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بعض الخواص الطبیعیة الھامة للتربة

mechanical compositionأوال التركیب المیكانیكى للتربة 

رغم عملیات تكوین االراضى على مر السنین ال انھا ال تغیر فى العادة 
فاالرض الرطبة تظل رطبة واالرض ، كثیرا من حجم الحبیبات الفریدة 

ال فان معرفة المختلفة من مجموعات الحبیبات ، الطینیة تزل طینیة 
ذات االحجام المختلفة التى تكون عادة االرض وھذا ما یعبر عنھ بالقوام 

Soil texture   فھى ال یمكن تغییرھا ولذا تعتبر خاصة ، تزداد أھمیة
.أساسیة لالرض تعرف بھا الى حد بعید 



والتحلیل المیكانیكى عبارة عن سلسلة من العملیات التى تجرى على عینات 
 Soil)االرض بغرض تحدید نسب مكوناتھا من مجموعات التربة 

Fractions )   ویطلق على الحبیبات متقاربة القطر  یحده حد اعال
. "مجموعة " وحد انى لفظ      



 -:التحلیل المیكانیكى 

-:تنحصر عملیة التحلیل المیكانیكى فى جزئیین ھامین ھما  

عملیة تفرقة حبیبات التربة - ١
                                 Dispersion of soil particles

او   Compound particlesویقصد بھا تحویل الحبیبات المتجمعة  
 singleالى حبیبات فردیة   Aggregatesالتجسمات 

partticales ) (معلقة فى وسط االنتشار(Suspension)  حتى
یمكن تقدیرھا فى معلقھا تقدیرا صحیحا دون ان تتداخل الحبیبات 

.الصغیرة المتجمعة صمن المجموعات التى اكبر منھا 



.Seperation of soil fracionعملیة فصل مجموعات االرض  - ٢

وھذه العملیة تجرى لفصل مجموعات االرض من المعلقات الثابتة وتقدیر 
. النسب المئویة للمجموعات المختلة ولھا الكثیر من الطرق

تعددت االغراض  التى من أجلھا یدرس التحلیل المیكانیكى فیجرى التحلیل   
المیكانیكى فى استبیان االراضى ولمعرفة تلك التربة لتخطیط انسب الطرق 

لتحدید ابعاد واعماق    ومبول الترع والجسور–لخدمتھا 



dispersionتفرقة الحبیبات  -:أوال •
أھم ما تتطلبھ عملیة التحضیر لمعلقات االرض ھو الحصول على 

معلق  حبیباتھ متفرقة الى اقصى درجة ممكنة بشرط ان تستمر ھذه 
التفرقة اطول فترة ممكنة خصوصا طوال زمن تقدیر للمجموعات 

. وفصلھا



أھم العوامل التى تؤدى الى وجود معلقات كاملة من التربة حبیباتھا متفرقة 
 -:دون تجمع ھى 

: cementing Agentsالتخلص من المواد الالحمة -أ
تعمل المواد الالحمة على لص حبیبات التربة بعضھا ببعض فتصبح 

الحبیبات الفردیة حبیبات مركبة وھى حالة غیر مرغوب فیھا اثناء عملیة 
التحلیل المیكانیكى

-:أھم المواد الالحمة فى االراضى 
.المادة العضویة  - ١
.اكاسید الحدید وااللمونیوم - ٢
  .كربونات الكالسیوم- ٣
.الجبس  - ٤



Redehydration of clay particlesارجاع ماء التأدرت  -ب
.(Effect o charge)زیادة الشحنات وأثره  -ج

  - :أھم الطرق للحصول على تفرقة تامة للحبیبات 
.(bysical procedure)طرق طبیعیة ومیكانیكیة –أ 

:ونذكر منھا     
یستعمل لذلك أنواع مختلفة من االجھزة منھا   shaking :الرج  ١.

تكفى لعمل الفرقة       ٢٤-٢٠جھاز الرج القالب أو المتردد وقد وجد ان 
.الكاملة 

. یستعمل لذلك اجھزة میكانیكیة سریعة:  stirringالتقلیب ٢.

ساعات٦لمدة ساعة واحدة تعادل الرج لمدة :   Boilingساعة الغلیان  ٣.



chemical procedure: طرق كیماویة  -ب  
  

-:وتنحصر أھم الطرق الكیماویة فى اآلتى 
. التخلص من المواد الالحمة١.
.التخلص من االیونات التى تعمل على تجمیع الحبیبات ٢.
.Peptizationزیادة الشحنة السالبة ٣.

