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  والكیماویةوالكیماویة  الطبیعیةالطبیعیة  الخواصالخواص  فيفي  تغییرتغییر  یطرأیطرأ  ماما  غالباغالبا••
  بالريبالري  الزراعةالزراعة  تحتتحت  الموضوعةالموضوعة  لألراضيلألراضي  والحیویةوالحیویة

  الريالري  میاهمیاه  فيفي  باألمالحباألمالح    StructureStructure  البناءالبناء  یتأثریتأثر    فقدفقد
  اللھماللھم  الريالري  بماءبماء  التأثیرالتأثیر  قلیلقلیل  فإنھفإنھ  TextureTexture  القوامالقوام  أماأما
  الطبقاتالطبقات  منمن  الدقیقةالدقیقة  المكوناتالمكونات  منمن  جزئيجزئي  انتقالانتقال  إالإال

  محملةمحملة  ريري  میاهمیاه  وإستخداموإستخدام  السطح،السطح،  لتحتلتحت  السطحیةالسطحیة
  نسبةنسبة  فيفي  تغیرتغیر  إلىإلى  شكشك  بالبال  یؤديیؤدي  سوفسوف  العالقةالعالقة  بالموادبالمواد

  فيفي  تغیرتغیر  منمن  ذلكذلك  یتبعیتبع  وماوما  الحبیباتالحبیبات  مجامیعمجامیع  مكوناتمكونات
  ..ووظائفھاووظائفھا  المسامالمسام  خواصخواص  وتوزیعوتوزیع  نسبنسب



  األرضاألرض  علىعلى  تطرأتطرأ  قدقد  التيالتي  الكیماویةالكیماویة  التغیراتالتغیرات  أماأما••
  فيفي  إختالفاتإختالفات  فتشملفتشمل  بالريبالري  للزراعةللزراعة  وضعھاوضعھا  نتیجةنتیجة
  الصلبةالصلبة  بالصورةبالصورة  وعالقتھوعالقتھ  األرضياألرضي  المحلولالمحلول  تركیزتركیز
  وكربوناتوكربونات  الكالسیومالكالسیوم  كبریتاتكبریتات  ترسبترسب  أوأو  ذوبانذوبان  وكذلكوكذلك

  السعةالسعة  تغیرتغیر  بالقطاع،بالقطاع،  األمالحاألمالح  توزیعتوزیع  وإعادةوإعادة  الكالسیومالكالسیوم
  الموادالمواد  وإضافةوإضافة  للتجویةللتجویة  نتیجةنتیجة  الكاتیونیةالكاتیونیة  التبادلیةالتبادلیة

  الري،الري،  بمیاهبمیاه  المعلقةالمعلقة  الموادالمواد  منمن  وغیرھاوغیرھا  العضویةالعضویة
  تضیفھتضیفھ  قدقد  ماما  بخالفبخالف  ھذاھذا  ..واإلختزالواإلختزال  األكسدةاألكسدة  تحوالتتحوالت

  البورونالبورون  مثلمثل  دقیقةدقیقة  عناصرعناصر  منمن  لألرضلألرض  الريالري  میاهمیاه
السامالسام  التأثیرالتأثیر  ذاتذات  واللیثیومواللیثیوم  والفلوروالفلور



والعوامل التي یجب دراستھا عند زراعة أراضي  والعوامل التي یجب دراستھا عند زراعة أراضي  
جدیدة بالريجدیدة بالري

qq  خواص األراضي الطبیعیة والكیماویة والحیویةخواص األراضي الطبیعیة والكیماویة والحیویة
  عمقعمق  المسامیة،المسامیة،  البناء،البناء،  القوام،القوام،  معرفةمعرفة  تشملتشمل  وھذهوھذه    

  المیاه،المیاه،  تسربتسرب  معدلمعدل  وتجانسھ،وتجانسھ،  األرضياألرضي  القطاعالقطاع
  المائیةالمائیة  الخواصالخواص  األرضي،األرضي،  الماءالماء  مستوىمستوى  بعدبعد  النفاذیة،النفاذیة،

