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 Soil Physicsفيزياء التربة 

 ا.م.د بسام الدين الخطيب                                                    8محاضرة 

  Infiltration  التربة في الماء غيض
 .بأنه عملية دخول ) نفوذ ( الماء عموديا الى االسفل خالل سطح التربةالغيض يعرف        
حدد اقتصادية المياه التي تحتاجها الجذور النباتية ي وهذاعن طريق الري او االمطار  الماء يضافعندما 

ضاارورية فااي ادار  فالمعلوماااع عاان ااايض الماااء عنااد ربطهااا ماا  خصاااة  التربااة وجاه يااة الماااء ت ااو  
 التربة .

ة اكثار مان اللحظة التاي ت او  الجاه يا تأتيلى سطح التربة وبمعدالع مت ايد  فسوف عند اضافة الماء ع
الماااء هوهااذه ال ياااد  سااوف تتااراكو )تتجماا ( وت ماار السااطح او قااد يحصاال لهااا  قاادر  التربااة علااى امتصااا 

 .جريا  سطحي خاصة للمناطق المنحدر  
الري لحين الوصاول الاى الميماة  باستمرارعند بداية عملية الري يكو  معدل الغيض عاليا وينخفض      

الثابتااة ) معاادل الغاايض االسااا  ( وهااذه الميمااة ت ااو  االهااو وهااي الميمااة التااي يعتمااد عليهااا فااي اختيااار 
لترباااة وا  سااا   وتصاااميو نظاااا  الاااري المالةاااو للحكااال وويمتهاااا ت اااو  مسااااوية لاليصاااالية الماةياااة الم ااابعة ل

انخفاض معدل الغيض م  استمرار الميا  يعود الى عد  اسابا  منهاا انتفااق دقااةق الطاين عناد ترطي هاا 
عان ججا  المااء بعاد وصاولها الاى جالاة  الترباة توقا  مما يؤدي الى صا ر ججاو  المسااماع فضاافة الاى

 . ا  لترطي  التربةاالشباع هاذ يستهلك ج ء من الماء في بداية المي
 

 التط يمية للغيضاالهمية 
 .عامل مهو في تكييو كفاءه الري / 1
واالجتياجاع الماةية للنباع والمعلوماع المناخية في تحديد  يصالية/ يستعمل م  وياساع اخرى كاال2

 .افضل طريكه لالرواء 
  ./ تحديد معدل اضافه الماء3
 .اطوال المروز والواح الري ال ريطي تحديد / 4
 .(Run off/ يدخل في جساباع السيح ) 5
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  Infiltration Conceptsمفاهيم الغيض
 Cumulative Infiltration (I)الغيض التراكمي  -1

( التي ينفذ خاللها الماء ويطلق عليه V/Aهو ججو الماء ال لي النافذ الى جسو التربة لوجد  مساجة )    
 ويمثل بوجداع طول ) سو (.  فيضًا عمق الماء ال اةض

 Infiltration Rate (i)معدل الغيض  -2
سرعة دخول الماء في التربة من  وفهو ججو الماء المار خالل سطح التربة لوجد  مساجة لوجد  زمن  

 )وجداع طول الى وجداع زمنه سو/ ثا(. خالل سطحها عموديًا الى األسفل ويمثل بوجداع سرعة
   Basic Infiltration Rateمعدل الغيض االساسي  -3

من ال من منذ بداية الغيض ويعتمد على نسجه  مد هو معدل الغيض شبه الثابت ويظهر بعد      
 i( وهو ويمة ثابتة يصل اليها معدل الغيض عند األزما  الطويلة وفيها يكتر  1984 هBookerالتربة )

عةه وتستعمل هذه الميمة لتصنيف ايض الماء في التربة )الطيف من ويمة االيصالية الماةية الم ب
 (.1988والحديثيه 