:للحصول على معلقات ثابتة للتربة وتنحصر التعدیالت فیما یأتي 
.  بالوزن ٦٥التخلص من المادة العضویة بأكسدتھا یفوق أكسید األیدروجین - ١
.التخلص من المواد الالحمة - ٢



fractionationثانیا فصل مجموعات التربة 

  .و یقصد بھا فصل الحبیبات ذات االقطار المتقاربة لمجموعات ممیزة 
یالحظ انھ أثناء فصل المجموعات وتقدیرھا نسبتھا وكذلك تقدر نسبة 
الكربونات وتحسب على صورة كربونات كالسیوم اما نسبة الحصى 

والحجارة فإنھا ال تحسب ضمن مكونات االرض لقلة قیمتھا من الناحیة 
. الزراعیة



:االسس التى بنیت علیھا فكرة فصل المجموعات
Stockes law: قانون استوكى  
الفكرة االساسیة فیھا ان حبیبات التربة عندما تكون فى معلقاتھا فإنھا تعانى  

قوى مختلفة محصلتھا حركة الحبیبات الى سائل وتتوقف سرعة سقوط 
. الجسم المنتظم على حجم الجسم وكثافة ولزوجة السائل وكثافتھ

:طرق اجراء التحلیل المیكانیكى 
-:ھناك الكثیر من طرق التحلیل المیكانیكى مثل 

طرق الترسیب بالترویق والسكب –بالغرابیل –طریق الفصل  
sedimentation & decantation   وطرق الغسیل بالماء الجارى.



soil structureثانیًا البناء االرضى 
  
البناء االرضى ھو نظام ترتیب حبیبات الترة بعضھا بجانب بعض سواء  

 Accrecatesاو تجمعات    single particlesكانت حبیبات مفردة 
.  compound particalesاى حبیبات مركبة 

Types of soil structurأنواع البناء االرضى  
وتكون فیھ التجمعات مرتبة فى صورة صفائح محورھا : platyطبقى) ١

. االفقى اكبر من الرأسى
وتكون المحاور الرأسیة للتجمعات اكبر من :  prismaticمنشورى) ٢

. االفقیة وتظھر على شكل اعمدة حوافھا حادة



مثل البناء المنشورى ولكن یختلف فى ان نھایة :Columnarالعمودى ) ٣
. االعمدة مستدیرة

وھى تجمعات غیر منتظمة الشكل ذو حواف حادة :  Blockyمتكتل) ٤
.محاورھا الرأسیة تكاد تساوى المحاور االفقیة 

٥ (Sub-angu- lar Blocky  : مثل البناء المكتمل لكن حواف الكتل
.مھذبة غي حادة مستدیرة 

وھى تجمعات مائلة الستدارة صغیرة الحجم غیر :  Granularالمحبب ) ٦
.مسامیة نسبیا 

وھذا البناء مثل المحبب لكن یختلف عنھ بأنھ مسامى :  Crumbمتفتت ) ٧
.وحرف التجمعات مھذبة ومستدیرة



  :تكوین التجمعات فى االراضى •
یطلق   unitsتتجمع الحبیبات البسیطة فى التربة فى مجموعات او وحدات  

. Aggregatesعلیھا التجمعات 
ولتكوین التجمعات فى االراضى ال بد وان تسبقھا عملیة تجمیع الغرویات   

ھذه الغروبات ھى غرویات الطین الحدید  flocculationوتال
.وااللمونیوم والمادة العضویة الغرویة 

   -:العوامل التى تؤثر على تكوین التجمعات فى األراضى  
     Factors affect aggregates foromation

.القواعد المتبادلة ونوع الكانیونات السائدة -٢.        المادة العضویة- ١   
.                               غرونات الحدید المترسبةغیر عكسیا -٤.           حركة الطین -٣   
.              المناخ -٦.      نوع معدن الطین -٥   
.تأثیر الخدمة الزراعیة  -٨.          مادة االصل  - ٧   