  العناصرالعناصر  مستوىمستوى  األرض،األرض،  وقلویةوقلویة  ملوحةملوحة  لألراضي،لألراضي،
  والنشاطوالنشاط  العضویةالعضویة  المادةالمادة  والخصوبة،والخصوبة،  بھابھا  الغذائیةالغذائیة

..بھابھا  المیكروبیولوجيالمیكروبیولوجي



qq  خواص میاه الري أو جودتھا وصالحیتھاخواص میاه الري أو جودتھا وصالحیتھا
    ونوعونوع  تركیزتركیز  ناحیةناحیة  منمن  لھالھا  الكیماويالكیماوي  التركیبالتركیب  تتناولتتناول  وھذهوھذه      

للريللري  صالحیتھاصالحیتھا  مدىمدى  وتحدیدوتحدید  بھابھا  الموجودةالموجودة  األمالحاألمالح
qq  السطحالسطح  طبوغرافیةطبوغرافیة

    عنعن  وإرتفاعھوإرتفاعھ  السطحالسطح  إستواءإستواء  ومدىومدى  المیلالمیل  درجةدرجة  حیثحیث  منمن    
..البحرالبحر  سطحسطح
qqالمنطقةالمنطقة  مناخمناخ
  وكذاوكذا  المنزرعةالمنزرعة  للنباتاتللنباتات  الكلیةالكلیة  المائیةالمائیة  اإلحتیاجاتاإلحتیاجات  فيفي  تؤثرتؤثر  إذإذ    

..النباتاتالنباتات  ھذهھذه  أنواعأنواع



qq  إقتصادیات االستغالل الزراعي لمشاریع الريإقتصادیات االستغالل الزراعي لمشاریع الري
    قبلقبل  دراستھادراستھا  یجبیجب  التيالتي  العواملالعوامل  أھمأھم  منمن  العاملالعامل  ھذاھذا  ویعتبرویعتبر    

    علىعلى  المعتمدةالمعتمدة  الزراعيالزراعي  واإلستغاللواإلستغالل  اإلستصالحاإلستصالح  برامجبرامج  تنفیذتنفیذ
    تحقیقتحقیق  معمع  الدخلالدخل  مستوىمستوى  رفعرفع  فيفي  یساھمیساھم  عائدعائد  فتحقیقفتحقیق  الريالري
    أنأن  یجبیجب  بالزراعةبالزراعة  للعاملینللعاملین  اإلجتماعياإلجتماعي  اإلستقراراإلستقرار  منمن  نوعنوع

..الزراعيالزراعي  اإلستغاللاإلستغالل  ھدفھدف  یكونیكون
    السابقةالسابقة  العواملالعوامل  بعضبعض  التفصیلالتفصیل  منمن  بشئبشئ  یليیلي  فیمافیما  وسنتناولوسنتناول••

      ::بالريبالري  مباشرامباشرا  إرتباطاإرتباطا  المرتبطةالمرتبطة



Soil textureSoil textureقوام االرض قوام االرض 

    المختلفةالمختلفة  المجموعاتالمجموعات  أحجامأحجام  نسبنسب  بھبھ  یقصدیقصد  اصطالحاصطالح  ھوھو••
التربةالتربة  كانتكانت  ولماولما  األرضاألرض  لحبیباتلحبیبات

    الطبیعیةالطبیعیة  خواصھاخواصھا  منمن  كثیراكثیرا  بعیدبعید  مدىمدى  إلىإلى  األرضاألرض  قوامقوام  ویحددویحدد    
    للماءللماء  حفظھاحفظھا  وقوةوقوة  فیھافیھا  الشعريالشعري  الماءالماء  وتحركوتحرك  الماءالماء  كرشحكرشح
    ..تماسكھاتماسكھا  وقوةوقوة  فیھافیھا  التھویةالتھویة  وحالةوحالة

    الرملالرمل  مجامیعمجامیع  منمن  تحتویھتحتویھ  ماما  بمعرفةبمعرفة  التربةالتربة  قوامقوام  ویتحددویتحدد    
    احتفاظاحتفاظ  ذادذاد  قلقل  كلماكلما  الطینالطین  نسبةنسبة  ذادتذادت  وكلماوكلما  والطینوالطین  والسلتوالسلت