 
 توزيع المحتوى الرطوبي خالل الغيض

عند فح  مكاد ترباة متماثال فاي اي لحظاة خاالل الغايض تحات ماروف ال مار ساوف نالجا  باا  ساطح 
التربااة يكااو  م اابعا ولعمااق ربمااا يصاال لعااد  مليمتااراع او ساانتمتراع والنطااات الواقاا  تحتااه يكااو  متماااثال 
 ماهريااا وتكريبااا م ااب  )نطااات االنتكااال( وتحاات ذلااك نطااات مرطاا  وتكاال ايااه درجااة الترطياا  ماا  العمااق
وبمعدل متناق  الاى جادود ج هاة االباتالال هالتاي عنادها يكاو  االنحاار الرطاوبي جاادا )والسا   فاي ذلاك 

يكااو  جااادا هوا  االيصااالية يعااود الااى ا  التاادرال فااي االنحاادار الرطااوبي عنااد نكصااا  المجتااوى الرطااوبي 
نحاادار مااا  الماةيااة تكاال اساايا ماا  نكصااا  المحتااوى الرطاااوبي وبساا   ا  التاادفق يكااو  جاصاال ضاار  اال

االيصااالية الماةيااة .يتباا  ذلااك الحصااول علااى تاادفق معااين يتحاارا فااي التربااة قاالنحاادار ياا داد عنااد نكصااا  
 االيصالية الماةية (

بعد الري لفتر  معينة  فا  الرطوبة تتوزع خالل قطاع التربة مكونة ما يسمى قطاع توزي  الرطوبة فو 
water content profile سطح التربة ) تحت مروف الري بال مر فو المطر( عندما يضاف الماء عند

 water content distribution فا  الماء يدخل التربة وي ير من توزي  المحتوى الرطوبى للتربة 
 ويمكن تميي  المناطق التالية :

 Saturation zoneالمنطكة الم بعة 
 وهى طبكة رايعة عند سطح التربة تصل إلى عد  ملليمتراع في السمك.  
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 Transition zoneالمنطكة االنتكالية    
وهى منطكة تفصل بين المنطكة الم بعة والمنطكة التي تليها )منطكة التوصيل الكريبة من الت ب ( . وهى 

 السمك. تتعمق وربا يصل سمكها من عد  ملليمتراع إلى عد  سنتيمتراع في
وهاتين المنطكتين ليس باستمرار يمكن التميي  بينهما جيث يحدث التداخل وهى تحدث نتيجة الت يراع 

 ال ناةية عند سطح التربة ونتيجة الهواء المح و .
 Transmission zoneمنطكة التوصيل  

لسمك عكس هذه المنطكة مت ير  في ا –وهى منطكة نكل للماء المتسر  من السطح إلى جسو التربة 
المحتوى الرطوبي  –المناطق األخرى . وهى تمتد بما يتناس  م  طول فتر  إمداد الماء لسطح التربة 

 مت ير قليال م  العمق وربما يكو  ثابت وقري  من الت ب 
 Wetting zoneمنطكة االبتالل  

ى ويمة الرطوبة فى عاد  هي طبكة رويكة جيث الت يراع في المحتوى الرطوبي من الميمة االبتداةية إل
 منطكة التوصيل
 Wetting frontج هة االبتالل  

وهى الحد الفاصل والواضح لتخلل الماء جيث يكو  التدرال في ال د الرطوبى ك ير جدا بين ج هة 
  االبتالل والمنطكة الجافة التي تليها

 

 

 

 

 

  
وبعاااد فتاااره اطاااول مااان بااادء الغااايض يكاااو  تاااأثير رطوباااة الترباااة االولياااة قليااال علاااى سااارعه الغااايض  ول ااان 
المحتاااوى العاااالي عناااد ال ااادف يكلااال سااارعه الغااايض مماااا ي ياااد سااارعه تكاااد  ج هاااه الترطيااا  ) وهاااذه نتيجتاااين 