-:وتقوم جذور النباتات أیضا بعملیة تجمیع الحبیبات بأحدى الطرق اآلتیة  

.افرازات الجذور التى تعمل على المواد األسمنتیة –أ  
.امتصاص الماء بواسطة الجذور مما یؤدى الى جفاف الغرویات –ب 
.مواد عضویة غرویة ناتجة عن تحلل الجذور –ج 
.تخلل الشعیرات الجذریة داخل القالقیل مما یؤدى الى تفتتھا –د  
  .الضغط الناشئ عن تكوین الجذور قد یؤدى أیضا الى تكوین التجمعات –ه  



-:القواعد المتبادلة ونوع الكتیونات السائدة ) ٢

عندما یكون الصودیوم ھو األیون المساعد على سطح الطین فأن الحبیبات    
وعلى . تتفرق ویظھر نوع غیر مرغوب فیھ اطالقا من البناء األرضى  

العكس من ذلك فان امتصاص الكالسیوم على سطح حبیبات الطین یشجع 
  .التحبب وظھور نوع من البناء األرضى المرغوب فیھ 

.اختالف األیونات المرافقة للصودیوم لھا أیضا أثرھا فى تكوین التجمعات  



.  حركة الطین ) ٣ 
.غرویات الحدید المترسبة غیر عكسیا ) ٤
.نوع معدن الطین ) ٥
.المناخ ) ٦
.مادة االصل ) ٧
.تأثیر الخدمة الزراعیة ) ٨



- :كثافة االراضى الحقیقیة والظاھریة والمسامیة : ثالثا
                  Particle density (Real disty) &

Bulk density and porosity of soils
    
الحجم الظاھرى یمثل حجم الحبیبات فى حجم المسافات البینیة فان    

الحجم الظاھرى كبر دائما من الحجم الحقیقى لذلك فالكثافة الظاھریة اقل 
من الكثافة الحقیقیة ألرض ما ثابتة تقریبا اما الكثافة الظاھریة فتتغیر 

  .من افق آلخر حسب العملیات الزراعیة 



:الكثافة الحقیقیة •
یمكن تعریفھا بأنھا كتلة وحدة الحجوم لحبیبات التربة قد یستعاض عن  

.الكثافة الحقیقیة بالوزن الوعى لحبیبات التربة 
   Specific gravity   وھذه النسبة بین وزن حجم من الحبیبات الى وزن

.نفس الحجم من الماء وھذه النسبة ال تمیز 
:العوامل التى تؤثر على الكثافة الحقیقیة

  تعتبر كثافة المعادن المسئولة االولى عن كثافة التربة الحقیقیة  



حیث ان الكثافة الحقیقیة للمادة العضویة تترواح بین : المادة العضویة) ٢
فان وجودھا بنسبة مرتفعة نسبیا یؤدى حتما الى  ٣سم/جم ١.٧- ١.٢

.انقاص الكثافة الحقیقیة 

فقد وجد ا النوع السائل المستعمل فى التقدیر ونوع  : طریقة التقدیر) ٣
الطین الموجود أكبر االثر فى الكثافة الحقیقیة اذا ان المعروف بأن 
كثافة حبیبات التربة تتأثر كثیرا كیفیة اتصال اسطح الحالة الصلبة 

ویطلق علیھ التفاعل ) سائل االزاحة (بالحالة السائلة ) الحبیبات(
.السطحى 



-:الكثافة الحقیقیة لالراضى العصریة  •
تتغیر الكثافة الحقیقیة لالراضى العصریة فى نطاق ضیق ان تترواح  بین 

للراضى الرسوبیة النھریة ویرجع اتساع نطاق التغیر  ٢.٧٥-٢.٦٠
بالنوع االخیر الختالف نس ما تحتویھ من مادة عضویة ومن طین ومن 

.اكاسید حدید 
:الكثافة الظاھریة والمسافات البینیة  •

ویمكن تصریف الكثافة الظاھریة بأنھا وزن وحدة حجوم االرض الجافة 
)  الحبیبات الوحدة العضویة(وھذا الحجم یحتوى طبعا على المواد الصلبة 

  ) .الفجوات (والمسافات البینیة 



:العوامل التى تؤثر على الكثافة الظاھریة •

لما كانت الكثافة الظاھریة تنسب الى الحجم الكلى لالرضى فأنھا  تتأثر بال 
ونظام ترتیب الحبیبات یعمل على تغییر . شك بحجم المسافات البینیة 

