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  Soil Air هواء التربة 

 ن الفراغات تمتلئ بمحلول التربة والهواءإ ن التربة تتكون من مادة صلبة وفراغات و إ   

  . تؤدي زیادة نسبة الرطوبة الحجمیة في التربة الى انخفاض مماثل في نسبة الهواء فیها. 

  Soil Aerationتهویة التربة 

تعرف تهویة التربة بانها تبادل غاز ثاني اوكسید الكاربون وغاز االوكسجین بین  

هواء التربة والهواء الجوي. نتیجة لفعالیات احیاء التربة وتنفس الجذور النباتات یستهلك 

االوكسجین ویتحرر غاز ثاني اوكسید الكاربون في هواء التربة مما یسبب انخفاض في 

في غاز ثاني اوكسید الكاربون في هواء التربة مقارنة بنسبهما في  نسبة االوكسجین وارتفاع

الهواء الجوي. فتهویة التربة تعني احالل االوكسجین من الهواء الجوي محل غاز ثاني 

اوكسید الكاربون في هواء التربة وبذلك تكون التهویة مسؤولة عن تجهیز االوكسجین لهواء 

احیاء التربة في الفعالیات المختلفة التي تحتاج لهذا التربة لكي تستهلكه جذور النباتات و 

الغاز. عندما تصل نسبة االوكسجین في التربة تحت حد معین فان نمو الجذور 

وامتصاصها للماء والعناصر الغذائیة سیتأثر مما یؤدي الى نقص في نمو النبات وانتاجیته. 

تفسخ المادة العضویة التي كذلك فان النقص في االوكسجین یؤدي الى التقلیل من سرعة 

  تجهز الكثیر من العناصر المعدنیة التي یحتاجها النبات في نموه.  

  مكونات هواء التربة

یتكون هواء التربة من مزیج من النیتروجین واالوكسجین وثاني اوكسید الكاربون  

ین ضروري وبخار الماء. لمكونات هواء التربة اهمیة كبیرة في نمو وانتاج النبات، فاألوكسج

ما بصورة أفي تنفس جذور النباتات وفعالیة احیاء التربة ام النیتروجین فیثبت في التربة 

غیر تعایشیة لیصبح جاهزا للنبات. ولبخار الماء اهمیة في المحافظة على أو تعایشیة 

جذور النباتات واالحیاء المجهریة في التربة من الجفاف. اضافة الى ان انتقال بخار الماء 
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التربة یؤدي الى وصول الماء الى جذور النباتات. یبلغ المحتوى الحجمي للنیتروجین في  في

 % وهذا مساو لنسبته في الهواء الجوي اما محتوى كل من االوكسجین و79هواء التربة 

غاز ثاني اوكسید الكاربون في هواء التربة فهو في تغیر مستمر وان اي زیادة او نقص في 

حدهما یصاحبه تغیر مكافئ في المقدار ومعاكس في االتجاه في النسبة النسبة الحجمیة ال

 0.03% من حجمه اوكسجین و 21الحجمیة للغاز الثاني. یحتوي الهواء الجوي عادة على 

وفي حالة عدم وجود عائق للتبادل الغازي بین الهواء الجوي . % ثاني اوكسید الكاربون

هواء التربة ستكون مساویة لنسبتهما في الهواء  وهواء التربة فان نسبة هذین الغازین في

  الجوي. 

ن حركة الغازات من التربة الى الجو وبالعكس وفي داخل التربة تتأثر بعدة عوامل إ

منها نسبة المسامات البینیة ونسبة الرطوبة واختالف تركیز كل من الغازات بین النقاط 

   :د الكاربون في هواء التربة علىالمختلفة. تعتمد نسبة االوكسجین ونسبة ثاني اوكسی

 سرعة استهالك االوكسجین وتحرر غاز ثاني اوكسید الكاربون في التربة. .1

 سرعة تبادل هذین الغازین بین الهواء الجوي وهواء التربة. .2

 قابلیة وسرعة ذوبان هذین الغازین في الماء او في محلول التربة.  .3

فكلما زادت سرعة استهالك االوكسجین وتحرر ثاني اوكسید الكاربون كلما زاد      

االختالف في نسبة هذین الغازین بین هواء التربة والهواء الجوي. اما زیادة سرعة التبادل 

  فإنها تحاول التقلیل من االختالف في تركیز الغازین بین هواء التربة والجو.

