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            لمرحلة: الثالث ا                                  ادة: الري             الم         

القسم: التربة والموارد المائية                           المحاضرة االولى                                

 

:قالعرالري في اريخية عن انبذة ت  
قوم  الا ةلمتقدمالري ال اعمامن يقوم ب نان يدرك ابد و ق الالعرالري في اريخ ان من يدرس تا

ت ارالحضارتبط ظهور ا ،لضخمةالري اريع اتنفيذ مش ارة ليستطيعوالحضا منفر ابسبيل و اخذوا
 .وازدهرت حول مجاري االنهار الكبيرة نشأتكما ان معظمها  لريابتقدم  اوثيقـ اطارتبالقديمة ا

سنـة  5000كثر منالمصريون منـذ اسنـة مضت و 6000لري منـذاء القدماقيون العرارس ام

 ،اتلـفـرادي دجلـة وافي و بدأتقد  هايلماري اجحة للسيطرة على مجالنات والالمحاولـى انت اوك
لتي افضل من تلك ا كانتاق لعراتبعت في جنوب ا تيلالري اطرق »ان يشير المؤرخون الى 

 «.لنيلافي  حوض  اتبعت

دة من استفت ولالانالفيضار اخطاء اتقنين الابـي دبـس خزانية والحبابليون من منخفض الـباتخذ ا
موه بين دجـلـة اقالذي السد اتـهم ائـع مـنجزانت من رواوكـ ،لرياض اغـرلمخزونة الاه الـميـا

 كـم. 60ليالمنخفض عقرقوف ويبلغ طوله حو اذيات محالـفـراو

ء سـمـي بـسـد امرالنهر جنوبي ساطئ اعلى ش ا  عظيم ا  بياتر اسـد اوأنشاعلى دجـلـة فـقـد  اما
لعصر الى مجرى هـش وفي التحول ا من هرض صـلبـة ومنـعـالنهر في احفظ مجرى لرود لنما

لري ام ان نظا  (Buringh,1960)فدين وذكرالرادي اي وفضي ارالاعة جميع امكن زرابلي البا

 لتربـة مـنـذ وقـت طـويـل.اح في مـالالاظـهـور  لىادى اق العرافي 
د اسـو»ضي تسمى ارالاسـعـة من ات واحاد بل شملت مسالري على مدينة بـغـداريع الم تقتصر مش

لى مدينة هيـت المحصورة بين مدينة تـكريـت على دجـلـة المنطقة اوهـي « داو ريـف بـغـداد ابـغـد
 .ا  ت جنوبالـفـرالـكـوفة على الى مديـنة الـكـوت على دجـلـة اومديـنة  ال  ات شمالـفـرا على

تدهور  منعة الزرانت اعول والجدالري وسدت اريع المغول دمــرت مـعـظم مشاوعند مجيء 

نتدبـت ا اوذلك عندم 1908سنـة  تبدأق قد العرالحديثة في الري ال اعمان القول اويمكن  ،كبير
د تـقـريـر عن اعـداولري اع اوضاسة اهو وليـم ويلكوكس لدر انيابريط انية خبيرالعثمالحكومة ا

ت انيامكالال تلك الغستالتحقيق  التي يقترحها لريا تروعامشق وعن العراعة في الزرات انيامكا

ريع عديدة للري امش ءاحيأبوبوشـر  الري تتوسع تدريجيـال اعماخذت ا( لقد 1946حمد ا ،)سـوسة
 خرى جديدة.اء انشاو

 

 لــري:اهـمـيـة ا
نية انسالارة الحضامستقبل وتطور  التي يعتمد عليهالطبيعية ات الثرواهم ائية الماد المواتشكل 

لى افة اضانب الجوالمتعدد البشري اط النشاه بفعل الميالطلب على ادة ان زيا ،لبشرا هاورقي ورف
بصورة  اوتوزيعه الهستغالالنظر في ادة اعان ارضية يحتمالالكرة انس على المتجاغير  اتوزيعه

 .تعد المحافظة على الموارد المائية ضرورة ملحة لمستقبل االنسان فأ،كامثل وا

 ،لخصوصافة على وجه الجالشبة افة والجاطق المناي فعة الزرافي تطور  امهم ان للري دورالقد ك
رة الحضاقدم  ، قديمر فن قديماقطالالري في بعض ا»ء العلماحد ا ار لهاشا الري كماهمية ان ا