النسبة المئویة للمسافات البینیة التى تكون نسبتھا اكبر ما یمكن فى نظام 
.التفكك واق ما یمكن فى نظام التزاحم 



soil structure:نظام البناء االرضى ) ٢
نظام البناء االرضى لھ اثر كبیر على نسبة المسافات البینیة فى االراضى 

وبالتالى على الحجم الظاھرى ذلك العامل الذى تتوقف علیھ الكثافة 
  .الظاھریة

:اثر الرطوبة ) ٣
یالحظ ان الكثافة الظاھریة تتناقص بعد الرى ثم تتزاید یتوالى الجفاف 

  swellingویرجع ذلك الى اسباب عدیدة منھا ان للطین خاصیة التمدد 
باالبتالل اى زیادة حجمھ وزیادة ھذا الحجم یؤدى بالتالى الى اقالل قیمة  

  ك  بذلك تنقص الكثافة الظاھریة



  -:اھمیة لكثافة الظاھریة من الوجھة العملیة  •
  الكثافة الظاھریة دلیل على مسامیة االرض ونظام ترتیب حبیباتھا - ١
یمكن تتبع ث ظ معرفة مدى تأثیر عملیات الخدمة لمختلفة على  -٢ 

.مسامیة االراضى
الكثافة الظاھریة  اھمیة كبیرة فى معرفة ما یلزم من الماء لالراضى  - ٣

.عند الرى 



pore space of soilالمسافات البینیة فى االراضى 

بما ان الحجم الحقیقى یمثل حجم الحبیبات والحجم الظاھرى یمثل حجم •
الحبیبات مضافا الیھ حجم المسافات البینیة لذلك  یمكن معرفة حجم 

المسافات الموجودة فى كتلة معلومة من التربة بطرح الحجم الحقیقى من 
.الحجم الظاھرى وتحسب نسبة المسافات البینیة على صورة نسبة مئویة 

  -:العوامل التى تؤثر على المسافات البینیة  •
.نوع االرض  - ١
.العمق  - ٢
.معاملة االرض   - ٣



-:حجم المسافات البینیة وأھمیتھ •
یوجد نوعان من المسام فى االراضى وفى المسام الكبیرة 

CAPILLARY P. S  والمسام الدقیقةnon – capillary pore 
space   بالرغم من انھ ال یوجد حد فاصل بینھما فان المسام الكبیرة

تتسم بالسماح للھواء والماء بالحركة المربعة فیھا وعلى عكس ذلك فان 
المسام الدقیقة تعوق حركة الھواء لدرجة كبیرة اذا تقتصر حركة الماء 

.على الحركة الشعریة البطیئة 



soil water: رابعا ماء التربة 

یجب  ان تعطى كمیات من الماء كافیة لحاجة النبات وان تكون المیاه میسرا 
فتعمل المیاه على اذابة العناصر الغذائیة للنباتات فى   Availableلھا 

.التربة 
)درجة التشبع(السعة المائیة العظمة  - ١

.عند ھذه النقطة تصبح جمیع المسام ممتلئة تماما بالماء اى مشبعة    
 Field Capacityالسعة الحقلیة - ٢

ھى النسبة المئویة للرطوبة فى التربة عد تشبعھا وتركھا لكى یصرف الماء 
  .الزائد بفعل الجاذبیة 



permanent wiltcing pointنقطة الذبول المستدیم  - ٣
تفقد الرطوبة من التربة عن طریق البخر او النتح من النباتات والتبخیر 

من سطح التربة وعندما تجف التربة تبدأ النباتات فى اظھار نقص 
.الرطوبة ویكون معدل تزوید النبات بالماء بطیئا جدا

Hygroscopicالماء االیجرسكوبى   - ٤
اذا تركت التربة تزداد جفاف الى ان یصبح الماء المتبقى یتحد بسطوح 

حبیبات التربة بقوة كبیرة لدرجة ان معظمھ یعتبر غیر سائل وال 
.یتحرك اال على صورة بخار فحسب 



Available Waterالماء المیسر - ٥
یعتبر الماء من السعة الحقلیة ونقطة الذبول المستدیم میسرا بالنسبة 

.للنباتات 
Capillary waterالماء الشعرى   - ٦

وھو الماء الذى یتحرك بالخاصیة الشعریة بین السعة الحقلیة والمعامل 
.االجرسكوبى 


