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 Soil Physicsفيزياء التربة 

 ا.م.د بسام الدين الخطيب                                                          6محاضرة 

 Water Flow In Saturated Soilجريان الماء في الترب المشبعة   

 تعد حركة الماء تحت الظروف المشبعة ذات أهمية لالختصاصات الهندسية و الزراعية  . •
أن بيانات حجم و نسبة جريان الماء في التربة تعتبر ضرورية في أدارة التربة و النباتات النامية . إذ تتأثر   •

 كل من ظروف التهوية و جاهزية العناصر الغذائية و حرارة التربة بمحتوى التربة المائي .
ية و التحت سطحية . تتغير أن حركة الماء في الترب المشبعة تعد الحد الفاصل في تصميم المبازل السطح  •

االيصالية من مكان ألخر و من وقت ألخر .  تعتبر قيم االيصالية المائية المشبعة ذات جدوى في تصميم 
السدود الترابية و قنوات الري و طرق الري . كم هي عدد السدود التي أصابها الدمار و االنهيار بسبب حصول 

 عملية جريان من خاللها . 
لنزيز صورة لحركة الماء تحت الظروف المشبعة و التي تقلل من كفاءة استعمال الماء و رفع تعتبر عملية ا •

 مستوى الماء األرضي من خالل تكرار عمليات الري و إعادة مخاطر التملح .
بافتراض نظام التربة المسامي بأنه عبارة عن مصفوفة من المسامات , و تحدث حركة الماء نتيجة الفرق في  •

لي للماء و الذي هو عبارة جهد ضغط الماء   و جهد الجذب األرضي و الجهد االزموزي . و تحدث الجهد الك
 حركة باتجاه الجهد المنخفض . أهمل الجهد االزموزي و أصبح الجهد الكلي هو :

• Φt = H = ΦP + Φz 
بافتراض انه أن معدل الجريان في الوسط المسامي هو مجموع الجريان الذي يحصل في كل مسام منفرد و  •

متماثل في الشكل , نصف القطر , الحجم و باستقامة مقطع التربة علمًا أن هذا االفتراض ال يتواجد في نظام 
 التربة .
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 Poiseuille’s معادلة 

يمكن حساب الجريان بعد معرفة أبعاد المقطع الشعري أو المسامي و الجهد الهيدروليكي لهذا النظام و لكون 
استقامة المسام و تماثله في الشكل و نصف القطر غير متوافرة حيث أن مسامات التربة هي عبارة االفتراضات حول 

عن مجموعة معقدة جدًا و قد تحصل انقطاعات لكثير من المسامات و حصول عمليات التواء لجميع المسامات لذلك 
ي لحزمة من المسامات تكون أكثر أصبح من غير المعقول قياس الجريان لمسام منفرد أال أن قياس التوصيل المائ

 واقعية و فائدة في قياس التوصيل المائي لهذه األوساط .

 
 

 

 Darcy’s Lawقانون دارسي  
وضع المهندس الفرنسي دارسي قانونا يصف فيه جريان الماء خالل مرشح من الرمل ، بافتراض ان التربة هي 

انصاف اقطارها وان معدل الجريان االجمالي فيها يساوي حزمة من االنابيب الملساء المستقيمة والمتجانسة في 
مجموع معالت الجريان في كل انبوب . فاذا عرفنا انصاف اقطار االنابيب وفرق الضغط المسبب للجريان امكن 

 الجريان الكلي من معادلة بوزيل. حساب
التربة خالي من التأثير لوصف جريان الماء االنسيابي في مقطع تربة حسب قانون دارسي . افترض أن مقطع 

الملحي في مجموع الجهود الهيدروليكية المؤثرة في حركة الماء خالل المقطع . و أن حركة الماء من نقطة وصول 
الماء و خروجه يكون بتأثير جهد الضغط و جهد الجاذبية فقط حيث أن حركة الماء تكون من الجانب الذي يكون 

 المنخفض أي من اليسار إلى يمين المقطع . و حسب المخططفيه الجهد الكلي عالي باتجاه الجهد 
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Hi  تعني الضغط الهيدروليكي في نقطة دخول الماء وHo  . الضغط عند نقطة خروج الماء( L )  مسافة الجريان أو
 الزمن أي أن حجم الجريان خالل ( L3 ) , ( T )هو حجم الماء المار خالل المقطع بوحدات  vطول مقطع التربة  

. أذا كان هنالك مساحة مقطع عرضي في التربة متماثل في  ( L3 . T-1 )يكون بوحدات  ( Q / t )وحدة الزمن 
بوحدات  fluxجميع الخواص و في كافة االتجاهات فأن معدل حجم الماء المار خالل المقطع تسمى كثافة التدفق 

 و حسب العالقات : ( L . T-1 )سرعة 

 

 حيث
 ( q ) . التدفق لكل وحدة مساحة لكل وحدة زمن 
 Ks  يعني االيصالية المائية المشبعة  وحداتها وحدات سرعة( L . T-1 )  
 في حالة كون االنحدار الهيدروليكي موحدًا . qمساوية لـ  Ksيمكن أن تصبح  