لتحكم انية امكائية باروالاعة الزراز اتمتو .«ءالبقانه علم الري علم حديث ــ ان الم فالعاولكن لكل 
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د على اعتمالا نيمك اللب الغافة وفي الجاعة الزراهو عليه ب امم أكفاكبر واج بدرجة انتالامل ابعو

للري اذا مااريد تحقيق استغالل امثل لالراضي الزراعية، فاالعتماد على  لمطر كمصدر وحيدا
يترك االنتاج الزراعي عرضة للعوامل  ئيةالماته اجاحتيات بالنباد امدال االمطار كمصدر وحيد

 التي يصعب التحكم بها من قبل االنسان. البيئية

لم العاحة التي تشكل نسبه كبيرة من مسافة وافة وشبه جالجاطق المنائية في اروالاعة الزراتركزت 
 ان توزيعهار فامطالات محدودة من اتستلم كمي انهالى افه اضاطق المناوهذه ، امنهق جزء العراو

عة الزرالتركيز على النتيجة ايتطلب ب السنة وهذال خالف ات جفام وقد تمر بفترانتظالايتميز بعدم 

اهمية الري  رال تنحصكذلك  ،عيالزراج انتالاوتنويع في  ليةاعجية انتائية بهدف تحقيق اروالا
على المناطق الجافة وشبه الجافة بل تتعداها الى المناطق الرطبة وشبه الرطبة حيث تبرز الحاجة 

 .مدار موسم نمو النبات ىعندما تكون فترات سقوط االمطار غير منتظمة عل الى الري التكميلي

 ادتهالمتوقع زيالم ومن العالمزروعة في اضي ارالامن  %16لمروية اضي ارالاتبلغ نسبة 
عة كثيفة ادنى حد ضروري لزرا امـلـم سنوي 500لي الغ حوالبالمطر امعدل  يعتبر اذ ،مستقبال

 الهستغالالتي يتطلب الم العاحة ا% من مس55تمثل افة لجافة وشبه الجاطق المنان ا ،غير مروية

ت طق من حيث معدالاخي للمنالمنالتصنيف الي يوضح التالجدول او ،ئيةاروالاعة الزرام اع نظاتبا
 .لسنويةار امطالاسقوط 

   لسنوي ار امطالامعدل سقوط  خيالمنالتصنيف ا

 ملم

 لمئـويةالنسـبة ا

 25 250 منقل ا فـةاطـق جـامنـ

 30 500ـــ  250 فـةاطـق شبـه جـامنـ

 20 1000ـــ  500 طـق شبـه رطبـةامنـ

 11 1500ـــ  1000 طـق رطبـةامنـ

 9 2000ـــ  1500 كـثر رطـوبةاطـق امنـ

 5 2000كثر من  ا اطـق رطبـة جـدامنـ

 لية:التائص الخصا ان تتوفر فيهار يجب امطالادة من استفالانية امكوال

 لجذور.الرطوبي للتربة في منطقة المحتوى اصل في الحالنقص التعويض  ايتهاكف ــ1

 ت.النبالذبول على اض اعراقبل ظهور  ات سقوطهارب فتراتقــ 2

 لتربة.اء في المات غيض عن معدال ات سقوطهتزيد معدال ن الاــ 3

 :ريلـافهـوم ـم
زمة لنمو لالالرطوبة اب ادهامداء للتربة بقصد المافة اضانة ام للري باء تعريف عاعطايمكن 

ء للتربة لتحقيق المافة اضانة اب«  Israelsen and Hansen»لري من قبل اولقد عرف  ،تالنبا

 لـيـة:التـاض اغرالاي من ا

 ت.النبازمة لنمو لالالرطوبة التربة باتجهيز  ــ1

 لمدى.اف قصيرة الجفات المحصول ضد فترامين ات ــ2

 ت.النبائمة لنمو كثر مالاخية اوتهيئة ظروف من المحيط بهالجو اولتربة اترطيب ــ 3
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 لجذرية.المنطقة اح في مالالاو تخفيف تركيز اغسل  ــ4

 لسطحية للتربة.القشرة اتقليل خطورة تصلب  ــ5

 لمحصول.المختلفة لخدمة اعية الزرات العملياتسهيل  ــ6

للحقول  الهايصاو الهستغالاو التحكم بهالري وطرق اه اميدر الري فهو علم يبحث في مصاعلم  اما

