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 How water erodes soilكيف تؤثر املياه يف تعرية الرتبة:             

املاء يسبب التعرية بواسطة فصل دقائق الرتبة من السطح ونقلها وعادة تكون باجتاه املنحدر، وحتصل هذه احلالة يف أي منطقة سواء 

والتأثري املعري للمياه يصبح اكرب واكثر فاعليةيف  Water applied artificially to landنتيجة التساقط الطبيعي او إضافة املياه صناعيا 

 حالة إزالة الغطاء النباتي وبالتالي تعريض سطح الرتبة للتأثري املباشر للعاصفة املطرية.

ي، طبيعة الرتبة ان عملية انتقال الرتبة بواسطة املياه عملية معقدة تتاثر بشدة وفرتة بقاء املطر وكمية وسرعة اجلريان السطح

 ودرجة احندار سطح األرض وعوامل أخرى عديدة ....... .والغطاء النباتي لألرض 

ويف كل احلاالت فان قوة التعرية للماء تقدر بواسطة تداخل او التوازن بني عوامل عديدة بعضها تدعم حرجة الرتبة واألخرى معارضة 

أو  slidتنزلق  rolledوتتدحرج  splashedعها على سطح الرتبة قبل انتقاهلا، بعدها تتناثر من مواق  detachedهلا. فمواد الرتبة أواًل تنفصل 

 على طول السطح. وهذه العمليات هي سبب تناثر قطرات املطر وعكارة املياه املنقولة. carried in suspensionَتحمل يف حالة معلق 

من صفات الرتبة املتأصلة وعن تلك املتسببة نتيجة استخدام األرض خصوصًا كل ان االختالف يف قابلية الرتبة على التعرية تعود اىل 

ببساطة هي الزراعة واضطراب الرتبة املرافق للعمليات الزراعية اليت تلعب دورًا مهمًا يف عمليات التعرية املائية. فالتعرية بظاهرها الفيزيائي 

عية املائية تبدأ عند مالمسة قطرات املطر لسطح الرتبة وعملها على تكسري جتمعات اجناز جزء من العمل مسببًا نقل نواد الرتبة. عملية الرت

الثالثة ترسب  الرتبة وعند ذوبان الثلج. وميكن تقسيمها اىل ثالث مراحل: األوىل؛ ارخاء مفصوالت الرتبة والثانية؛ انتقال املواد املفصولة واملرحلة

عنه بالوزن او  ال ميكن التعبري عنهما كنتيجة كمية مفصولة. اما علية االنفصال فيمكن التعبري املواد املنقولة. نواتج العمليتان االوليتني

احلجم لوحدة مساحة مثال طن لكل أيكر، من جانب آخر ميكن التعبري عن انتقال بالوزن او احلجم املنقول خالل مسافة، مثال: طن.ميل لكل 

 أيكر.

فاعلية خالل فرتة العواصف املطرية )قطرات املطر الساقطة وجريان املياه(. فطاقة التساقط الوسيلتني االساسيتني تصبح اكثر 

رج لقطرات املطر تطبق من األعلى والنتيجة الرئيسية هي فصل لدقائق الرتبة ثم طاقة جريان املياه وعادة تطبق بصورة موازية للسطح )من خما

ل مواد الرتبة وكاًل من قطرات املطر وجريان املياه تكمل تأثري احدهما االخر يف العرية وانهما اجلداول واالخاديد( وتأثريها الرئيسي هو انتقا

 يعمالن معًا.

 املغاض والرتشيح

 هو دخول ماء املطر اىل داخل الرتبة. Infiltrationاملغاض 

 Deepالرتشيح العميق عمل تعربي )يستهو حركة املاء السائل حنو األسفل ضمن الرتبة. يف بعض األحيان  percolationالرتشيح 

percolation الطبيعية للنباتات.( ويعين الرشح حتت منطقة اجلذور 

(. ان الرتشيح واملغاض Infiltration capacityاقصى سرعة يستطيع عندها املاء الدخول اىل الرتبة يف أية حلظة معلومة يدعى )سعة املغاض 

 ثيقًا.عمليتان متعلقة احدهما باألخرى تعلقًا و

 

 العوامل املؤثرة على عدالت املغاض والرتشيح:

حتدد معدالت املغاض مبعدل قابلية املغاض ومبعدل جتهيز املاء. وطاملا ان جتهيز املاء يكون اقل من قابلية املغاض يصبح معدل املغاض  

 السيح.مساويًا ملعدل سقوط املطر وحاملا يزيد معدل سقوط االمطار عن قابلية املغاض يبدأ 

ان خصائص الرتبة اليت حتدد قابلية املغاض هي البناء الذي هو جزئيًا نتيجة للنسجة واحملتوى الرطوبي، اما الفقرتان األكثر أهمية  

 لبناء الرتبة يف تأثريها على املغاض والرتشيح منها حجم واستمرارية املسامات.
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اما الرتب  سامية االصلية للرتبة غري مستثارة خالل فرتة سقوط املطر كلها.ميكن احملافظة على معدالت املغاض فقط اذا ما بقيت امل 

سوف متأل الفراغات البينية وسوف يقل معدل املغاض األصلي عاجال نتيجة لذلك. والرتب اليت هلا جتمعات ثابتة بسرعة   dispersedاليت تتفرق 

 سوف حتافظ على قابليتها املغاضية بصورة افضل بكثري.

االخر الذي يلعب دورا يف التاثري على املغاض هو مدى جتانس مقد الرتبة. ومن الواضح ان اكرب كمية من الرتشيح حيدث قرب السطح العامل 

 ثم يتناقص تدرجييا كلما ابتعدنا عن السطح ضمن املقد.

وكلما كانت درجة احلرارة أعلى اخنفضت  تؤثر درجة احلرارة على املغاض والرتشيح بتأثريها على لزوجة املاء وتكوين اجلليد يف الرتبة.

 كبري. لزوجة املاء وكذلك كلما زاد معدل الرتشيح. وهذا التأثري هو يف احلقيقة غري

 

 قابليات املغاض لرتب حقلية

 مليمرت لكل ساعة قابلية املغاض نسجة الرتبة

 50.80 25.40 رملية مزجية

 25.40 12.70 مزجية

 15.24 7.62 مزجية غرينية

 5.08 2.54 مزجية طينية

 

 : عوامل مباشرة 

هناك عوامل تؤثر على املغاض بصورة غري مباشرة فتزداد كمية املاء الغائض بواسطة خزن املنخفضات الناجتة عن احلراثة او التمريز 

او عمل اخلطوط الكنتورية وخيدم تقليل التبخر نفس الغرض وتساعد محاية سطح الرتبة من ضربات قطرات املطر على احملافظة 

نفاق اليت تفتح يف الرتبة عن طريق احليوانات والديدان واحلشرات تساعد يف زيادة قابلية مغاض املاء على كفاءتها ومساميتها. األ

 .املقبلةسامات الستيعاب مياه االمطار املوإزالة املياه من الرتبة عن طريق البزل والنتح والتبخر تفرغ 

Example: How we can measuring the infiltration and percolation in the field and lab. 

 


