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 Soil Physicsفيزياء التربة 

 ا.م.د بسام الدين الخطيب                                                                9 /محاضرة 

 soil air and aeration   هواء التربة والتهوية

إحدى العوامل المهمة والمحددة إلنتاجية التربة ومن المعروف إن جذور النباتات   soil aerationتعد تهوية التربة 
ثنائي ا وكسيد الكربون في عملية التنفس وفي معظم النباتات فان النقل الداخلي من  رتمتص غاز األوكسجين وتحر 

طلب تنفس الجذور المناسب تهوية  ميكفي لتجهيز متطلبات األوكسجين للجذور . ويت األوراق والسيقان إلى تلك الجذور ال
التربة . إن التبادل الغازي بين هواء التربة والجو عملية مهمة تمنع نقص األوكسجين وزيادة ثنائي اوكسيد الكربون في 

 .منطقة الجذور 

ن تهوية ات المبزولة من الماء ( أو على شكل ذائب في الماء لذا فافي الطور الغازي ) خالل المسام تتحرك الغازات إما
التغدق  التربة تعتمد بدرجة كبيرة على الجزء من حجم التربة المملوء بالهواء .إن عرقلة التهوية الناتجة عن البزل الرديء و

سوء التهوية يحدد نمو النظم الجذرية ويقلل  تؤثر بدرجة كبيرة على نمو النبات . ان  compactionنتيجة الرص  او
ول مبكر .إن الظروف الالهوائية في التربة تولد سلسلة من تفاعالت االختزال ومن امتصاص الماء وقد يؤدي إلى ذب

 ضمنها عملية عكس النترجة ) تحول النترات إلى نتريت ومن ثم إلى اوكسيد النتروجين وأخيرا إلى النتروجين المعدني :

• O3→NO2→N2O→N2                                                                                                   

كذلك اختزال المنغنيز والحديد من حديديك إلى اوكسيد الحديدوز واختزال الكبريتات إلى كبريتيد الهيدروجين إن غالبية 
 نواتج االختزال هي نواتج سامة للنباتات .
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   Volumefraction of soil air  هواء في التربةالحجم 

تتغير النسبة المئوية لمكونات التربة الثالثة وهي االطوار الصلبة والغازية والسائلة في معظم الترب الطبيعية بصورة 
 swelling andواالنتفاخ واالنكماش   wetting and dryingمستمرة عندما تمر التربة بدورات الترطيب والتجفيف 

shrinkage  والحراثة او الرصtillage or compaction   والتجمع والتشتتaggregation and dispersion  
ونظرا الن الماء والهواء يتنافسان على نفس الحيز المسامي فانهما مرتبطان بعضهما باالخر اذ ان زيادة احدهما يكون 

 على حساب االخر وحسب المعادلة التالية :

• a  =  f  –  ѳ                                                                                                f  

fa  حجم الهواء في التربة : 
f  المسامية الكلية : 
 ѳ : الرطوبة او حجم المشغول بالماء 

كدليل للتعبير عن تهوية التربة وتعرف بانها الجزء من حجم   field air capacityلقد اعتمدت السعة الهوائية للتربة 
الهواء في التربة عندما تكون رطوبة التربة عند السعة الحقلية وهي صفة تعتمد بدرحة رئيسية على نسجة التربة ففي الترب 

ة فهي عادة تقل %وفي الترب الطيني20و  15% او اكثر وفي الترب المزيجة تتراوح بين 25الرملية تصل قيمتها الى 
% من حجم التربو الكلي .اما في الترب المرصوصة ذات البناء الرديء نتيجة تكسر المجاميع عن طريق القوى 10عن 

% . ولقد وجد الباحثون ان قيمة السعة الهوائية التي تصبح عامال محددا لتنفس 5الميكانيكية فانها قد تصل الى اقل من 
 % . 10ل الجذور ونمو النبات فكانت بمعد

 

     composition of soil airمكونات هواء التربة 
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في الترب جيدة البزل يكون تركيب هواء التربة مشابها للهواء الجوي حيث يعوض االوكسجين المستهلك من قبل النبات 
هذه الحالة على الترب الرديئة التهوية ان تحليل هواء التربة يشير الى وجود اختالفات كبيرة  من الهواء الجوي والتنطبق

 عن الهواء الجوي اعتمادا على بعض العوامل منها :

 موسم الزراعة او الوقت من السنة ) مرحلة نمو النبات ( -1
 درجة حرارة التربة والجو  -2
 رطوبة التربة  -3
 طح عمق التربة تحت الس -4
 نمو الجذور  -5
 الفعاليات الحيوية  -6
 درجة تفاعل التربة  -7
 معدل تبادل الغازات عبر سطح التربة -8

ان االختالف الكبير في تركيب الهواء هو تركيز ثنائي اوكسيد الكاربون الناتج من فعاليات التنفس من قبل جذور النباتات 
% بينما يصل تركيزه في التربة الى 0.03في الجو هو  CO2ان تركيز واالحياء المجهرية وغير المجهرية في التربة . 