 :تيآلابلري اعلم  التي يتطلع بهات المهمالممكن تحديد اعية ومن الزرا

 ر.انهالاري ات على مجانالخزالسدود وا ءانشأبه المياتخزين  ــ1

 عية.الزرالحقول الى الطبيعية ا ادرهاه من مصالميانقل وتوزيع ــ 2

 سبة.المنالطرق اعية بالزراه للحقول الميافة اضاــ 3

 ئية.الكهرباقة الطائية في توليد الماقة الطال ستغالا ــ4

 ق:العـرالـري في اه ادر ميـامـصـ
 تي:اكم ي ازهايجالم ويمكن العار اقطاثل بقية اتمق العرا التي يعتمد عليهائية المالثروة ادر ان مصا

 ر.امطـالاه اميـــ 1

 لثـلوج.اــ 2

 .وروافـدهـات الـفـراه دجـلـة واميـــ 3

 .واالهوارت البحيـراه اميـــ 4

 بيـع.الينـاو رباآلاكرضيـة الاه الميـا ــ5

لية الشمال الجباطق افي بعض من امـلـم سنوي 1200ق من العرار في امطالات اوح كمياتتر

 لغربية.الجنوبية واء الصحراـم في مـل 100قل من الى الشرقية الية الشماو

لشتوية اعة الزرافي  اق ويعتمد عليهالعرال اقصى شماسي للري في اسالالمصدر ار امطالاوتعد 
خ شبه ات منالية ذالشما ةمنطقالتبقى من  ام بريعت اء فقط بينمالشتاينحصر في  ان موسم سقوطهال

لجوفية اه المياتعتمد على  لسنوي( لذلك فهيالمطر امـلـم من  400قعة دون الوالمنطقة اف )اج

 .ء  اوشت ا  لنهر صيفا الغربية من حوض هذاطق النسبة للمنافده باه نهر دجـلـة ورواومي
طق وسط وجنوب السنة وتمثل منار الجوفية وعلى مداه المياوية على الصحراطق المناوتعتمد 

م اع نظاتبامن  ا  صاتجد من لتي الاق والعرافي  لمرويةاحة المسالبية اغ لرسوبي(السهل اق )العرا

 .اوفروعهمت الفـراه نهري دجـلـة واد على مياعتمالاب ء  اوشت ا  ئية صيفاروالاعة الزرا
 ة يمكن توضيحها بالمعادلة االتية:ان الموازنة المائي

P + I= ET + R +∆W+ Dp + In 

 حيث:
                                                                                                P=Precipitationلسقيط ا

                                                                                   I=Irrigationلري اء ام
ـ نتح ا  سيحلا                                                                               ET-Eva-transpirationلتبخر ـ

ء الما                                                                                                                R=Runoffلسطحي ا

 =water storage in soil                                    ∆W   لتربةالمخزون في ا
                                                          DP= Deep percolationلعميق ا لتخللا
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 In=Inter Ception                                                         لمعترض اء الما

% من مساحة الكرة االرضية، ويقدر الحجم االجمالي لهذه المياه بحوالي  71تغطي المياه حوالي 
مليون كيلومتر مكعب، وبالطبع فان معظم هذه الكميات الهائلة ليست في متناول االنسان  1360

عن اما الباقي فهو عبارة % منها مياه مالحة موجودة في المحيطات والبحار، 97.2 بما يقارالن 

مليون كيلومتر مكعب على شكل كتل جليدية وهذه يتعذر االستفادة  29% أي 2.14مياه عذبة 
ماليين كيلومتر مكعب من المياه العذبة وهذه عبارة  9% أي 0.66من المياه سوى ىال يبقمنها، لذا 

 عن مياه البحيرات واالنهار والمياه الجوفية.

