
الباب الثالث 
المظاھر المورفولوجیة



Soil Morphologyمورفولوجیا التربة 

یھتم علم المورفولوجى بوصف التربة بحالتھا الطبیعیة الحاضرة كجزء من •
فھو یشمل وصف الطبیعة الجغرافیة لسطح التربة ووصف . القشرة األرضیة

الوحدات األرضیة

المظاھر المورفولوجیة الخارجیة•
،  یقسم االنحدار تبعا لعدة اعتبارات أھمھا الموقع الفزیوجرافى:   Reliefاالنحدار 

 Soil Survery(وحسب اعتبارات تكوین التربة ، المحیطة، األشكال األرضیة
Stuf, 1981(



 Physiographicتقسیم االنحدار حس ب الموق ع الفزی وجرافى    
Position

Basinsأراضى األحواض المنخفضة  -١
High Terracesأراضى الشرفات العالیة  -٢
 Low Terracesأراضى الشرفات المنخفضة  -٣
.  Valleyأراضى الوادى  -٤
 Uplandsاألراضى المرتفعة  -٥



Landformsتقسیم االنحدار حسب األشكال األرضیة 

. Flat or Almost Flatأراضى مستویة وشبھ مستویة 
.  Undulatingأراضى متموجة 
.  Rollingأراضى متعرجة 

.  Hillyأراضى تلیة 
.  Steepأراضى منحدرة 

.Very Steepأراضى شدیدة االنحدار 
.  Mountainousأراضى جبلیة 



 Slopeالمیل 

اال أنھ نظرا ألھمیتھ فانھ یمكن اعتباره كعامل  ، یعتبر المیل جزءا من االنحدار العام
والمیل كغیره من خواص التربة الھامة یتوقف مدلول اختالفاتھ النسبیة على باقى . مستقل

.  خواص التربة



 Slope Classesأقسام المیل  •
حیث ، ویشمل األراضى المستویة وشبھ المستویةClass Aالقسم األول ١.

الجریان السطحى للماء بطیئا الى بطئ جدا
ویشمل األراضى القلیلة التموج الى متموجة أو قلیلة  Class bالقسم الثانى ٢.

حیث الجریان السطحى بطیئا الى متوسط، المیل
أراضى متعرجة قلیال الى متعرجة أو مائلة نوعا  Class cالقسم الثالث  ٣.

.ذات جریان سطحى متوسط الى سریع، الى شدیدة المیل
وھى من األراضى شدیدة المیل جدا حیث الجریان  Class Dالقسم الرابع ٤.

السطحى سریعا الى سریع جدا
حیث ، وھى أرض زائدة المیل أو شدیدة التلیة Class Eالقسم الخامس  ٥.

الجریان السطحى سریعا جد
وھى عادة ، وھى أراضى أكثر وعورة من السابقة Class Fالقسم السادس  ٦.

.Lithosolsغیر منفذة للماء مثل الراضى الحجریة 



  Land Formsبعض األشكال األرضیة 

 Sand Dunesالكثبان الرملیة 
ان عملیات التعریة بواسطة الریاح تعتبر من العوامل الھامة فى تشكیل مظاھر  •

.سطح التربة خصوصا بامناطق الجافة وشبھ الجافة
.  ،یتوقف أقطار الحبیبات التى تستطیع الریاح أن تحملھا على سرعة ھذه الریاح•

ورواسب السافى  Sand dunesوأھم الرواسب الریحیة ھى الكثبان الرملیة 
Loess

وحیث ان معدن . تتكون الكثبان الرملیة عموما من حبیبات فى حجم الرمل•
الكوارتز ھو المعدن السائد فى ھذا الحجم من الحبیبات



Land Formsبعض األشكال األرضیة 

أنواع الكثبان الرملیة•
Crescent Dunes or Barchansالكثبان الهاللية ١.
.Longitudinal (Seif) Dunesالغرود أو الكثبان الطولیة ٢.
Transverse Dunesالكثبان الرملیة المستعرضة ٣.
 .Pyramidal dunesالكثبان الھرمیة ٤.
Ridgy Honeycombed Sandsالكثبان الشبیھة بخالیا النحل ٥.
Climbing and Falling Dunesالكثبان الرملیة المتسلقة والھابطة ٦.
Sand Shadowsالظالل الرملیة ٧.
 .Hummocksالكرادید الرملیة ٨.
 .Coastal or Shoreline Dunesالرمال الشاطئیة ٩.