ثار تعكيادا مماا متناقضتين( ا  تفهو اعاده توزي  الماء في الترباة بعاد ا  تكال نسابه الرطوباة فاي الساطح اك
وضااح اعاااله   لساا   رةيسااي هااو ا  ماااهر  الهسااتريا فااي خصاااة  ماااء التربااة لهااا اهميااه ك يااره ابعااد ا  
ت اب  التربااة الاى عمااق كااافي وتتارا ت اا ل بحريااه فاا  محتااوى التربااة الم ابعة ماان الماااء  الباا مااا ياانخفض 
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و  او ماشاابه ب ارا ا  يمنا  التبخار بسرعه معكوله وتبكى نسبه الرطوبة بعد ذلك ثابته الى جد ماا لفتاره يا
 . field capacityمن سطح التربة ويع ر عن محتوى الماةي في مرجله ال  ل هذه بالسعة الحكلية 

 
 : يصنف غيض الماء في التربة على اساس قيمة معدل الغيض االساس كما في الجدول التالي

 

 
 بين التراكمي ومعدل الغيض والزمنالعالقة 

 
     الغيض التراكمي 

 

 
               

 

 

 عمق  الغيض       معدل الغيض االساس                                                             
 

           الزمن   

 
 

سباعا   4– 3تصل إليه التربة بعد فترة زمنية تختلف حسبب وبوا الترببة بعبد للغيض وهو معدل ثابت 
% 10األساسبي هبو معبدل ثاببت وسبيياي يتنيبر بنسبية حبوالي  لغبيضويقصبد بمعبدل ا غيضمن بداية ال

إذا كاوت التربة ذا  محتبوى ططبوبي ابتبدايي يسباوى  و ضبيا المباء عن التسرب في الساعة السابقة. 
ببة مقسبوما علبى مسباحة للتربة فان التسبرب المجمبوعي هبو ريباطة عبن حجبم المباء المتسبرب فبي التر 

 :ما يظهر من الشكل التالي هو دالة متزايدة مع الزمن ك تجميعيالالتراكمي  و  الغيض .سطح التربة 
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 الغيض التراكميمنحنى                            
 

القوى الدافعة لدخول الماء في التربة هي التدطج في الشبد الرطبوبى ببين ةيهبة االببتالل وسبطح الترببة 
التدطج في الشد الرطوبى يقبل مبع البزمن بسبيب تقبدم ةيهبة االببتالل ووتيجبة ،وكذلك الجاذبية األطضية 

لذلك فان كثافة التدفق خالل سطح التربة والتي تسمى معدل التسبرب تقبل مبع البزمن بحيب  تصبل إلبى 
 . ريانجيح الجاذبية هي القوى الدافعة للقيمة ثابتة عندما تص

 نسجةالغيض االساس لترب مختلفة ال معدل
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 في الغيض العوامل المؤثر 
الرطوبة االبتداةية للتربة : جيث ت داد سرعة او معدل الغيض في التر  الجافة عن الرطبة   في ف   .1

 معدل التسر  يكل م  زياد  الرطوبة االبتداةية للتربة .
وذلك  النسجةفسرع من التر  ناعمة  النسجةنسجة التربة : جيث يتسر  الماء في التر  خ نة  .2

 بس   ك ر ججو المسا  في الخ نة عن الناعمة 
بناء التربة : جيث يتسر  الماء في التر  المف كة فسرع من التر  المض وطة نظرا ل ياد  نسبة  .3

 المسا  في المف كة عن المض وطة   اي ف  معدل الغيض يكل م  زياد  كثافة التربة الظاهرية . 
عمق ماء الري فوت سطح التربة : ف لما زاد عمق ماء الري ي داد معدل سرعة دخول الماء في   .4

 التربة . 
 محتوى التربة من الماد  العضوية والدقاةق ال روية  .5
 ط يعة ال طاء النباتي .  .6
 درجة جرار  الماء ول وجته . .7
 عملياع خدمة التربة من جراثة وع ت وفست راع .  .8
 لمكد التربة  االيصالية الماةية .9
 فتراع الري  .10
         المسامية .11
 سكوا المطر   .12

 

 ةتربه ناعم             ةتربه خشن                                                        
 

 

 

 

 

 

 معدل الغيض                              
 الزمن



7 
 

 عادال  الغيضم
  الغيضللتع ير عن  المكترجه الرياضيهالصيغ  اهو                      

/ ا  من ابسط واول الصيغ المكترجه عن ايض الماء في التربه هي المعادله الهيدرولوجيه العامه   1
 والتي تعتمد اساسا على الموازنه الماةيه في تكدير الغيض و كاالتي /