  التبادل الغازي في التربة

ما عن طریق االنتشار أیتم تبادل الغازات بین هواء التربة والهواء الجوي      

)Diffusion  ( أو) عن طریق التدفق الكتلي Mass flow  یحصل االنتشار عندما .(
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تتحرك جزیئات غاز ما في مزیج من الغازات من نقطة ألخرى بسبب االختالف في عدد 

لى التربة إ النقطتین. اما التدفق الكتلي للغازات من و جزیئات ذلك الغاز (التركیز) بین 

و بسبب أو بتأثیر الریاح أو في درجة الحرارة أما بسبب تغیرات في الضغط الجوي أفیحصل 

  التغیر في نسبة مسامات التربة الملیئة بالماء عند دخول ماء المطر او الري الى التربة.

  Soil Temperatureحرارة التربة

لحرارة التربة تأثیر كبیر على كل من فعالیات االحیاء الدقیقة في التربة ونمو        

النباتات. فعند ارتفاع درجة الحرارة تزداد فعالیة االحیاء الدقیقة التي بدورها تزید في سرعة 

تحلل المادة العضویة الذي یؤدي الى تجهیز العناصر الغذائیة كالنتروجین والفسفور 

ما عندما تنخفض درجة الحرارة فان المادة العضویة أسیوم والكبریت للنبات. والكبریت والكال

  ستتراكم في التربة بسبب عدم تفسخها بسرعة كافیة. 

م وعند زیادة درجة الحرارة  4نمو معظم النباتات عندما تكون درجة الحرارة الجو  أیبد       

م حیث یبدا  30 – 20ن تصل الحرارة ما بین أعن تلك الدرجة یزداد نمو النبات الى 

االنخفاض في معظم النباتات. ان مصدر حرارة التربة هو الطاقة الشمسیة حیث تمتص 

ن معدل سرعة تغلغل الحرارة أها. و أشعة الشمس الواصلة إلی% من  80- 30التربة ما بین 

  سم / ساعة.  3في التربة حوالي 

 Soil colorلون التربة  

في وصف التربة. یؤثر لون التربة بصورة غیر  كثر الصفات استعماالً أاللون من         

مباشرة على نمو النباتات وذلك عن طریق تأثیره على تغیرات درجة الحرارة. تحوي الترب 

المختلفة على الوان عدیدة منها االبیض واالحمر واالصفر والبني واالسود والرمادي او قد 

عدیدة او ذات بقع مختلفة االلوان. المعادن الموجودة بكمیات  یكون من مزیج من الوان

ناعمة فإنها تعطي  أوذا وجدت المعادن بصورة مسحوقة إ ، و  ملموسة تكون ذات لون فاتح
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رمادي داكن.  أو، وعند زیادة نسبة المادة العضویة یكون لون التربة بني  لونا رمادیا للتربة

  ون یكون احمرا.ما اذا زادت معادن الحدید فان اللأ

للون التربة اهمیة كبیرة فهو دلیل على انتاجیتها حیث ان الترب الغامقة االلوان      

غالبا ما تكون عالیة االنتاجیة بسبب زیادة المادة العضویة وزیادة قدرتها لمسك الماء الجاهز 

نسبة المادة للنبات. اما الترب الفاتحة اللون تكون غالبا منخفضة االنتاجیة بسبب انخفاض 

  العضویة وغسل للعناصر الغذائیة فیها وانخفاض قابلیتها على مسك الماء.