 Pediplainsالسھول التحاتیة الصحراویة  

عند حدوث حركات أرضیة رافعة وخافضة باألقالیم الصحراویة تتكون •
Homoclinal ridgesمرتفعات ذات حواف رأسیة شدیدة االنحدار 

وبتعرض ھذه المرتفعات لعملیات التحات الحراوى فان أحرفھا تتآكل وتتسع •
 Pedimontزاویة میل جوانبھا مكونة ما یعرف بالبدیمونت 



 Pediplainsالسھول التحاتیة الصحراویة  

 Degradational Landformsاألشكال المورفولوجیة الھدمیة : أوال
Pedimontمنحدرات التعریة النشطة ١.
Pedimentمؤخرة منحدرات التعریة ٢.
Inselbergesالجبال االنفرادیة المنعزلة ٣.
Mesaالمائدة الصخریة ٤.
Butteeاألعمدة الصحراویة ٥.
 .Sinkholesحفر البالوعات ٦.



 Pediplainsالسھول التحاتیة الصحراویة  

 Aggregational Landformsاألشكال المورفولوجیة البنائیة : ثانیا
.  Alluviallالمراوح الترسیبیة ١.
.  Pajadaسھل ترسیب المراوح المتداخلة ٢.
.Playaالسبخات ٣.



.The S: اختیار مكان حفر القطاع  site 
description  

لدراسة موروفولوجیا األرض یجب اختیار آمنة حفر القطاعات بدقة مع مالحظة •
طرق الرى والصرف وكذا طبوغرافیتھا

:  بالمالحظات التالیة عند عمل وفحص القطاع األرضى   Clarcksوینصح . •
.أن تكون الحفرة مستطیلة وتسمح الفاحص لیجلس بھا أثناء الفحص) أ

أن تتھیأ الحفرة بحیث یكون لھا منزل متدرج وأن یقع الضؤ المباشر على ) ب
. أرضیتھاكما أن یكون الفحص على الجانبین المستطیلین

یوجھ الموقع المختار بحیث یقع الضوء المباشر على أرضیتھا وجوانبھا ) ج
.الضیقة وبذلك ال یقع على جانبى الفحص الضوء المنتشر

ولكن حیث أن بعض ، یجب أن یتم الفحص فى القطاع الحدیث الحفر) د
المقاومة یفضل فحصھا بعد الجفاف النسبى لألرض، األختبارات كالبناء



:تكوین القطاع األرضى ونضجھ 

یعرف القطاع األرضى بأنھ من الطبقة الممتدة من سطح األرض الى مادة األصل •
أو الى مستوى الماء األرضى . Sedentary sكما فى حالة األراضى المحلیة 

.  Sedementary Sكما فى حالة األراضى الرسوبیة 
:وتقسم القطاعات األرضیة الى مجموعتین كبیرتین ھما •

وھى التى تتكون تحت تاثیر عوامل  Genetic horizonsقطاعات وراثیة ) أ
,Desert, Prarieتكوین األراضى مثل أراضى  Podsols.

وھى التى تتكون من .Geologic prof. Strataقطاعات جیولوجیة ) ب
.رواسب جیولوجیة وال عالقة لھا بعوامل التكوین ویصعب تمییزاآلفاق بھا



 Material translocationنقل المواد  

تنقل المواد المتحضرة فى األرض اما نقال میكانیكیا أو كیمیائیا وتختلف المواد •
: المنقولة فى الحالتین عن بعضھا البعض كما یلى 

وفیھا تنقل المواد . Mechanical translocationالنقل المیكانیكى ) أ
.الغرویة الى أسفل كاطین والدبال

وفیھا تنقل نواتج تحلل . Chemical translocationالنقل الكیمیائى ) ب
المواد العضویة واحماض السلسیك والقواعد المتبادلة الذائبة نسبیا



Material translocationنقل المواد  

 Rousults of mechanical Eluviation: أثر النقل المیكانیكى 
 Bأخف من أفق  Aحیث یكون قوام أفق  Texture profileتكوین -١
ثم التجمع والترسیب فى  Aكنتیجة لعملیات التفرة فى أفق  clay pansتكوین -٢

.Bأفق 
.تحت تأثیر نوع المزروعات النامیة Organic profileتكوین -٣
.حیث یختلف حاالت بناء كل أفق عن غیره لظروف النقل Structureتكوین -٤
حیث یتكون نتیجة الرتفاع مستوى الماء األرضى قرب  Gley profileتكوین -٥