ميل خط العالقة بين التدفق االيصالية المائية هي النسبة بين التدفق الى االنحدار المائي )الهيدروليكي( ويمثل 
 : واالتحدار الهيدروليكي كما في الشكل
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حركة الماء في عمود تربة مشبعة بوضع قائم فان هنالك احتمالين للحركة فقد تكون من االعلى الى االسفل        
 وكاالتي :
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 وقد تكون الحركة من االسفل الى االعلى وكما في الشكل االتي :

 

 

 

 يمكن تمييز نوعين من الجريان الرقائقي و االضطرابي .
في الجريان الرقائقي تكون طبقات الماء بشكل صفائح متماثلة في سرعتها و تمثل حزمة الجريان بشكل متوازي .         
تكون حركة أجزاء السائل باتجاه شعاعي و محوري مع  في الجريان االضطرابيانعدام القوة التي تسبب التعجيل مع 

الذي يحدد نوع في حالة الجريان الرقائقي .  Darcyانعدام خصائص الجريان الرقائقي . و يكون تطبيق قانون 
 المجرد من اإلبعاد و حسب العالقة :  Reynolds's Number  الجريان هو رقم رينولد

 

 لذاتي و قوة اللزوجة . و الذي يمثل العالقة بين القصور ا •
 منخفضة أي الجريان رقائقي و العكس صحيح . NReيتبين منه أنه بزيادة لزوجة السائل تكون فيه   •
 NReأن الجريان يكون صفائحيًا في األنابيب المستقيمة عندما تكون قيمة  1969و آخرون  Childsأشار  •

. و في الترب ذات المسامات المتعرجة و األقطار  1000و في األنابيب المنحنية أقل من  2000 - 1000
 . 1أقل من   NReالمتباينة يكون الجريان صفائحيًا عند 
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 Limitations of Darcy’s Lawمحددات دارسي 

غيرة جدًا مقارنة مع قوة اللزوجة و تكون معادلة دارسي صحيحة عندما تكون قوة القصور الذاتي مهملة أي ص        
هذه الحالة تكون سائدة في الترب الغرينيه و الطينية و الناعمة النسجة و الجيدة البناء, و في الترب الخشنة النسجة       

) الرملية , الحصوية ( يكون الميل الهيدروليكي أكبر من واحد و في هذه الحالة يكون الجريان اضطراري ) غير 
( . كما أن السرعة العالية تؤدي إلى تغيير أو إزالة العالقة الخطية بين الميل الهيدروليكي و التدفق و يصبح  صفائحي

تطبيق قانون دارسي غير صحيح . و لضمان التدفق الرقائقي و صالحية قانون دارسي يجب أن يحدد مقدار الميل 
. أي بمعنى آخر أن االنحرافات التي تحصل في العالقة الخطية بين التدفق و الميل  0.5 - 1الهيدروليكي    

 الهيدروليكي تحصل في حالة انخفاض قيمة الميل في الترب الناعمة النسجة و زيادتها في الترب الخشنة النسجة .

 

 Flux ,Velocity and Tortuosityالتدفق وسرعة الجريان وااللتوائية 

لوحدة زمن  Lهو حجم الماء المار عبر مساحة المقطع العرضي خالل وحدة الزمن وابعاده ابعاد طول /   Fluxالتدفق 
T    ايLT-1 وهذه وحدات سرعة لذلك نقول عن التدفق بانه سرعة الجريان. 1-ثا ووحداته م 

الحقيقية في التربة تكون متغيرة ان مسامات التربة تختلف في اشكالها وابعادها واتجاهاتها لذلك فان سرعة الجريان 
وسواء كانت سرعة الجريان او متوسط السرعة فانهما  ويفضل التعبير عن سرعة الجريان بمتوسط السرعة، بشكل كبير

والذي على اساسها يتم  Aيحصل عبارة مساحة المقطع العرضي للتربة  يختلفان عن التدفق من حيث ان الجريان ال
لذا   Aحساب التدفق وانما يخصل من خالل المسامات فقطاي ان المساحة التي يحصل فيها الجريان هي اصغر من 

،كما ان الطول الحقيقي لمسار السائل هو اكبر من طول عمود التربة  qفان متوسط السرعة ستكون اكبر من التدفق 
L . بسبب االلتواءات 

ة بانها النسبة بين المسار الحقيقي والمسار الظاهر )المستقيم( للجريان ،وهي كمية ال بعدية وصعبة تعرف االلتوائي
 اما معامل االلتوائية فهو عكس االلتوائية . 2وربما عن  1القياس وتزيد قيمتها عن 
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 Flow in a Composite Columnالجريان في عمود مركب 
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 Saturated Hydraulic Conductivityااليصالية المائية المشبعة 

قدرة األوساط المسامية على نقل الماء عندما تكون المسامات مليئة   (Ks )تعني االيصالية المائية المشبعة •
 بالماء . 

تعتمد هذه الخاصية على خواص الوسط و خواص السائل )بناء التربة , نسجتها , كثافتها الظاهرية , الشكل   •
 الهندسي للمسام كذلك كثافته و لزوجة السائل( . 