  العوامل المؤثرة على لون التربة

 نوع المعادن المكونة للمادة االم والتربة.  .1

 حالة االختزال والتأكسد لتلك المعادن.  .2

 محتوى التربة من المادة العضویة المتفسخة (الدبال).  .3

 التربة. نسبة الرطوبة في .4

 Soil waterماء التربة  

رباع أكثر المواد شیوعا على سطح االرض فهو یغطي ما یقارب ثالثة أالماء من  

ساس الستمرار الحیاة ونمو جمیع الكائنات الحیة. تلعب التربة أسطح الكرة االرضیة وهو 

التي تقع بین الجو وبقیة جسم االرض دورا هاما في توزیع الماء خالل دورته في الطبیعة 

عماق إلى األحیث تدخل الى التربة كمیات كبیرة من ماء التساقط الذي یتم نزول جزء منه 

و یبقى حول دقائق أن یمتص من قبل النبات أفأما ما الباقي أخر من السطح. آویتبخر جزء 

التربة كماء غیر جاهز للنبات. یؤثر كل من كمیة الرطوبة والطاقة التي یمسك بها الماء في 

  على خواص التربة الفیزیائیة والكیمیائیة والبایولوجیة وعلى نمو النبات.  كبیراً  التربة تأثیراً 
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التربة والطاقة التي یمسك بها الماء وحركته  تعتمد كمیة الرطوبة الممسوكة في     

في التربة على مجموع المسامات التربة والتوزیع الحجمي وطریقة ترتیب المسامات. وتتأثر 

  حجام واشكال ومكونات وتنظیم دقائق ومجامیع التربة.أهذه الصفات بكل من 

  بعض ثوابت المحتوى الرطوبي في التربة

الفیزیائیة والكیمیائیة على مغاض الماء  تؤثر العدید من خواص التربة 

)Infiltration في التربة وحركته فیها وعلى كمیة الماء الممسوكة في الترب تحت (

الظروف المختلفة باإلضافة الى تأثیرها على جاهزیة الماء للنباتات. فلو شبع مقد تربة ما 

وبة عند استمرار انخفاض االرواء، فیمكن تسمیة بعض ثوابت الرط أوبالماء بواسطة المطر 

  نسبة الرطوبة ومن هذه الثوابت ما یلي:

 ) Maximum Retentive Capacityالقابلیة العظمى لمسك الماء (  .1

عند االستمرار بإضافة الماء الى حقل تربته جیدة التركیب وجیدة الصرف فان هذا 

المسامات في الجزء سیتغلغل الى داخل التربة طاردا معظم الهواء الى ان تمتلئ جمیع 

السطحي من التربة والماء. وتسمى نسبة الرطوبة في هذه التربة بالقابلیة العظمى لمسك 

  الماء.

 )Field Capacity السعة الحقلیة (  .2

ن إعند ایقاف اضافة االماء الى التربة بعد تشبعها وتغطیة سطحها لمنع التبخر ف

نسبیا بسبب الجذب االرضي على الماء. لى االسفل بصورة سریعة إمن الماء سینزل  جزءاً 

یومین تنخفض سرعة نزول الماء بدجة كبیرة وتكون الرطوبة في التربة عند  أووبعد یوم 

السعة الحقلیة. عندئذ تكون معظم المسامات الدقیقة في التربة مملوءة بالماء بینما تكون 

  معظم المسامات الكبیرة مملوءة بالهواء.
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 )  Permanent Wilting Pointنقطة الذبول الدائم (  .3

نها ستمتص الماء من التربة لیفقد معظمه عن فإعند وجود نباتات نامیة في التربة 

طریق النتح من االوراق. كذلك فان قسما مهما من ماء التربة یتبخر من سطح التربة مباشرة 

االكثر جفافا في وتبقى هناك حركة دائمة النتقال الماء من االجزاء الرطبة الى االجزاء 

التربة، اي الى المناطق المحیطة بجذور النباتات والقریبة من سطح التربة. وفي هذه الحالة 

فان معدل التبخر من النبات قد یزید على معدل امتصاص النبات للماء من التربة وقد یؤدي 

وجود  هذا الى نقص الماء في النبات والى ذبوله خالل ساعات انهار الحارة وخصوصا عند

مالم  دائمیةاي سیكون في حالة ذبول  ولیالً  ن النبات سیبقى في حالة ذبول نهاراً إ الریاح. و 

  یضاف له الماء.

عند نقطة الذبول الدائم یوجد الماء في المسامات الدقیقة جدا وحول دقائق التربة وفي 

غشیة حواف التقاء سطوح الدقائق ویتحرك الماء ببطء عن طریق اعادة تنظم سمك اال

  المائیة حول دقائق التربة.