 لري:اب رتبطةلمائية الفيزيالتربة ائص اخص

 : Soil Texture لتربةانسجة 

لغرين الرمل والتربة وهي ات لمختلفة لمفصوالام احجلنسبي لالالتوزيع ا انهالتربة باتعريف نسجة 

ن ا .او صعوبة خدمتهالتربة وسهولة او خشونة الى مدى نعومة التربة اوتشير نسجة  لطيناو
لطين تكتسب ا التي يسود فيهالترب اف ،لة كبيرةت دالاسية للتربة ذاسالات المكونامعرفة نسب 

 لسطحية النوعيةاحة المسادة الطين يعني زيادة نسبة ان زيا ،صعبة اوتكون خدمته اعمان اماقو

من  اهائية ومحتوالكيميا اليتهادة فعاء وزيالماظ باحتفالاعلى  ايزيد من قدرته التربة ممائق الدق
وتؤثر  ،اخدمتهوتسهل  اخشن امالرمل قوا افيه لتي يسودالتربة اتكتسب  ائية. بينمالغذاصر العنا

 لتربة.ائية وتهوية المائص الخصاعلى  ا  شرامب ا  ثيرأتلخشنة ائق الدقانسبة 

لطين سوف الغرين والرمل واربة من او متقاوية التي تحتوي على نسبة متسالتربة انة اف اعموم
م اءة نظالري وترفع كفات اتسهل عملي لتياو اتوفره لتي يفترضائص الخصاحسن اشك  تجمع بال

لذي اء المالى درجة كبيرة في تحديد عمق ا امهم مالالتربة عاتعتبر نسجة ، وئيةاروالاعة الزرا

 .لتربةايمكن تخزينه في عمق معين من 
 لي:التالجدول ايوضح  المي وكمالعامريكي والامين النظاوب امهاحجالتربة حسب ات تقسم مفصوال

 مـلـم ئق،اللدقل الفعالقطر ا لتربةات مفصوال

 مريكيالام النظا

 مـلـم ئق،اللدقل الفعالقطر ا

 لميالعام النظا

 2.00 - 0.20 2.00 - 0.25 رمل خشن

 0.20  -0.02 0.25 - 0.05 عمارمل ن

 0.02 - 0.002 0.05 - 0.002 غرين

 0.002قل من  ا 0.002قل من   ا طين

 

 :  Soil Structureلتربة( اء التربة )بناتركيب 

 اميعها( ومجPrimary particlesولية )الالتربة ائق ام دقاظتنا نةالتربة بايقصد بتركيب 

(aggregates ) .ميع بين تربة المجائق والدقام هذه انتظاف في ختالالايؤدي في نظام معين
لذي او ،(Pore spacesلبينية )ات افالمسام انتظاو الهاشكاو امهاحجاف في ختالالى اخرى او

 افتهاوكث ارتهالتربة وحراء وتهوية المالتربة على مسك ابلية اء وقالمايؤثر بدوره على حركة 

 تالآلالحركة  الجذور وتحملهالتربة لنمو اومة الدقيقة ومقاء احيالالية اوفع اهرية وخصوبتهالظا
 عية.الزرا
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ت المحسنافة اضاميد وسلتالبزل واو قلعزاثة والحراح من لفالا التي يقوم بهات اليالفعان جميع ا

بمعرفة حجم وشكل ووضوح لتربة ايمكن تقدير تركيب  ،لتربةات لتغير تركيب والامح الاهي  ام
يعتبر تركيب و ،امهاوطبيعة توزيع مس ابتهوصال اتيتهاثب ذلككسية واسالالدرجة التربة باميع امج

 ام ومالحجمي للمسالتوزيع اطبيعة  ة  صاخ لتربةائص الكثير من خصافي تحديد  امهم مالالتربة عا

 ،ئحي الصفا ،تي الفتا ،لحبيبي ائعة )الشالتركيب اع انواء ومن الماعلى حركة  ثيرأتلذلك من 
 .«تيالفتالحبيبي وا »كيب التراع انوافضل ان ا العمودي ( علماو لمنشوريا ،لكتلي ا

 :Soil densityلتـربـة افـة اكثـ

 صلبةلالتربة ائق الحجوم لدقاكتلة وحدة  انها( بParticle densityللتربة )لحقيقية افة الكثاتعرف 
 2.75ــ  2.55لمعدنية بين الترب ادة  لمعظم اوح عا( وتترصلبةلادة المافقط  الحجم هنا)يشمل 

لترب ارتز وتقل عن ذلك بكثير في الكوادن ات معافارب كثالى تقالسبب في ذلك ا ويعود ³سم/غـم

 (.³سم /غم 1.27ل بحدود الدبافة العضوية )كثائق الدقافة اض كثانخفال ا  لعضوية نظرا
فة الجالحجوم للتربة اكتلة وحدة  انها( فتعرف بBulk densityهرية للتربة )الظافة الكثا اما

