيقة ك ن اليؤد الؤيكلي ورطولة الترلة يمكن الح ول مل ؤا بطربقت ن   -
 االستةيص ) تسلي  ض   ملك  موه  ترلة مشه  واخك قياسات متعاقهة لرطولة الترلة ضد السحب(  -1
 التشه  ) ترط ب  موه  ترلة جاك ب ور  تدربيية واخك قياسات متعاقهة (  -2
 بنتج من كل نات ن الطربقت ن منحنيان ال يكو ان متطابق ن ب ور  مامة  -
 يفيف اك ر مما يي حالة التشه  مند  ا  قيم الشدقيم رطولة الترلة يي منحنك الت  -
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 اسهال تةل  الترلة
 مدم التيا   الؤندسي للمسامات منتية تهج ر ما يسمك منق الرجاجة  -
تهج ر زاوبة التماا والتي تكون يي حالة االستةيص اك ر ومليح يكون     قطر اال حناء اك ر )يعتمد   -

ايقة للقنوات المت لة يي ح ن يعتمد التشه  ملك القطر االمظم للمسامات االستةيص ملك ا  اك االقطار ال
 الواسعة(

 الؤواء المح ور الكي يةاض المحتوى المائي كدرجة اك ر للترلة المرطهة مسهقا  -
 التمد  واال كماش والتي بنتج منؤا ت  رات يي كناء الترلة  -
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 لةقياا جؤد رطولة التر 
لماء الترلة ) الرطولة للح ول ملك وص  كامل من حالة ماء الترلة يكون من الاروري تق يم حالة الطاقة   -

المت  ران ) الرطولة واليؤد( ييب قياسؤما بشكل مهاشر ح   ان معرية احدانما كداللة االخر ملك   .واليؤد ( 
 :اساا المنحنيات القياسية لنماه  الترلة 

 د  التنشوم ترقياا الشجؤاز   -1
 بتهل  اليؤاز من جرء مسامي ) ما   خرفية( مرلوطة   -

 م  كون كل االجراء مل ئة بالماء خيل ا  ول بما وم تر
 مند وض  اليرء المسامي يي الترلة ل رض قياا   -

 السحب يان الماء النقي  اخل اليرء المسامي يكون يي حالة تماا 
 لة خيل المسامات يي اليدران الةرفيةمائي ح   يعمل التعا ل م  ماء التر 

 يكون الماء يي  اخل اليؤاز تحت الا   اليوي االمتيا ي   -
ماء الترلة يكون تحت ض   جوي اقل من الا   اليوي مما بر ي الك سحب واخرا  كمية من ماء مقياا   -

 الشد المحكم السد
 ترلة الك ا ةااض ض   الماء الساكن كداخلحبر ي خرو  الماء خيل اليرء المسامي من المقياا الك ال  -
 يقاا ا ةااض الا   نكا من طربق الما وم تر  -
يقوم جؤاز الشد المن ول يي الترلة لاترات طوبلة بمتابعة الت  رات الحاصلة يي السحب الماتركي لماء الترلة )   -

 استنراك واستعا   (

 

 مر و  الحراري المرطال ال  -2
 يكون جؤد رطولة الترلة مساوي الك جؤد بةار الماء يي الؤواء المحي مند التعا ل   -
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 ياها ايترض التعا ل الحراري  م  انمال تهج ر الياهكية يان اليؤد الهةاري يساوي ميموع اليؤد الماتركي  -
 والتنايكي

 اليؤاز م مم لقياا رطولة الترلة النس ية للمحي  الكي بوض  فيح   -
 رجات الحرار  المسيلة يي اله لت ن الرطهة واليايةيقي  الارق ك ن   -

 

 

 صفيحة الشد وصفيحة الا  جؤاز   -3
 بار ( 1تستةدم صفيحة الشد يي تع  ن العيقة ك ن الرطولة والشد يي مدى سحب واطت ) اقل من   -
 تستةدم صفيحة الا   يي تع  ن العيقة ك ن الرطهة والشد يي مديات السحب العالية  -
 سمف نك  االجؤر  باستةدام قيم سحب متعاقهة واما   القياا لحالة تعا ل رطولة الترلة مند أي سحبت  -
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