.السطح



Material translocationنقل المواد  

:وتسم األراضى حسب درجة نضجھا الى •
Recent S: أرض حدیثة ١)
:  أرض صغیرة ٢)
..Immature Sأرض غیر ناضجة ٣)
.Semi mature Sأرض متوسطة النضج ٤)
.Mature S.=Climax Sاألرض الناضجة ٥)



Material translocationنقل المواد  

:  ولوصول األرض الى حالة النضج یلزم لھا شروط خاصة 
.نشطة Erosionعدم وجود حالة ) أ

.Drainageعدم تغیر فى ظروف الصرف  ) ب
.Vegetationعدم تغیر فى االنبات ) ج



The profile horizonsتقسیم القطاع الى آفاق

وفیما یلى تقسیم  A, B, Cیقسم القطاع عادة الى اآلفاق التالیة من أعلى الى أسفل 
.آلفاق قطاع نموذجى فى أرض ناضجة فى منطقة باردة رطبة

عبارة عن الطبقة السطحیة التى تتأثر بالتأثیرات المناخیة   A : Eluvialأفق •
المختلفة وھو األفق الذى تفقد منھ األمالح الذائبة بالصرف

للمواد  Accumulationأى أفق التراكم والترسیب   B: illuvialأفق •
الخ ....B1, B2, B3ویقسم الى تحت آفاق ویرمز لھا  Aالھابطة من أفق 

Bca, Bh, Bs, Bc ....الخ.

.وھو أفق مادة األصل - C : Substratumأفق •



 Parent material: مادة األصل 

:مادة األصل عبارة عن أحد الصخور التالیة 
.صخور ناریة حامضیة أو قاعدیة-١
.شست اوتییس-٢
.طین جیرى الى غیر جیرى-٣
.طین أحمر الى سلتى-٤
.رمل جیرى الى غیر جیرى-٥
.حجر رملى یحتوى أو ال یحتوى على جیر-٦
.حجر جیرى صلب أو رخو أو طباشیر-٧
٨-Peat.



:أنواع القطاع األرضى 

Regional profileالقطاع األقلیمى  •
  Typical profileالقطاع النموذجى  •
  Normal profileالقطاع الطبیعى  •
 Abnormal profileالقطاع الغیر الطبیعى  •



 New formationsالتكوینات الجدیدة  

 Concretionsیطلق اصطالح التكوینات الجدیدة على األجسام الخاصة •
Bوتوجد ھذه التكوینات عادة فى أفق  pansوالطبقات الصماء 

 Concretions األجسام ١.

 PANS الطبقات الصماء ٢.

 Soft pans=Clay pans الطبقات الطینیةالصماء ٣.

 Hard pans = Iron pans الطبقات الحدیدیة الصماء ٤.

 Calcareous pans الطبقات الجیریة ٥.



درجة انتشار الجذور وبقایا الحیاء  
من النقط الھامة فى دراسة مورفولوجیا األرض مالحظة حالة النباتات النامیة •

علیھا سواء البریة منھا أو الطبیعیة حیث أن ذلك یعطى فكرة عن مدى خصوبتھا  

ثم ) درنى-لیفى- وتدى(لوصف حالة الجذور یجب ذكر اسم النبات ونوع جذره •
وكذلك ) قلیلة - متوسطة - كثیفة - منتشرة(وصف كمیة الجذور ودرجة انتشارھا 

). دقیق - صغیر -متوسط - كبیر(سمكھا 



 .Drainage 7 W.Tالصرف ومستوى الماء األرضى 
Level

تتوقف ظروف التھویة على مدى تشبع األرض بالماء وعلیھ تتوقف حالة •
األكسدة واالختزال ومن ثم حالة اللون وتقسم حالة صرف األرض عموما 

:الى 
. Excessive draiageصرف سریع ١.
=Free drainageصرف طبیعى ٢. perfect D.  .
.poor drainage = imperfect Dصرف غیر مناسب ٣.
 .V.P. drainage = Impoded Dصرف معدوم ٤.



عمق القطاع  
یختلف عمق القطاع األرضى الواحد حسب اختالف الصفات المدروسة كما یلى •

قدم ٤اذا كان الغرض دراسة توزیع المادة العضویة فتكون الدراسة حتى عمق 

قدم ٣واذا كان الغرض دراسة توزیع الطین فتكون الدراسة حتى عمق ١.