لتربة ابنسجه وتركيب  ا  ساساهرية الظافة الكثات( ترتبط امالمسالصلبة وادة الما الحجم هنا)ويشمل 

لتربة وسهولة حركة امية اهرية مسالظافة الكثا اوتعكس لن ،لعضويةادة المالتربة وات خدمة اوعملي
 ،الجذور فيهار انتشاو اوتهويته اء فيهالما

جب الواه الميات اب كميالري لحسافي  عاملينصة للاهمية خاهرية للتربة الظافة الكثاتكتسب و

 معين.لى حد الرطوبي ا اهال محتوايصللتربة ال افتهاضا
 تي:الالشكل انة باستعالاهرية بالظالحقيقية وافة الكثاعن  اضياويعبر ري

 
 راطوالاثي م تربة ثالامخطط توضيحي لنظ                           
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 لصلبةائق الدقا حجم sVلصلبة. ائق الدقا كتلة sm لحقيقية.  افة الكثا sن :احيث 
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 لكليالحجم ا tVهرية. الظافة الكثا b ن :احيث 

  Total porosity and pore size distribution  :تاماللمسلحجمي التربة ولتوزيع امية امسـ
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 اطارتبالتي ترتبط اء والهواء والمالمملوء بالتربة الجزء من حجم البينية: ذلك ات امالمسايقصد ب

ت في حجم معين اماللمس ئويةلمالنسبة الكلية للتربة فهي امية المسا اما. لتربةا ونسجة بتركيب اوثيق
 .او كليهماء الهواء والمات تكون مشغولة بامالمسالكلي( وهذه الحجم التربة )امن 

100
f b

t s

v
P

v


    

 

 المسامية Pن : احيث 

مية المسان الرملية بالترب از الكلية وتمتامية المسات وليس امالحجمي للمسالتوزيع المهم ان ا

ت حسب امالترب من مساتحتوية اوتختلف نسبة م ،لعضويةالطينية والترب اقل من ا الكلية لها
لرملية الترب اتحتوي  ابينملصغيرة ات امالطينية تحتوي على نسب كبيرة للمسالترب اف انسجته

ئية هو الفيزياحية النالتربة من ات خدمة اعملي هلياتهدف  ان ما. ت كبيرةاماعلى نسب كبيرة للمس
 لصغيرةالكبيرة وا اتهامازن نسب مساتوتلتربة بحيث ات امانس لمسالحصول على توزيع متجا

 االحتفاظ على ابليتهاوق افيهء المالتربة وحركة الظروف لتهوية انسب اعلى  وبالتالي الحصول

 ء.الماب

 لتـربـة:اء اتـصنيـف مـ

همية ا اكثرهائلة السالة الحا وتعتبرازية، لغاوئلة السالصلبة والة الحانية وجوده في امكاء بالماز ايمت

 تي:الالترب كاء الري ويمكن تصنيف ما ضاغرال

 :  Gravitational water( ذبيلجاء المالجذب )اء ام ــ1

 ،لبزلاء او مالحر اء الماب اناحيالكبيرة للتربة ويسمى ات امالمسافي  مسوكلمالجزء اويمثل 
لتخلص منه بدون صعوبة عند توفر ارضي ويمكن الالجذب ا ثيرأتء بحرية تحت الما اويتحرك هذ

 سب.المنالبزل اظروف 

 :  Capillary waterلشعري اء الما ــ2

لتربة وفي ائق ائية حول دقاغشية مالسطحي على شكل الشد اسطة قوى الممسوك بواء الماوهو 

 ،لكبيرةالنوعية السطوح ات التربة ذائق ادة نسبة دقاد كميته بزياوتزد ،لشعرية للتربةات امالمسا
اليكون جميعه و السعة الحقلية ومعامل التقييد نما بي يتراوح الشد الذي يمسك به الماء الشعري

 النبات.متيسرا  لالمتصاص من قبل 

 :  Hygroscopic waterلمقيد اء الما ــ3

 ،ذبالتجاسطة قوة ابو الغروية منها ائق وخصوصالدقالى سطوح الي الممسوك بشد عاء الماوهو 
صية الخاو قوى ارضية الاذبية الجا ثيرأبتبل للحركة التربة بقوة تجعله غير قائق ابدق امايلتصق تمو

ر ابخ ويتحرك على شكل كثراو ال اسكاكيلو ب  3100ءالما اهذلذي يمسك به الشد ا يبلغو لشعريةا