 ) Hygroscopic coefficient المعامل الهایكروسكوبي ( .4

یمسك الماء هنا بشدة كبیرة بحیث ان حركته تكون على شكل بخار ماء فقط. تسمى 

 نسبة الرطوبة هذه بالمعامل الهایكروسكوبي، وتعتمد نسبة الرطوبة هذه على كل من نسجة

  التربة ونسبة الطین الغروي والدبال.
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 Soil water energyطاقة ماء التربة 

هناك عامالن مهمان یؤثران على مسك الماء من قبل دقائق التربة الصلبة وهما:        

) والتجاذب ما بین جزیئات Adhesion االلتصاق  جذب دقائق التربة لجزیئات الماء (

  ). Cohesionالتماسك  الماء نفسها(

ن وجود شحنة سالبة على دقائق التربة على االخص دقائق الطین یجعل فیها إ     

الجزء الموجب في جزیئات الماء  ئمالقابلیة على جذب جزیئات الماء المستقطبة بحیث یتوا

بقوة  مع السطوح السالبة لدقائق التربة وتسمى القوة التي یمسك بها الماء بهذه الحالة (

    ق) كذلك فان جزیئات الماء ترتبط ببعضها بأواصر هیدروجینیة منتجة ما یسمى االلتصا

) مكونة غشاء من الماء حول الدقائق. ان هاتین القوتین تؤثران بدرجة كبیرة  بقوة التماسك (

  على كل من قابلیة التربة لمسك الماء وحركة الماء داخل مساماتها.

معینة وان مقدار الطاقة یختلف حسب بعد  ن الماء في التربة یمسك بطاقةأیتضح 

الموقع عن سطوح الدقائق الصلبة. وبسبب زیادة بعد موقع ماء التماسك عن الدقائق الصلبة 

قل من أمقارنة بماء االلتصاق فان ماء التماسك حریة اكبر في الحركة ویحتاج الى كمیة 

  الطاقة الحراریة لتبخره مما یحتاجه تبخر ماء االلتصاق. 

یتحدد الطاقة التي یمسك بها ماء التربة بنسبة الرطوبة في التربة ومقدار      

التجاذب بین الماء وسطوح دقائق التربة وبدرجة الحرارة والمواد الذائبة في الماء فكلما كان 

موقع جزیئات الماء بعیدا عن سطوح الدقائق الصلبة كلما قل التجاذب بین الدقائق والماء 

ة التي یمسك بها الماء. ویجب التأكید هنا بانه كلما زادت القوة التي یمسك وقل مقدار الطاق

  بها الماء كلما انخفضت طاقته. 
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 وحدات قیاس طاقة ماء التربة:

  باإلمكان قیاس طاقة ماء التربة بالوحدات االتیة:

 ، وحداتها الداین. سم. وحدات شغل: ینتج من حاصل ضرب القوة في االزاحة .1

 .2/ ثا 2كمیة الشغل المنجزة على وحدة الكتلة، وحداتها سموحدات جهد:  .2

وحدات ضغط: ینتج من قسمة القوة على وحدة المساحة، وحداتها طول عمود  .3

  ماء.

  العالقة بین الشد الرطوبي ونسبة الرطوبة:

لو تم تمثیل العالقة بین الشد الرطوبي (مقاسا بالسنتمتر من الماء) وبین المسافة 

لتربة فأننا نجد بان الشد الرطوبي ینخفض كلما ابتعدنا عن سطح الدقائق عن سطح دقائق ا

الى ان یصل الشد الى قیمة تساوي صفرا في الترب المشبعة. عند قیاس مقدار الشد عند 

نسب رطوبیة مختلفة في التربة یمكن الحصول على منحنى معین لكل تربة یسمى منحنى 

  خطط ادناه.الشد الرطوبي للتربة، كما موضح في الم

یبین الشكل تأثیر نسجة التربة بشكل واضح على منحنى الشد الرطوبي للتربة      

على من الرطوبة على أ) نسبة رطوبة  الطینیة الغرینیة حیث تمسك الترب الناعمة النسجة (

ن الترب الناعمة ) أل المزیجة الرملیة مدى الشد الرطوبي مقارنة بالترب الخشنة النسجة (

