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 Water Flow In Unsaturated Soilجريان الماء في الترب غير المشبعة       

األخر مملوءة تعتبر التربة غير مشبعة عندما تكون مسامات الوسط المسامي مملوءة بالماء و القسم 
بالهواء . و تمثل الجزء األعلى من مستوى سطح الماء األرضي . و يتباين سمك هذا الجزء من صفر 
في مناطق المستنقعات إلى عدة أمتار في المناطق الجافة . و يتم في هذا الجزء تخزين الماء و 

طبقة ثانويًا في الدورة العناصر الغذائية إضافة إلى أهميتها للمحيط الحيوي . و يكون دور هذه ال
الهيدروليكية ألن كمية المياه العذبة فيها قليل . أن معظم التفاعالت الكيميائية و فعاليات الجذور و 

 نشاط األحياء المجهرية و نشاط اإلنسان الزراعية و المدنية تكون خاللها .
النحدار الهيدروليكي و تتم حركة الماء سواء كان في الترب المشبعة أو غير المشبعة تحت تأثير ا

االيصالية المائية . عند دخول الماء إلى الوسط المسامي غير المشبع يتم إحالل الماء بداًل من 
الهواء مما يزيد من رطوبة التربة و محتواها المائي و هذه متوافقة مع معادلة االستمرارية حيث الفرق 

تتأثر االيصالية المائية في المنطقة غير  بين الماء الداخل و الخارج يساوي التغير في الخزين .
 :ن الجريان المشبع و غير  المشبع الفرق بي ادناهالمشبعة بعدة متغيرات و يوضح الجدول 
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لحجم مملوءة بالماء و تزداد أيضًا في حالة الترب المشبعة تكون جميع المسامات الكبيرة و صغيرة ا
التربة كلما كبر قطر المسام . أما في حالة الترب غير المشبعة فأن المسامات الكبيرة تبزل  إيصالية

الماء و تبقى المسامات الشعرية مملوءة بالماء و تعتمد االيصالية المائية عليها لذلك تحت نفس 
 أكبر من الترب الرملية . الشد تكون االيصالية المائية للترب الطينية

أن القوة المحركة للماء هي قوة الشد الهيكلي و عندما تكون قيمته متماثلة على طول المقطع  
المسامي تحصل حالة استقرار . و في حالة عدم التماثل فأن حركة الماء تكون من النقطة ذات الشد 

كة الماء بشكل بخار داخل مقطع الواطئ إلى منطقة الشد الهيكلي العالي . و ممكن أن تحصل حر 
 التربة .

 
 عالقة التوصيل المائي بالشد و الرطوبة

تربة غير مشبعة يجري فيها الماء تحت سحب ،ان فرق الجهد بين نقطتي  2-9يوضح الشكل     
دخول وخروج الماء يحافظ عليها ليس بواسطة فرث ضغوط الماء الساكن الموجب ولكن بواسطة 
السحب .عندما يتغير السحب على طول نموذج التربة فان كال من الرطوبة والتوصيل سيتغيران تبعا 

على عمود السحب عند نقطتي الدخول والخروج للنموذج فان عملية الجريان محافظة لذلك . اذا تم ال



ستكون مستقرة، ولكن انحدار السحب يكون متغيرا على طول محور النموذج وبما ان حاصل ضرب 
االنحدار في التوصيل المائي يكون ثابتا للجريان المستقر ,فان االنحدار سيزداد عند انخفاض التوصل 

 . 3-9كما مبين في شكل  ة السحب على طول النموذجالمائي عند زياد
 

 
 
 

 



لو اجريت قياسات متعاقبة للتدفق ضد انحدار السحب لقيم مختلفة من معدل السحب ستكون نتائج 
 . 4-9القياس كما في الشكل 

 
,ويبدو انه على  العالقة بين التوصيل المائي والسحب لترب مختلفة النسجة 5-9 كما يبين الشكل

الرغم من ان التوصيل المائي المشبع للترب الرملية اكبر منه للترب الطينية اال ان التوصيل المائي 
 غير المشبع للترب الرملية ينخفض بشدة مع زيادة السحب وتصبح اقل منها للطينية بدرجة واضحة .

 



وصيل المائي بالسحب او الرطوبة جرت محاوالت عديدة لتطوير معادالت ذات اساس نظري لعالقة الت
اال انها التزال غير دقيقة في الحصول على توقع مسبق معتمد كدالة للتوصيل المائي غير المشبع من 

 صفات التربة االساسية كالنسجة .
 وهي :  Gardner (1960)هنالك العديد من المعادالت التجريبية المقترحة من قبل 

 

 
 

Darcy - Buckingham Equation 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

  

 



 