                                     -B0 R –IA-F = B1 + P – E – T- ET – S  
 Pالمياه الداخله ع ر مكط  الغيض    BAالغيض ممثال بوجداع ججو او وجداع طول   Fجيث تمثل 

 تمثل النتح  Tتمثل التبخر .   Eالمياه الخارجه من المكط  .   B0تمثل السميط 
ET   . تمثل التبخر نتحS  . الماء المخ و  في التربه  IA  . تمثل الماء المتعرضR  تمثل السيح 
لصي ه السابكه هي صي ه محدوده االستعمال زراعيا بالر و من بساطتها اال انها صي ه تستخد  ا  ا

 البا لتكدير الموازنه الماةيه الجواض الت ذيه ال راض التن ؤ بالفيضاناع وجس  الت ذيه السطحيه 
 والجوايه 

وهي معادله تجري يه بسيطه تتمثل  Kostiakov (1932) / الصي ه المكترجه من ق ل كوستياكوف2
 ب كل داله قوى تربط العالقه الغيض التراكمي وال من وكاالتي /

                    I= Kta 
ثوابت تجربي يه تعتمد على مروف التربه   kوa ال من التراكمي . t الغيض التراكمي .   Fجيث تمثل 

هي اكثر الصيغ شيوعا وذلك لبساطتها اال ا  لهذه الصي ه عيو  عند  والماء . ا  الصي ه اعال 
استخدامها لفتراع ويا  طويله جيث تكتر  ويمه الغيض من الصفر بس   ط يعه الداله وهذا مستحيل 

من الناجيه الفعليه . وبالر و من ذلك الزالت تستخد  ال راض تصميو نظو الري وتع ر عن جاله الغيض 
زمن الري اليعتمد على فتراع طويله بحيث تف ل هذه الصي ه في تع ير عن جاله  ب كل جيد ل و  

اقترح تصحيح للمعادله السابكه باضافه ثابت لها ويمته ت و  مساويه تكريبا  تكد   الغيض .وبناءا على ما
صله الصي ه االوليه صفر لاليصاليه الماةيه الم بعه بحيث تث ت عندها ويمه الغيض عند بلوغ مح

 :وكاالتي 
                                                      I = kta+B 

  :   وباالمكا  اشتكات الصي ه السابكه بالنسبه ل من لتعطي معدل الغيض االني عند اي زمن و كاالتي
dt = 60a kt a-1                                                                 /dI  

وهي صي ه م ابه للصي ه السابكه اال انها تعتمد   Horton (1940)الصي ه المكترجه من ق ل / 3
 :دل للغيض عند الميا  وكاالتي  اعلى واوطا مع
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                                        I t = IC+(Io-IC)e-kt 
 الميا  ) اعلى معدل ( .  معدل الغيض عند بدايه t   FOمعدل الغيض عند ال من  FCجيث تمثل 

FC   . ) معدل الغيض عند االت ا ) اقل معدلK   . تابت يعتمد على مروف التربه 
 
هي معدالع يتو اشتكاقها باالعتماد على اسا  :      Green and Ampt  (1911) معادلة -4

في ياةي معروف ويتو تط يكها على بياناع الغيض الستخراال ويو الثوابت التي لها مدلوالع في ياةية 
 :معروفة 

        I = K t + ð 
تمثل ويمة ثابتة    ð  

 Philip (1957)   5  الصي ه المكترجه من ق ل -  
الجتسا  الغيض وهي ايضا صي ه تعتمد على معاير في ياةيه لحسا  الغيض اعتمادا على قابليه التربه 

وكاالتي:   Transmission  (Aِ)      وقابليتها على نكل الماء Sorptivity (S)   على امتصا  الماء 
I=St0.5+At                                               

 التربة طرت ويا  الغيض في
 طريكة االجواض الم مور   .1
 طريكة المرشاع .2
 طريكة المروز  .3
 سطح التربة الماء من بياناع تكد  الماء على تعيين ايض  .4
طريكاااة االساااطواناع او الحلكااااع الم دوجاااة : اساااتعمال اساااطوانتين اجااادهما داخلياااة ال اااراض المياااا   .5