على من أ) ونسبة  الطین على من المواد الغرویة الحجم (أتحتوي على نسب  النسجة

المسامات البینیة باإلضافة الى زیادة مساحتها السطحیة مقارنة بالترب االخرى مما یزید من 

  قابلیتها على امتصاص الماء واالحتفاظ به.
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 Classification Of Soil Water  تصنیف ماء التربة 

التصنیف الفیزیائي لماء التربة: یعتبر التصنیف الفیزیائي المقترح من قبل  أوًال: 

)Briggs 1897 ابسط تصنیف لماء التربة. وقد وضعت الرطوبة في هذا النظام في ثالثة (

  اصناف هي:

یمثل الماء الممسوك في المسامات : Gravitational waterماء االجتذاب  .1

الطاقة المكافئة للسعة الحقلیة ویسمى بالماء البزل او الكبیرة من التربة وباقل من 

الماء الحر. یتحرك هذا الماء بطالقة تحت تأثیر الجذب االرضي ویتخلص منه عن 

 طریق البزل.

ویمثل الماء الممسوك بواسطة قوى الشد : Capillary waterالماء الشعري  .2

شعریة في التربة. السطحي على شكل اغشیة مائیة حول الدقائق وفي المسامات ال

یتراوح الشد الرطوبي الذي یمسك به الماء الشعري ما بین السعة الحقلیة والمعامل 
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الهایكروسكوبي ویكون فیه الماء ما یسمى بمحلول التربة وال یكون جمیعه جاهزا 

 للنبات.

هو الماء الممسوك بشد عال :  Hygroscopic waterالماء الهایكروسكوبي  .3

وخصوصا الدقائق الغرویة بواسطة قوى التجاذب ، ویبلغ الشد على سطوح الدقائق 

ضغط جوي او اكثر، وال یكون تركیبه مشابه لتركیب  31الذي یمسك به هذا الماء 

 الماء السائل ویتحرك في التربة على شكل بخار ماء.

التصنیف البایولوجي لرطوبة التربة قد یصنف ماء التربة كذلك بالنسبة ثانیًا: 

  للنبات الى ثالثة اصناف: لجاهزیته

یبزل هذا الماء بسرعة او الماء الزائد،  Gravitational waterماء االجتذاب  .1

في المنطقة الجذریة عند تجانس مقد التربة لذلك ان النبات ال یستفاد منه تحت 

الظروف االعتیادیة، یمسك هذا النوع من الماء بشد اقل من الشد عند السعة الحقلیة، 

ة اطول في التربة قد یكون ضارا لنمو النبات، بسبب تأثیره على تهویة وجوده فتر 

 . التربة ودرجة حرارتها وجاهزیة العناصر الغذائیة

هو الماء الممسوك بین السعة الحقلیة : Available Waterالماء الجاهز للنبات  .2

للماء  ونقطة الذبول ویكون هذا النوع من الماء محلول التربة ویكون المصدر الرئیسي

المستهلك من قبل النبات. تعتمد كمیة الماء الجاهز للنبات في التربة على كل من 

المساحة السطحیة النوعیة للتربة ومجموع المسامات البینیة للتربة وتوزیع احجام 

المسامات وهذه الصفات تعتمد على كل من نسجة التربة وتركیبها. غالبیة الدراسات 

قل كثیرا قبل الوصول الى نقطة الذبول الدائم ویستحسن اشارت بان جاهزیة الماء ت

% من مخزون الماء الجاهز 75اضافة الماء الى التربة عند استنزاف ما یقارب 

 ألجل الحصول على انتاج جید للمحصول.
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یشمل هذا الصنف جمیع الماء : Unavailable Waterالماء غیر الجاهز  .3

الممسوك بشد اكبر من الشد عند نقطة الذبول. ویدخل في ذلك الماء الهایكروسكوبي 

 وجزء من الماء الشعري.