في التربة نتيجة التنفس واكسدة  CO2ضعف تركيزه في الجو . ان زيادة تركيز  100 – 10اكثر من ذلك حيث يصل 
%(.وفي الحاالت  20المادة العضوية قد يرافقه نقص في تركيز االوكسجين )تركيز االوكسجين في الجو يصل الى 

الى الصفر وينتج عنه حالة الهوائية لفترة طويلة مما يولد ظرفا لالختزال تظهر  O2المتطرفة من نقص التهوية قد يهبط 
 واالثيلين. CH4والميثان  H2Sامة كما تظهر بعض الغازات مثل كبريتيد الهيدروجين فيه بعض الصيغ الس

الى اختالف تراكيز مكونات الهواء بين الجو وهواء التربة فان هنالك اختالف اخر بين هواء التربة والجو وهو  باإلضافة و
لتربة في فترات الجفاف الطويلة ) % عدا عن سطح ا100ان هواء التربة يتميز برطوبة نسبية عالية قد تصل الى 
 الرطوبة هنا ضرورية لبقاء الجذور بحالة طرية وغير جافة .

 

 flow of soil air    هواء التربة جريان 

 هما : مختلفتين بطريقتينيمكن ان يحصل تبادل الهواء بين التربة والمحيط الخارجي 

    Convectiveالجريان الحملي   -1

                Diffusionاالنتشار  -2

اي ان التدفق يتناسب مع القوة   Linear rate flowوكلتا العمليتين يمكن التعبير عنها بقانون المعدل الخطي 
والذي ينتج عنه    mass flowالمحركة . في حالة الجريان الحملي والذي يسمى الجريان الكتلي او التدفق الكتلي 
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مناطق الضغط العالي الى مناطق الضغط الجزئي بينما في حالة الجريان باالنتشار  ان كتلة الهواء ككل تنساب من
 فان القوة المحركة هي االنحدار في الضغط الجزئي او التركيز .

هنالك عدد من الظواهر التي تسبب االختالف في الضغط بين التربة والجو مما يؤدي الى جريان الهواء الكتلي من 
 العوامل :والى التربة ومن هذه 

 تبدل الضغط الجوي  -1
 االنحدار في درجات الحرارة  -2
 العاصفة الهوائية المالمسة لسطح االرض  -3
 دخول الماء الى التربة عن طريق االمطار او الري  او خروج الماء من التربة عن طريق البزل  -4
  . االسفلالتغير في مستوى الماء االرضي الضحل دافعا الهواء الى االعلى او  -5

     

وقد كان لدرجة مساهما التغيرات في ضغط الهواء والجريان الكتلي الناتج عن تبادل الغازات بين التربة والجو      
تشابه حركة الماء في بعض الوجوه لكون كلتا العمليتين   وثار جدل بين فيزيائي التربة وان حركة الهواء الكتلية

في الضغط ويختلف جريان الهواء عن الماء يكون الماء غير قابل لالنضغاط  مسيطر عليها وتتناسبان مع التدرج
مقارنة بالهواء حيث ان كثافة ولزوجة الهواء تعتمد على الضغط ودرجة الحرارة .ففي نظام التربة الكامل فان الماء 

استجابات مختلفة لتوصيل  والهواء يحتالن اجزاء مختلفة من المسامات البينية لها اشكال مختلفة وعليه تظهر التربة
 الماء والهواء التي لها عالقة بالقطر الفعال والتواء المسامات .