 ت.امتيسر للنبويعتبر غير 
 تي:الاوكت اللنب هزيتهاجس مدى اسالتربة على اء اوقد يصنف م

 Gravitational waterلجذب اء امــ 1

 :  Available waterلمتيسر اء الماــ 2
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لمستهلك اء الرئيسي للمالمصدر ائم وهو الدالذبول انقطة لحقلية والسعة الممسوك بين اء الماوهو 

 لري.اعملية  التي ترمي لهاف اهدالاهم احد اء الما ات ويعتبر توفير هذالنبامن قبل 

 Unavailable water :لمتيسراء غير الماــ 3

ص من قبل امتصئم وهو غير متيسر لالالدالذبول اعلى من نقطة الممسوك بشد اء المايشمل جمع 
 .تالنبا

 

 لرطوبي للتربة:المحتوى المعبرة عن ات احصطالالابعض 

 : Saturation percentageع اشبالانسبة ــ 1

 ابليتهالى قاو اعية بلتشا الى سعتهاء تكون قد وصلت المالتربة بات اماتمتلئ جميع مس اعندم
لرطوبي الشد اويكون   « «Maximum water holding capacityء المالعظمى على مسك ا

 لصفر.الى ا اويامس الحد تقريبا اعند هذ

 : C.F ( Field capacity (لحلقيةالسعة اــ 2

رضي الالجذب اء الة مازالتربة بعد الذي تحتفظ به الرطوبي المحتوى اعلى  لمصطلحا اهذيطلق 
لتربة الدقيقة في ات امالمساعندئذ تكون معظم  ،لريام من ايالامن  3ــ  2يحصل بعد مرور  اوهذ

 انها لىالحلقية السعة اهمية اء. ترجع الهوالكبيرة مملوءة بات امالمساتكون  اء بينمالمامملوءة ب

 1/3 -1/10لنقطة بين الرطوبي عند هذه الشد اويكون  ،تالمتيسر للنباء اعلى للمالالحد اتمثل 
 لتربة.ال( وحسب نسجة اسكاكيلو ب 33ل اسكاكيلو ب 10ضغط جوي )

 

 :  Permanent wilting point( P.W.Pئم )الدالذبول انقطة ــ 3

مل او معائم( الداذبول لا)نقطة  ائماد ت ذبوالاتالنباتذبل  الرطوبي للتربة عندمالمحتوى ايطلق على 

ء المات نموه حتى بعد وضعة في جو مشبع بالنباستعيد ي حيث ال (Wilting coefficientلذبول )ا
 الرطوبة عن هذاض انخفا لمتيسرة. انالتربة ادنى من رطوبة الالحد ائم الدالذبول اوتمثل نقطة 

 اوعموم ،ر نموهاستمرء تكفي الالمالحصول على كمية من ادر على ات غير قالنبالحد يجعل ا

كيلو  1500ضغط جوي ) 15لي ائم بحوالدالذبول الرطوبي للتربة عند نقطة الشد اقة اتقدر ط
 (.لاسكاب

 :Available waterلمتيسر اء الماــ 4

 ص من قبلامتصلال امتيسر ويكون ئمالدالذبول الحلقية ونقطة السعة الممسوك بين اء الماوهو 

لتربة اسعة من رطوبة ات واعمة تحتفظ بمديالنات النسجات الترب ذان امة فاوبصورة ع ،تالنبا

ت اماتحتوي على نسب كبيرة للمس انهالى ايرجع  ائم وهذالدالذبول الحقلية ونقطة السعة ابين حدي 
ك ستهالاومعدل ء المالتربة على مسك ابلية ان قا، لرمليةالشعرية وبعكس ذلك للتربة الصغيرة ا

 فة.اضالات اوفتر افتهاضالتي ينبغي اء الماء سيحدد كمية الما
 

 :  Hygroscopic coefficientلتقييد امل امعــ 5
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لكبيرة ات امالمسالممسوك في اء الما ان يفقد منهابعد لتربة المتبقية في الرطوبة ايطلق على نسبة 

لتربة اي فء الما اويمسك هذ ،لغرويةالصغيرة وائق الدقالمحيط باء المابعض  فقط لصغيرة ويبقىاو
 ء فقط.ار مالي وتكون حركته على شكل بخابشد ع

 

 
 

 شكل يبين طبيعة ارتباط الماء بدقيقة التربة                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