  العوامل المؤثرة على جاهزیة الماء للنبات:

هناك عوامل عدیدة تؤثر على جاهزیة الماء للنبات منها ما یعتمد على التربة ومنها  

لنبات او الظروف الجویة. ومن صفات التربة التي تؤثر على جاهزیة الماء ما یعتمد على ا

  للنبات هي:

: تعتمد كمیة الماء الجاهزة في التربة على كل قابلیة التربة على مسك الماء الجاهز .1

من السعة الحقلیة ونقطة الذبول الدائم، لذلك فان كل ما یؤثر على كمیة الماء 

او عند نقطة الذبول الدائم یؤثر على كمیة الماء الممسوكة عند السعة الحقلیة 

الجاهز للنبات. ومن العوامل التي تؤثر على كمیة الماء الممسوك عند السعة الحقلیة 

 ونقطة الذبول ما یلي:

 نسبة الطین  . أ

 نسبة المادة العضویة  . ب

 نسبة المسامات البینیة  . ت

 توزیع احجام المسامات   . ث

 نوع المعادن الطینیة  . ج

: ان وجود طبقات مختلفة النسجة او التركیب في مقد التربة الجذریةعمق المنطقة  .2

یؤثر على كل من حركة الماء الى الجذور وعلى كمیة الماء الغائض في التربة عند 
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سقوط االمطار، كذلك فان تغلغل الجذور قد یتأثر بوجود طبقات عالیة الكثافة او 

 صلدة او قلیلة المسامیة.

وحة التربة على جاهزیة الماء للنبات عن طریق تأثیر تؤثر مل ملوحة التربة:  .3

االمالح على زیادة الشد الرطوبي بسبب التأثیر االزموزي لألمالح على الماء والذي 

) ویكون ذلك مهما خصوصا عند كون Osmotic suctionیسمى بالشد االزموزي (

 المتسبب عن دقائق التربة قریبا من نقطة الذبول الدائم. الشد الرطوبي

  حركة الماء في التربة:

نظرا لوجود قوة الجذب االرضي یحاول الماء كما یحاول جمیع االشیاء االخرى ان  

یتحرك نحو مركز الكرة االرضیة ان لم یكن هناك ما یمنعه. ان قوة الجذب االرضي لیست 

الماء في مقد التربة. فقد یتحرك الماء نحو االعلى من الماء الوحیدة التي تؤثر على حركة 

االرضي بسبب التبخر عند سطح التربة ویكون عمل هذه القوة عندئذ باتجاه معاكس التجاه 

قوة الجذب االرضي. كذلك فان الماء یتحرك بسبب االختالف في ضغط ماء التربة بین 

  نقطة واخرى.

اعلى من الضغط الجوي وتكون قیمته موجبة حیانا أیكون ضغط ماء التربة      

(+) وفي احیان اخرى یكون ضغط ماء التربة أوطأ من الضغط الجوي وتكون قیمته سالبة 

). ان االختالف في ضغط الماء قد یحصل suction or tension) ویسمى عندئذ شد (-(

اه تأثیر قوة في اي اتجاه لذلك فان تأثیره على حركة الماء قد یكون بنفس او بعكس اتج

الجذب االرضي. قد یتحرك الماء بسبب االختالف في الملوحة او بسبب امتصاص جذور 

النباتات للماء. یتبین ان ما التربة في حركة مستمرة في دخوله وتوزیعه وحركته في مقد 

  التربة. 
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  كیف یتحرك الماء في التربة:  

بین نقطة واخرى في التربة  یتحرك الماء في التربة بسبب االختالف في طاقة الماء

ویستعمل قانون دارسي لتحدید كمیة الماء المتحركة خالل وحدة المساحة وفي وحدة الزمن، 

  ویمكن كتابة قانون دارسي ریاضیا بالشكل التالي:     

  q = -k dØ/dx   

) خالل التربة یتناسب طردیا مع انحدار جهد qن جریان الماء (أیبین القانون      

هي المسافة باتجاه اعظم  xهي الجهد و  Ø أن. حیث dØ/dxالماء او انحدار طاقة الماء 

. وقد استعملت االشارة هي قابلیة التوصل المائي للتربة kتغیر في الجهد او في الطاقة و 

بالقوة المحركة  dØ/dxتسمى  ناً حیاأن حركة الماء تكون باتجاه انخفاض الجهد و السالبة أل

( الموجب او  للماء. تعمل قوة الجذب االرضي في االتجاه الراسي فقط اما قوة ضغط الماء

  ي اتجاه.أ) فقد تعمل في  السالب

  

  

  

  

  

  

       

 