..صحیحصحیح  والعكسوالعكس  منھامنھا  رشحھرشحھ  وقلوقل  بالماءبالماء  التربةالتربة



Soil structureSoil structureبناء التربة بناء التربة 

التربةالتربة  حبیباتحبیبات  ترتیبترتیب  نظامنظام  عنعن  عبارةعبارة  وھووھو••
    خواصھاخواصھا  منمن  كثیراكثیرا  بعیدبعید  مدىمدى  إلىإلى  األرضاألرض  قوامقوام  ویحددویحدد      

    حفظھاحفظھا  وقوةوقوة  فیھافیھا  الشعريالشعري  الماءالماء  وتحركوتحرك  الماءالماء  كرشحكرشح  الطبیعیةالطبیعیة
    فیھافیھا  البناءالبناء  كانكان  فإذافإذا  ..تماسكھاتماسكھا  وقوةوقوة  فیھافیھا  التھویةالتھویة  وحالةوحالة  للماءللماء

  كانكان  إذاإذا  أماأما  أیضاأیضا  بطئبطئ  فیھافیھا  الماءالماء  رشحرشح  كانكان  المندمجالمندمج  النوعالنوع  منمن
    بناءبناء  أنواعأنواع  وھناكوھناك  ..سریعاسریعا  الماءالماء  رشحرشح  كانكان  المحببالمحبب  النوعالنوع  منمن

    وعلىوعلى  إلخإلخ  ..........العموديالعمودي  أوأو  المتكتلالمتكتل  أوأو  المنشوريالمنشوري  منھامنھا  مختلفةمختلفة
  رشحرشح  سرعةسرعة  یتوقفیتوقف  التربةالتربة  فيفي  الموجودالموجود  البناءالبناء  نوعنوع  حسبحسب
    ..بھابھا  الماءالماء



بعض أشكال البناء األرضيبعض أشكال البناء األرضي



  عندعند  اإلنتاجیةاإلنتاجیة  األرضاألرض  لقدرةلقدرة  محددامحددا  عامالعامال  الردئالردئ  البناءالبناء  ویعتبرویعتبر      
    األرضاألرض  قوامقوام  عكسعكس  وعلىوعلى  بالريبالري  الزراعةالزراعة  نظامنظام  تحتتحت  وضعھاوضعھا

    منمن  تحویلھتحویلھ  یمكنیمكن  األرضياألرضي  البناءالبناء  فإنفإن  تغییرهتغییره  الصعبالصعب  منمن  الذيالذي
    الوسائلالوسائل  اتبعتاتبعت  إذاإذا  فیھفیھ  المرغوبالمرغوب  النوعالنوع  إلىإلى  الردئالردئ  النوعالنوع
    ::فیھفیھ  التحكمالتحكم  یمكنیمكن  األرضياألرضي  البناءالبناء  أنأن  أيأي  اآلتیةاآلتیة

    كلماكلما  الحرثالحرث  بعدبعد  للھواءللھواء  وتعریضھاوتعریضھا  األرضاألرض  بتشمیسبتشمیس  السماحالسماح••
    ..البذورالبذور  مھدمھد  إعدادإعداد  قبلقبل  ذلكذلك  أمكنأمكن

  المادةالمادة  وإضافةوإضافة  لألرضلألرض  الزراعیةالزراعیة  المحصوالتالمحصوالت  بقایابقایا  إعادةإعادة••
    ..األخضراألخضر  التسمیدالتسمید  وكذاوكذا  لألراضيلألراضي  العضویةالعضویة

  ..بوربور  تركھاتركھا  وعدموعدم  فیھافیھا  والتجفیفوالتجفیف  الترطیبالترطیب  تواليتوالي••
    ..مناسبةمناسبة  زراعیةزراعیة  دورةدورة  إتباعإتباع••



::یليیلي  ماما  نتوقعنتوقع  فإننافإننا  األرضاألرض  بناءبناء  یتحسنیتحسن  وعندماوعندما      
..القطاعالقطاع  خاللخالل  وانتقالھاوانتقالھا  الريالري  میاهمیاه  تسربتسرب  سھولةسھولة••
  لنمولنمو  مالئمةمالئمة  ورةورةــــــبصبص  األرضياألرضي  واءواءــــــالھالھ  ددددــــوتجوتج  توفرتوفر••

