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                               Soil Moistureتعين نسبة الرطوبة في التربة          

المحتوى الرطوبي للتربة في حالة تغير مستمر حسب كمية الماء المضافة لهاا ناط طر ال الار  قو  ا و     
االمطار اضافة الى خاوا  الترباة الميمياةياة والييئ اةياة وكمياة الرطوباة فاي الراو وتتا رل رطوباة الترباة ا تا ق 

 : ة الرطوبة بالمراحل او النسب الرطوبية التالية مط تشبع التربة بالماء وا تمرار انخياض كمي
 وهي التربة التي تشبعت مسامها بالمامل بالماء :للتربة نلى مسك الماء   العظمىال ا لية  .1
ء الئاةا  بيعال هي تشبع التربة بالماء لم ة يوميط بع  ر ها ر ة غئ رة حتاى صرارا الماا:السعة الح لية  .2

 .الراذ ية االرضية

نناا ها  وهاي الن طااة التااي يناا ق ننا ها النباتاااب الناميااة بالاال و  ذ اوال   اةميااا  و اا ر: الاا اة  ن طاة الاال و   .3
 .و  ال اة   المحتوى الرطوبي فيسمى  ن طة الل

وهااو المعاماال التااي نناا ها تمااوج التربااة مرييااة تراييااا هواةيااا  فاااج المحتااوى : المعاماال الهي رو اا وبي  .4
 . رو  وبي المعامل الهيبالرطوبي المتب ي صسمى 

ق  تحليال  قجراءهاا  نال رجاراءهلا التغاير صرعل ت  ير نسبة الرطوبة في الترب مط الت  يراب المهمة الواجب 
  . كيمياةي او فيئ اةي او بايلوجي للتربة وذلك لمعرفة الوزج الحقي ي للتربة المستعملة في التحاليل الممية 

 
 طريقة العمل 

 . ومريية خاصة  ت  ير نسبة الرطوبة  يهنضياوزج نلبة مع نية ذاب غطاء  .1
 . ضع كمية منا بة مط التربة المرا  ت  ير نسبة الرطوبة فيها  اخل العلبة واوزنها مع الغطاء  .2

فااي التاارب المع نيااة . ضااع العلبااة ومحتو اتهااا فااي الياارج نلااى  رجااة حاارارة تختلاا  حسااب نااو  التربااة  .3
ا ااتمر بااالتراي  . مْ  00 ة فتسااتخ م حاارارة العضااو مْ  امااا فااي التاارب  101حاارارة ترياا  التربااة نلااى 
 . لحيط ثباب الوزج 

 .اخرل العلبة مط اليرج بع  وضع الغطاء وضعها في مري   حتى تنر   .4

 . اوزج العلبة مع غطاةها  .1

 

   الحسابات
العلباة ماع  وزج , وزج العلبة مع التربة الرطباة , بع  الحرو  نلى االوزاج الثالثة التالية وزج العلبة اليارغة 

 :   صم ط تمثيل الرطوبة في التربة  ثالث طرق  , التربة الرافة 

 (  Ms)التمثيل بالنسبة  لوزج التربة الرافة  .1
 (غ  ) كمية الرطوبة                   

Ms   = ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   100  
 (غ  ) وزج التربة الرافة                

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
 كلية الزراعة  -جامعة االنبار    

 املرحلة األوىل
 

 

  رشع ةيدااضرة احلاحمل
 بسم اهلل الرمحن الرحيم
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 وزج العلبة مع التربة الرافة  –ة وزج العلبة مع التربة الرطب= حيث اج كمية الرطوبة  
 وزج العلبة فارغة  –وزج العلبة مع التربة الرافة = وزج التربة الرافة  

 
 (    Mw)التمثيل بالنسبة لوزج التربة الرطبة  . 2

 (غ  ) كمية الرطوبة                               
Mw                    =اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  100 
 (غ  ) وزج التربة الرطبة                             

 وزج العلبة فارغة  –وزج العلبة مع التربة الرطبة = بة وزج التربة الرط 
 او بالع س مط العال ة التالية    Mwالى Ms وباالم اج تحو ل 

Mw                                              

 Ms=  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا                              
Mw                                      - 100   

 (  θ )التمثيل بالنسبة للحر   .3
                        pb 

θ  =Ms   ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  
                        Pw  

 . للتربة وكثافة الماء نلى التوالي  الظاهر ةهي المثافة  Pwو  pbحيث اج 
 
 المطلوب :  ؤا  واجب  

افتاارض كثافااة ) احسااب النساابة المؤو ااة للرطوبااة ممثلااة بالرااور الثالثااة الماالكورة للتربااة الخاصااة بااك   .1
 (  3  /غ  1.4 الظاهر ةالتربة 

 . المنط ة المأخوذة منها العينة الترا ية  وظرواوضح العال ة  يط نسبة الرطوبة التي حرلت نليها  .2

 
 م ؟ 550 – 501لماذا نختار درجة حرارة الفرن بين : سؤال 
وبمااا اج الماااء صغلااي   رجااة ( ا تبخياار الماااء فيهاا) نختااار هاالد ال رجااة الننااا نر اا  تراياا  التربااة : جاواب 
م كح  انلى الج هناا   110م واخترنا  101وهي  100صرب اج نختار  رجة انلى مط  م لللك 100

 .مركباب  اخل التربة فربما تتبخر وتسنب خطأ في النتاةج 
 

احسب  ققبرار الرطوببة %  50تربة نسببة الرطوببة في با  ابا اسباز البوان الابا  تسبا   : سؤال 
 غم قن هذه التربة ؟  10في  الموجودة

 الوزج الراا  –الوزج الرطب = وزج الرطوبة 
Pw = 10 %             w = 50                                          

    w0                          –50 10/100   =    
 

0.1 w0 = 50 –w0 ----- 1.1 w0 = 50 -----w0 = 50/1.1 = 45 gr  

 

 غ   1=  41 – 10= ج الرطوبة اذج وز 