 ( L / T )من خالل تطبيق قانون دارسي مباشرة و يكون بإبعاد سرعته  (Ks)يمكن حساب االيصالية المائية  •
 :تيةاال . حسب العالقة 

 

 

• K represents a measure of the ability for flow through porous media: 

• Gravels -     0.1 to 1 cm/sec 
• Sands -   10-2 to 10-3 cm/sec  
• Silts -   10-4  to 10-5 cm/sec 
• Clays -   10-7 to 10-9 cm/sec 

 

 Intrinsic Permeabilityالنفاذية الحقيقية 
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 باإليصالية. و ذات عالقة  ( K )تعني قابلية الوسط المسامي مثل التربة في نقل السوائل و يرمز لها بالرمز 
 :االتيةالمائية المشبعة كما في العالقة 

 

 

. و هي صفة للوسط المسامي بينما االيصالية الهيدروليكية هي صفة الوسط المسامي و السائل و  ( L2 )إبعادها 
 . ( K )أكثر من تطبيق  ( Ks )لم تهمل صفات السائل بشكل تام و يكون تطبيق  ( K )في حقيقة األمر أن 

 
 المؤثرة في االيصالية المائية باالتي :وامل بناء التربة ويمكن تلخيص اهم العة المائية بكل من نسجة و تتأثر االيصالي

ذات مسامية كلية اكبر من المسامية المسامية الكلية والتوزيع الحجمي للمسامات ، بالرغم من ان الترب الطينية  -1
الكلية للترب الرملية اال ان االخيرة ذات ايالية مائية اعلى من الترب الطينية بسبب كبر  حجوم مسامات الترب 

 الرملية.
د الشقوق وثقوب الديدان والفجوات التي تتركها الجذور المتحللة للنباتات ،فهذه هندما تكون ممتلئة بالماء وجو  -2

 فانها تزيد من الدفق وااليصالية وتعمل العكس غندما تكون فارغة .
 في المسامات يؤدي الى خفض االيصالية.انفصال وهجرة وترسب دقائق الطبن  -3
 من تشتت التربة وانتفاخها ويخفض االيصالية. وجود االيونات االحادية يزيد -4
 ارتفاع درجات الحرارة يذيب فقاعات الهواء وبزبد االيصالية . -5
 ان الري بمياه المجاري يجعل البكتريا واالشنات ومنتجاتها المخاطية تسد المسامات وتخفض االيصالية. -6
 حصر الهواء يقلل من االيصالية كما في الشكل : -7
 

 

 

من المهم التأكد بأن التربة مشبعة تمامًا و عدم وجود فقاعات هوائية محصورة داخل التربة . و يمكن ذلك بواسطة 
تسليط ضغط بسيط على فتحة دخول الماء إلى التربة . يمكن االستدالل على درجة تشبع التربة بالعالقة بين الرطوبة 
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حاضرة األولى ( و درجة اإلشباع هذه المتحصل عليها بهذه الطريقة الحجمية و المسامية الهوائية ) كما مذكورة في الم
 تشير إلى اإلشباع الطبيعي للترب المغمورة  بالماء .

 

 معادالت الجريان في الترب المشبعة

اي يكون الدفق ثابت القيمة ومتساوي على امتداد   Steady flowان قانون دارسي يكفي لوصف الجريان المستقر 
ل .اما عندما يكون الجريان غير مستقر او انتقالي حيث تتغير قيمة واتجاه كل من الدفق وانحدار الجهد الوسط الموص

مع الزمن فان قانون دارسي يفشل في وصف هكذا جريان ،والبد من االستعانة بقانون حفظ الكتلة  وتحديدا معادلة 
 جريان .االستمرارية التي تمثل شكال  من قانون حفظ الكتلة لوصف هذا ال

لتوضيح معادلة االستمرارية نقول ان معدل الجريان الداخل الى مقطع من التربة اما ان يكون اكبر مت الجريان الخارج 
من المقطع وفي هذه الحالة نتوقع ان الفرق بين المعدلين قد تم خزنه في مقطع التربة وبالتالي يزداد المحتوى 

عدل الجريان الخارج اكبر من الداخل وفي هذه الحالة فان مقطع التربة فقد او يكون م  tمع الزمن  ϴالرطوبي للتربة 
فان التعبير عن معدل الجريان مع رطوبته المخزونة اصال .وحسب قانون حفظ الكتلة ومعادلة االستمرارية  جزء من

 المسافة  يجب ان يساوي معدل التغير في رطوبة التربة مع الزمن اي ان :

 

 

The one-dimensional flow according to Darcy’s law can be given as 

 

where H is the hydraulic head and Ks is the hydraulic conductivity 
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If the soil is homogeneous 

 

For a three dimensional system where conductivity is Kx, Ky, and Kz in X-, Y-, and Z directions, 

 

If Kx=Ky=Kz, i.e., for isotropic soil, the above equation reduces to a second order partial 

differential equation known as the Laplace equation. 

 

 

 



12 
 

 

 

 