واذا كان الغرض دراسة توزیعالمجمعات األكبر من الطین فتكون الدراسة ٢.
قدم ٢حتى عمق 

واذا كان الغرض دراسة توزیع أكاسید الحدید المنفردة فتكون الدراسة حتى ٣.
قدم ٥عمق 

قدم ١٠واذا كان الغرض دراسة توزیع الجیر فتكون الدراسة حتى عمق ٤.



 Sطریقة تحضیر نماذج القطاعات األرضیة
Monolith 

تحضر بعض البلدان كأمریكا وروسیا بعض النماذج التى تمثل القطاعات ١.
ھذه النماذج عبارة عن أعمدة من . األرضة لتظل سجال أقرب الى الطبیعة

األرض بنظامھا الطبیعى ویحتاج تحضیر ھذه النماذج الى خبرة ودقة حتى 
.تكون أقرب الى الطبیعة

وقد یستعاض عن عمل النموذج  باستعمال مادة مرنة علیھا مادة لزجة كالفراء ٢.
وتلصق على واجھة القطاع وبعد تمام الجفاف تنزع بما علیھا من األرض وبذلك 

.تظھر صفات القطاع المورفولوجیة
 Visual aidsطریقة مبسطة ضمن الطرق البصریة  G. Darbyلقد وجد ٣.

حیث یستعمل فیھا عجین من المصیص ولو أن عمق القطاع فى ھذه الطریقة ال 
سم  ٥٠یزید عن 



لون األرض) ب( 

إن المتحكم فى لون التربة بصفة عامة ھما عاملى المناخ ومادة األصل ثم المادة •
.العضویة

:ملخص للعوامل المؤثرة على لون األرض •
حیث تعطى الوانا مختلفة مثل . Organic matter: المادة العضویة ١.

.الرمادى حسب الظروف، البنى، اللون األسود
.  Mineral materials: الجزء المعدنى ٢.



ط وتتلخص ھذه اعند وصف اللون اللون ظاھریا فى الحقل یجب مراعاة عدة نق•
:النقط فیما یلى 

زاویة سقوط أشعة الشمس على جانب القطاع١.

یجب أن یكون الرصد فى الثلث الوسطى للنھار٢.

مكان وقوف الراصد عند فحصھ للون القطاع٣.

مقدار الرطوبة األرضیة٤.

ا أثر واضح على لون األرض ھقوام وبناء األرض ل٥.



 Munsell S. colourاستعمال خرائط 
charts

•Hue  : فتدل على طول موجة اللون السائد لألرض مثل تمییز اللون األحمر من
.اللون األصفر المحمر عن اللون األصفر وھكذا، اللون األصفر المحمر

•Value  :- Brilliance  وتدل على كمیة الضوء أو درجة الوضوح بالنسبة الى
.Hueاللون األبیض النقى أى درجة تركز ال 

•Chroma  : عبارة عن درجة نقاوة الموجة الضوئیة السائدةHue-  أى نقاوة
.اللون السائد أى االنحراف عن األلوان البیضاء أو الرمادیة

درجات المانسیل لكل أفق أو طبقة ویكتب وصف + یوصف اللون باسم الھیو •
. اللون الجاف أوال ثم المبتل ثانیا



:لون أراضى مصر النھریة الرسوبیة •

وینحرف ھذا اللون  Brownأساس لون األرض المصریة الرسوبیة ھو اللون البنى 
:تبعا للظروف التالیة 

.الى اللون األسود لزیادة نسبة الطین والمادة العضویة -١
.الى اللون المحمر لجودة التھویة داخل األرض وبالتالى جودة الصرف -٢
.الى اللون الرمادى الفاتح كما عند شاطىء النیل نظرا الرتفاع الرمل الناعم-٣
.الى اللون األصفر لزیادة الرم الخشن كما ھو الحال على حدود الصحراء الغربیة-٤
أساس لون . كما فى أراضى السفوح CaCO3الى اللون الفاتح لزیادة نسبة  -٥

.األرض



قوام األرض) ج(
S. TEXTURE

الحبیبات المعدنیة المختلفة المكونة ) أقطار(قوام األرض عبارة عن حجوم •
لألرض وعلى أساس أقطار ھذه الحبیبات تقسم الى محامیع مختلفة ویطلق عادة 

،  الرمل الناعم، الرمل الخشن، الحصى: على ھذه المجامیع األسماء التالیة 
لھذه المجامیع وأھمھا مبنیة حسب  Scalesوتوجد عدة تقاسیم . الطین، السلت

.  األقطار بالمللیمتر



أھم النقط الواجب مراعاتھا عند تقدیر القوام فى 
الحقل لألراضى المختلفة

.  Sand=Sاألرض الرملیة  ١.