عة المياساع   تمتاز االسطواناع واالخرى خارجية لمن  جصول جركة جان ية للماء قد تؤثر على ط ي
ساااو( لوساااطوانتين 60-30ساااو( وبكطااار)25ساااو( وبارتفااااع )2بكونهاااا مصااانوعة مااان المعاااد  بسااامك )

 .باستعمال طوافاع ترتبط بخ اناع للمياه وهي الطريكة االكثر شيوعًا في تعيين دالة الغيض
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 مسايل تطييقيه في حساب الغيض

  وتصريف الماء الداخل الى  30 المرز   وطول 0.3الترطي  في مرز  ةاذا كا  عرض ج ه  / 
 0.8دويكه االولى  10 واجد في دويكه ومعدل تصريف الماء الخارال من المرز خالل  مكع  المرز متر

 دويكه من ويا  اصبح معدل تصريف الماء الخارال من المرز 30 ل ل دويكه وبعد مضي   مكع  متر
 متر مكع  ل ل دويكه . اجس  ويو    ثوابت داله الغيض 0.85
 :دقاةق األولى كاألتي  10كميه الماء ال اةض خالل  

 1- 0.8 = 0.2  m3/min                                           
0.2 X 10 = 2  m3

                                                                             
 

 دقاةق = ججو الماء مكسوما على مساجه المنطكة الم تلة 10 عمق الماء ال اةض خالل 
                             2x1000000/(30x100) (0.3 x100)= 22.2 = 22 cm  

  :دويكه من الميا   30  وبنفس الطريكة للفتر  بعد
1- 0.85 = 0.15 m3/min                                                                  
0.15 x 30 = 4.5  m3                                                                           

                                                  
4.5 x1000000/(30x100) ( 0.3x100) =50 cm                               
 وهكذا نحصل على ال ياناع بفكراع متتاليه ثو نمثلها لحسا  ويو ثوابت داله الغيض 

 
 الغيض التراكمي سو                                               ال من دويكه )ملو ( 

                                                 ____________ ________ 
     22                                                                        10 
     50                                                                       30 

 
                                                                             (1)  22 = K 10a 

                                                                             (2)   50 = K 30a 

 ينتج : 2على  1بكسمة 
22/50 = k 10a / k 30a 
0.44 = 10a / 30a  
Log 0.44 = a Log 10 – a Log 30 
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-0.36 = a (1 – 1.48)               - 0.36 = a (- 0.48) 
a = -0.36 / -0.48 
a = 0.17 

 ينتج : 1بالتعويض في معادلة 
22 = k 100.17  
22 = k 1.48 
K = 22 / 1.48  
K = 14.86 
 اذ  المعادلة ت و  :
I = 14.86 t0.17 

 
بعد الظهر اصبح عمق الماء فوت  3مهرا وفي الساعة  1في الساعة 8  مرع تربة بماء عمكه   /

سو .المطلو  متى يختفي الماء كليا عن سطح التربة 3 عصرا  5سو وصار في الساعة 5 سطح التربة 
 ؟ 

 الغيض التراكمي ) ملو (                                      ال من التراكمي ) دويكه (  
120                                                                          30 
240                                                                       50  

 باستخدا  داله الغيض 
                                                 30 = K 120a     ………1 

                                                50 =  K 240a     ……….2 
 :   0.74يساوي   a 0.88  يساوي  Kينتج  كما في المثال السابق يمكن ايجاد المعادلتين   

 I = 0.88 t0.74 
80=0.88 t0.74            t0.74 = 80 / 88            t0.74 = 90.91                       

                                                                            =443min= 7:38 hr 
   8:38التربة في الساعةيختفي الماء عن سطح 

 
 اجس  :   I = k t0.33واج / اذا كانت دالة عمق الغيض 

 عمق الغيض التراكمي بعد ساعتين ؟  -1
 مو ؟ 80ال من الالز  لغيض  -2          