وعلى الرغم من اختالف جريان الماء والهواء ، من الممكن اشتقاق معادلة الجريان للهواء مشابهة لقانون دارسي لجريان 
 الماء وكاالتي :

• qV = (k \η) p                                 (1)                                   

 اذ تمثل :

qV . حجم الهواء الجاري لوحدة مساحة مقطع المسلم في وحدة الزمن = 
k  نفاذية المسامات المملوءة بالهواء = 

• η  لزوجة ماء التربة = 
• p . االنحدار في ضغط هواء التربة على المحاور الثالثة من جسم التربة = 

 ( كاالتي :xور واحد )محور محوتصبح المعادلة عند حسابها على اساس 

• (k \η)(dp\ dx)                                  (2)                                -  =qv 
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لة اذا عبرنا عن التدفق لوحدة الكتلة ) بدال من وحدة الحجم ( ولوحدة المساحة في وحده زمنية معينة ،تاخذ المعاد
 الشكل التالي :

• q m = - (ρk/ η(dp\ dx)                                 (3)                               

• q m  التدفق الحجمي الكتلي = 
• ρ  كثافة هواء التربة = 
 

ففي هذه الحالة واذا تذكرنا بان كثافة الغاز تعتمد على ضغطه ودرجة حرارته وعلى فرض ان هواء التربة يمثل غازا مثاليا 
 يعبر عن العالقة بين كتلة الهواء وحجمه ودرجة الحرارة بالمعادلة التالية :

• Pv =  n r t                                 (4)                                  

 حيث تمثل : 

• P   ضغط الهواء = 
• V  حجم الهواء = 
• =  n  عدد موالت الغاز اي تركيزه 
• R الغاز العام لوحدة التركيز=  ثابت  
• Tدرجة الحرارة المطلقة =  

 
• Nm/ρ =n R T    →         ρ = ( m                    (5)                            *ρ 

 نجد ان :  4واالن بادخال معادلة االستمرارية للسائل القابل لالنضغاط الى المعادلة 

• ρ/∂t = - ∂qm /∂x                                           (6)                           ∂ 

 ρوبالتعويض عن قيمة 

 ( نحصل على :6( في المعادلة )3من المعادلة ) qm( والتعبير عن 5من المعادلة ) 

• m/RT . ∂ρ/∂t = ∂/∂x( ρk/η.∂ρ/∂x)                           (7)                          

 ثابتا الى حد ما اي ان االختالف في الضغط قليل يمكننا كتابة المعادلة بالشكل التالي : ηkρ/فاذا كان 

• ∂ρ/∂t = α  ∂2
ρ/∂x2                         (8)                             
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•   

كثابت مركب . وهذه معادلة تقريبية لحالة التغير في جريان الهواء الكتلي في التربة  RTk/mتساوي   αحيث ان 
 .Muskat 1946وعلى فرض ان الجريان انسيابي وهذا صحيح عند وجود اختالف صغير في الضغط 

 

 

 

 diffusion of soil air      انتشار هواء التربة

باالنتشار يحصل في التربة جزئيا في الطور الغازي وجزئيا في الطور السائل ان االنتشار  CO2و O2ان نقل غازات مثل 
عبر المسامات المملوءة بالهواء يحافظ على تبادل الغازات بين الجو والتربة . ويمكن التعبير عن عملية االنتشار بمعادلة 

 فيكس :

• qd =- D .dc /dx                           (9)                               

 حيث ان :
•   qd) دفق االنتشار )انتشار كتلة الهواء عبر وحدة المساحة لوحدة الزمن = 
• D ) معامل االنتشار )عادة له وحدة المساحة لوحدة الزمن = 
• C ) التركيز ) كتلة الغاز المنتشر لوحدة الزمن = 
• X   هي المسافة = 
• dc /dx  االنحدار او التدرج في التركيز = 

 
 تركيز المادة المنتشرة نحصل على : لوعند استعمال الضغط الجزيئي بدال من ا

• qd =- (D/B) ( dc /dx)                              (10)                        

 حيث ان: 
• B   عبارة عن النسبة بين الضغط الجئي والتركيز = 
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يجب ان يكون صغيرا  (DS)مل االنتشار في التربة امعاذا اخذنا بنظر االعتبار اوال االنتشار عبر الهواء نالحظ ان 

( ،اي ان معامل االنتشار في التربة اقل مقارنة بالهواء وذلك لصغر الحجم الكلي  DOمقارنة عنه في كتلة الهواء الكلي) 
 DSة مستمرة وكذلك بسبب طبيعة المسامات المتعرجة لذلك تتوقع ان يكون المشغول بالمسامات المملوءة بالهواء بصور 

ولترب مختلفة ، حيث وجد  DS ، faالعالقة بين  الباحثينوقد وجد العديد من  faدالة المسامات المملوءة بالهواء 
Bucking ham 1904 : على سبيل المثال العالقة غير الخطية التالية 