.Sandy loam= SLاألرض الطمییة الرملیة  ٢.

.  .Leam= Lاألرض الطمییة ٣.

. .Silt Loam =Slاألرض الطمییة السلتیة  ٤.

.  .Clay Loam = CLاألرض الطمییة الطینیة  ٥.

..Clay =Oاألرض الطینیة  ٦.

 Calcareousأرض جیریة ٧.



البناء األرضى والمقاومة) د(
S. Structure & Cnsistency

او  S. particalsیعرف البناء األرضى بأنھ نظام تجاور الحبیبات األرضیة •
ونظام تجاورھا وتالحمھا   S. aggrecgatesنظام بناء المجمعات األرضیة 

.لتعطى شكل البناء األرض الخاص
:ثالثة أشكال رئیسیة للبناء األرضى تتلخص فیما یلى  Zakhrovمیز 

.حیث تكون المحاور األفقیة والرأسیة متساویة. Cubicalالمكعبى  ١.

.حیث یكون المحور الرأسى أطول من األفقى. Prismaticالھرمى  ٢.

.حیث یكون المحور الرأسى أقصر من األفقى Platy :الطبقى ٣.



 :أربعة اصطالحات لوصف البناء تتلخص فیما یلى 
.Structureless: عدیمة البناء ١.
.Weak: ضعیفة البناء ٢.
. Moderate: متوسط البناء ٣.
.Strong: قویة البناء ٤.



یقسم البناء األرض عملیا الى ثالثة مجامیع على 
:حسب وجود أو ھدم البناء األرض كما یلى 

:  المجموعة األولى •
وذلك بسبب قلة الطین والمادة العضویة  Structurelessعدیمة البناء 

:المجموعة الثانیة  •
 Wellوھذا النظام یوجد فى األرض المتقدمة  With structureلھا بناء واضح 

developped المحتویة على طین وغرویات أرضیة
:  المجموعة الثالثة •

ویكون ذلك لسبب وجود قلویة زائدة فى  Structure destroyedذات بناء مھدوم 
حیث تصل نسبة  Puddledاألرض ویدخل تحت ھذه المجموعة البناء المندمج 

كتلة ویتكون ھذا النظام أحیانا عند % ٢٦الفراغات البینیة الى الحد األدنى وھو 
سوء الخدمة أو زیادة القلویة حیث یحدث انتشار للحبیبات الدقیقة مما یغیر نظام  

.بنائھا األصلى



  :المجموعة األولى •
:  یدخل تحت ھذه المجموعة األنواع التالیة من البناء األرضى •
.Single grained: الحبیبات المفردة ) ١•

.حبیبات مفردة غیر متماسكة كما ھو الحال فى التربة الرطبة
.Massive: غیر محددة البناء ) ٢•

الحبیبات لیس لھا شكل محدد فى البناء وقد توجد فى أى نوع من األرض على الرغم 
.من اختالف القوام

.Amorphous: عدیمة الشكل ) ٣•
حیث تكون األرض غنیة فى الحبیبات الدقیقة المفردة ولذا ال توجد مجمعات أرضیة 

.ممیزة



:المجموعة الثانیة  •
.١Cloddy
 Adobeمتكتل ٢.
:  Columnerالعمودى  ٣.
:Granularالمحبب ٤.
:Crumbمتفتت ٥.
: Honey combسداسى ٦.
:  Laminated or Crustedالطبقى أو القشرى ٧.



:تتلخص دراسة البناء األرضى فى عدة طرق •

 Water stableایجاد نسبة المجمعات األرضیة الثابتة فى الماء  :أوال •
aggregates  وذلك عن طریق النخل الجاف والمبتلWet & dry sieving 

 Lemmermanحسب  Structure factorوكذا تقدیر معامل البناء 
(1934).

طریقة غیر مباشرة وذلك بتقدیر المسامیة فى األرض حیث أنھ بزیادة  :ثانیا •
.درجة التحبیب فى األرض تزید مسامیتھا والعكس بالعكس



 Porosity: المسامیة 
حجم حقیقى ،  Apparent Volumeحجم ظاھرى ، معلوم أن لألرض حجمان•

Real Vol .الكثافة الظاھریة . ولذا فلھا كثافتانApparent density=
Volume weight= Bluk density.

وھذه عبارة عن كثافة األرض بما فیھا من فراغات بینیة وھى عبارة عن الوزن •
الجاف لحجم من األرض وھى بحالتھا الطبیعیة على ھذا الحجم 

=Particles densityوالكثافة الحقیقیة لمادة الحبیبات نفسھا . • Real 
density  ویجب عند أخذ العینات لتقدیر المسامیة عدم تغییر بنائھا الطبیعى على

.قدر االمكان ویتضمن مقرر طبیعة األراضى الطرق المتبعة ألخذ العینات



 Structure factor: معامل البناء ) ×(•
ویتوقف مقداره  ١٩٤٣منذ حوالى  Lemmermannاوجد ھذا المعامل العالم •

الى  water stable aggregatesعلى نسبة مجمعات الطین الثابتة فى الماء 
والتى تتفكك عند رجھا فى الماء الى  water unstableتلك الغیر ثابتة 
.  حبیباتھا األولیة

:ولتقدیر ھذا المعامل یقدر ما یلى •
.النسبة المئویة للطین بعد عمل تفرقة تامة) أ•
النسبة المئویة للطین بدون عمل تفرقة بل یكتفى بغسلھا من األمالح الذائبة ) ب•

.بالماء المقطر حتى تصیر خالیة منھا



Consistency: المقاومة 
 
تعرف ھذه الصفة بأنھا درجة التصافى حبیبات أو مجمعات األرض لبعضھا •

وھى عبارة عن درجة مقاومة األرض أى المجمعات األرضیة للقوى التى تعمل 
. على تفكیكھا

وتختبر فى الحقل بضغط قطعة من األرض بین األصابع وتوصف حسب أحد •
:الدرجات الستة التالیة 

Loose: مفككة ١.

– Soft: ناعمة ٢.

-Friable: قابلة للفرك ٣.

 -Compact: مصمتة ٤.

.-Sticky: لصقة ٥.

Indurated: ملتحمة ٦.



النفاذیة) ھ(
Permeabilit

تعرف النفاذیة بأنھا مقدار سرعة رشح الماء خالل القطاع األرضى وتختلف ھذه •
السرعة حسب التكوین المیكانیكى لألرض ونوع الطین الموجود وحالة تجمعھ 

یقلل من  Platy shapedفى صورة مجمعات فقد وجد أن الطین الصفحائى 
.  قلیلة النفاذیة أیضا Puddledكما أن األرض المھدومة البناء –النفاذیة 



وتقدر النفاذیة بعدة طرق سواء فى الحقل أو فى المعمل باحدى الطرق  •
:التالیة 

فى الحقل١.
.  قیاس مباشر للنفاذیة فى القطاع األرضى جملة–
قیاس مباشر لنفاذیة طبقة خاصة من طبقات التربة وذلك بواسطة وضع –

 Auger holeأو ثقب یعمل بمثقاب  Piecometersمواسیر صغیرة أو 
.فى وسط كل طبقة من األرض

فى المعمل ٢.
للعینة وھى بحالتھا الطبیعیة فى الحقل حیث  Permeametersوذلك بواسطة •

.أو على ھیئة تربة مفككة coreتؤخذ على ھیئة اسطوانة 
وذلك بتقدیر النفاذیة على أساس الصفات : وھناك طریقة غیر مباشرة . ٣•

.الطبیعیة والكیمیائیة لألرض



 Title Drainageالصرف المغطى 
أھم النقط الواجب مراعاتھا فى ھذه  وتتلخص،ھى احدى طرق صرف األراضى•

:األبحاث ما یلى 
:ویتوقف الرشح على عدة نقط أھمھا . رشح األرض ونفاذیتھا١.

ظروف النطقة من حیث مستواھا بالنسبة لسطح البحر ووجود المجارى –
.المائیة المخترقة لھذه المنطقة

.نوع الطبقات السفلى من القطاع–
درجة تشبع الطبقات السفلى بالماء ومستوى الماء األرضى وھل ھذه –

الطبقات مشبعة الماء أو غیر مشبعة بھ ولو كانت مشبعة فھل ھذا تشبع دائم 
.Permanent or intermittent saturationأو متقطع 

.قوام وبناء كل طبقة من طبقات القطاع وكذا سمك كل طبقة ومدى نفاذیتھا -٢
الطبقات الصماء وعمقھا من السطح وھل ھى مستمرة أو متقطعة فى  -٣

.Problem areaالمساحةالمراد صرفھا 