• DS/DO = kfa2                                 (11)                                
•   

 العالقة الخطية التالية : Penman 1940بينما وجد 
• DS/DO = 0.66fa2                              (12)                                 
 
هو معامل التواء او التعرج والذي يفترض بموجبه ان يكون المسار الظاهري هو بحدود  0.66حيث ان المقدار  •

من طول المسار الحقيقي النتشار الهواء في التربة ومن المحتمل ان معامل االلتواء هذا اليعتمد على جزء   2/3
واء يزداد مع انخفاض في حجم المسام المملوءة من حجم المسام المملوء بالهواء وبمعنى اخر ان طول ماء االلت

بالهواء وعليه نتوقع ان يكون معامل بنمان الثابت صحيحا ضمن حدود ضعيفة من االختالفات في حجم المسام 
نرجع الى اتكمال المعادلة الرياضية لعملية  انتشار  DSالمملوء بالهواء او الحجم المبتل .وبعد معرفة اختالف قيم 

 جل االخذ  نيظر االعتمار الحالة االنتقالية يجب الرجوع ثانية الى مباديء قانون االستمرارية  . الهواء وال

• ∂C/∂t = - ∂qd / ∂x                (13)                                
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الى معدل التغير في تركيز الهواء مع الوقت يجب ان يكون مساويا الى معدل التغير في كمية انتشار  والتي تشير
الهواء لوحدة المساحة في وحدة الزمن مع المسافة ، وتفترض المعادلة المحافظة على المادة المنتشرة بحساب كمية 

 للجانب االيمن من المعادلة   S تضاف قيمة من النظام لوحدة الزمن المتحصلةالمادة المنتشرة المضافة الى او 

•                  ∂C/∂t = - ∂qd / ∂x ± S(x,t)                                         (14)  

 االشارة الموجبة تشير الى معدل الزيادة والسالبة تشير الى معدل االنخفاض للمادة المعنية .
 يبين بان معدل الزيادة ومعدل االنخفاض هو دالة ) اي يتغير مع (لكل من الكان والزمان . S(x,t)ان تعبير 

 ( للحصول على:z( واعتبار االنتشار فقط في االتجاه العمودي )14( في المعادلة )9وبتعويض المعادلة )
• ∂c/∂t = ∂/∂z (DS ∂c/∂z)± s(z , t)                              (15)                  

 ثابت يمكن تبسيط المعادلة الى :  DSوفي حالة كون 

• ∂c/∂t =DS ∂2c/ ∂z2  ± s(z ,t)                                       (16)                 

هنالك اختالف جوهري بين اعتماد النفاذية او ايصالية التربة المعتمدة على الهندسة المسامية والدالة المستعملة 
لمعامل االنتشار بما ان النفاذية تتعلق بالجريان الحملي المزود بالضغط فانه يخضع لقانون بوزيل والذي ين صان 

ب الشعري . لذلك فان النفاذية تعتمد بدرجة رئيسية على توزيع الجريان يتناسب مع القوة الرابعة لنصف قطر االنبو 
الحجم المسامي يعتمد االنتشار من جهة اخرى بدرجة رئيسية على الحجم الكلي وااللتوائية للمسامات المستمرة ان 

ركة يعتمد على توزيع الحجم المسامي يرجع الى ان معدل المسار الحر للجزيئات في الح السبب في االنتشار ال
 الحرارية .

 

 soil respiration and aeration requirementsمتطلبات التهوية والتنفس في التربة 

ان المعدل العام للتنفس نتيجة الفعاليات الحيوية في التربة يحدد متطلبات التهوية للتربة ومن المهم ان نحصل على 
ت متغيرة اذاكنا نصمم وسائل تؤمن توفير هذه معلومات كلية لمتطلبات التهوية لمحاصيل وترب مختلفة في حاال

ومع هذا من الصعوبة الحصول على المعلومات المطلوبة بسبب اعتماد معدل التوزيع الموضعي لتنفس التربة   المتطلبات
 على عوامل كثيرة منها الحرارة ودرجة الرطوبة والمادة العضوية وفعاليات الكائنات الحية .

يحصل العجز في االوكسجين في التربة كلما كان معدل تجهيز االوكسجين اقل من الطلب وتحصل هذه الحالة 
بسبب كون مخزون االوكسجين في التربة منخفض مقارنة بالكمية المطلوبة لتنفس التربة . لتوضيح ذلك ناخذ 

لتر من الهواء  90% تحتوي على 15هواء سم والمسامية للمحلول بال 65باالعتبار تربة مع عمق منطقة جذرية فعال 
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% في الطور الغازي يمكن حساب مخزون 20 لألوكسجينتحت كل متر مربع منسطح التربة . مع التركيز االول 
لتر  22.4غم ) ان الغاز المثالي تحت الحرارة والضغط القياسي يحتل  25 يكافئلتر والذي  18االوكسجين ليكون 

لتر على هذا  18غم . ان الكتلة الموجودة في  32( يساوي 16جين )الوزن الذري = /مول . كتلة مول من االوكس
 غم (.25.7(= 32. 18/) 22.4االساس تساوي 

استحصل على بيانات تفصيلية عن تنفس التربة في انكلترا وذلك باستخدام اجهزة مقياس التنفس الحقلي تفاصيل هذه 
(سم 91. 91. 91وتتالف هذه االجهزة من اوعية واسعة ) Currie 1975االجهزة واستخدامها و  ضعت من قبل 

تمال بالتربة وتختم من الطرف العلوي مع تامين المحافظة على تركيز طبيعي لالوكسجين داخل الجهاز حيث يكون 
عند الحاجة لها عندما  co2كما في الهواء وذلك باالضافة المستمرة واالستهالك لكميات مقاسة من االوكسجين او 

تزرع التربة فان النباتات ستنمو خالل فتحات محصورة في الغطاء باستخدام غطاء مطاطي يلحم بالسيليكون و ذلك 
الناتج يوميا واالوكسجين المستهلك خالل كل ساعة  co2الحكام الغلق حول النظام ولذلك فانه من الممكن قياس 

 للتربة في حالة وجود وعدم وجود النباتات .

 Measurement of soil aeration     ربةقياس تهوية الت

 ه بالهواء عند رطوبة معينة أو السعة الهوائية . لوئقياس المسامية المم - 1
ويتم ذلك بأخذ نموذج من الحقل ذات حجم معين ورطوبة تقابل السعة الحقلية او في المختبر حيث يشبع النموذج 

بين المسامية الكلية )يستحصل عليها من قياس الكثافة الفرق  يؤخذبار ومن ثم  3/1ويسلط عليه ضغط يعادل 
 الظاهرية ( والرطوبة الحجية .

وهي طريقة تشخيصية ،حيث تكشف هذه الطريقة وقت حصول عجز في قياس مكونات هواء التربة :    -2
 األوكسجين والمشكلة هنا تكمن في طريقة سحب عينة من هواء التربة .

 : CO2او  O2للتحسس  استعمال الكتروليدات -3
إن مثل هذه األقطاب يجب إن تحفظ لقياس تركيز األوكسجين . لذلك فإنها تحتم في الغالب في أنبوب مجوف يغرز 

القياس وإذا كانت التربة رطبة جدا  في التربة وان حجم الهواء المحيط بالقطب يجب إن يتعادل مع هواء التربة قبل
 فان هذا التعادل يمكن إن يستلزم ساعات عديدة او ربما حتى أيام عدة. 

 :    air permeabilityقياس النفاذية الهوائية  -4
قة بملئ فجوة في التربة بغاز اي قياس العامل الذي يحدد االنتقال الكلي  للهواء عبر التربة ، وتتم هذه الطري

نماذج من الفجوة بصورة دورية لتعيين معدل انتشار الغازات وبصورة خاصة األوكسجين  تؤخذوجين ،وبعد ذلك تر نال
 من المحيط الخارجي للتربة . 

 قياس جهد التأكسد واالختزال :-5
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 تأثير التهوية الرديئة أو نقص األوكسجين في هواء التربة على النبات
 يقل معدل تنفس الجذور مما يؤثر ويحدد نموها وبالتالي نمو النبات .  تنفس الجذور : -1
يقل معدل امتصاص الماء قبل الجذور كلما ساءت التهوية مما يسبب عطش النبات امتصاص الجذور للماء : -2

 بظاهرة تسمى العطش الفسيولوجي.
األوكسجين حيث إن أكثر العناصر تأثرا يقل امتصاص العناصر الغذائية مع نقص امتصاص العناصر الغذائية :  -3

 هو البوتاسيوم ثم النتروجين ثم الفسفور ثم الكالسيوم والمغنيسيوم .
 تكون صيغ وتراكيز سامة لبعض العناصر-4
 
 

 
 

 
 

 

 