  ..الجذورالجذور
  المقاومةالمقاومة  وقلةوقلة  الزراعیةالزراعیة  للتربةللتربة  الجذورالجذور  اختراقاختراق  سھولةسھولة••

  ..النتشارھاالنتشارھا
  النباتاتالنباتات  بقایابقایا  تحللتحلل  وسرعةوسرعة  الدقیقةالدقیقة  األحیاءاألحیاء  نشاطنشاط  زیادةزیادة••

صالحیتھاصالحیتھا  وازدیادوازدیاد  الغذائیةالغذائیة  العناصرالعناصر  وإنفرادوإنفراد



 Soil Density Soil Densityكثافة األرض كثافة األرض 

  كثافةكثافة  وھيوھي  الحقیقیةالحقیقیة  الكثافةالكثافة  ھيھي  أولھاأولھا  كثافتینكثافتین  لألرضلألرض      
  تنتجتنتج  وھيوھي  التربةالتربة  منھامنھا  تتكونتتكون  التيالتي  فقطفقط  الحبیباتالحبیبات  مادةمادة
  الحبیباتالحبیبات  تشغلھتشغلھ  الذيالذي  الحجمالحجم  علىعلى  التربةالتربة  وزنوزن  قسمةقسمة  منمن
    ..لھالھا  الحقیقيالحقیقي  الحجمالحجم  أيأي  فقدفقد

  قسمةقسمة  منمن  تنتجتنتج  التيالتي  التربةالتربة  كثافةكثافة  وھيوھي  ظاھریةظاھریة  وأخرىوأخرى      
  حجمحجم  یشملیشمل  الذيالذي  لھالھا  الظاھريالظاھري  الحجمالحجم  علىعلى  التربةالتربة  وزنوزن

..البینیةالبینیة  المسافاتالمسافات  وحجموحجم  الحبیباتالحبیبات



    المعدنیةالمعدنیة  الموادالمواد  لكثافاتلكثافات  المتوسطالمتوسط  إذاإذا  ھيھي  الحقیقیةالحقیقیة  فالكثافةفالكثافة••
    وجودھاوجودھا  نسبةنسبة  بحسببحسب  كلكل  مجتمعةمجتمعة  التربةالتربة  لحبیباتلحبیبات  المكونةالمكونة

    لطبیعةلطبیعة  تبعاتبعا  تتغیرتتغیر  أنأن  یجبیجب  الظاھریةالظاھریة  الكثافةالكثافة  بینمابینما  فیھا،فیھا،
    البینیةالبینیة  المسافاتالمسافات  تشغلھتشغلھ  الذيالذي  للحجمللحجم  وتبعاوتبعا  التربةالتربة  مجمعاتمجمعات

    إندماجإندماج  حالةحالة  كانتكانت  مھمامھما  التربةالتربة  فيفي  توجدتوجد  مسافاتمسافات  وھيوھي
    ..فیھافیھا  الحبیباتالحبیبات

    الكوارتزالكوارتز  منمن  یتكونیتكون  التربةالتربة  معادنمعادن  منمن  األكبراألكبر  الجزءالجزء  كانكان  لمالما••
    الحقیقیةالحقیقیة  األرضاألرض  كثافاتكثافات  كانتكانت  لذلكلذلك  والطینوالطین  والفلسباراتوالفلسبارات
    منھامنھا  الحدیدالحدید  وأكاسیدوأكاسید  العضویةالعضویة  المادةالمادة  استبعاداستبعاد  بعدبعد  علىالعمومعلىالعموم

    لكثافةلكثافة  متوسطمتوسط  رقمرقم  ٦٥٦٥..٢٢  رقمرقم  یعتبریعتبر  ضیقضیق  نطاقنطاق  فيفي  تتغیرتتغیر
    ..الحقیقیةالحقیقیة  األرضاألرض



    عليعلي  المؤثرةالمؤثرة  العواملالعوامل  بتغیربتغیر  متغیرةمتغیرة  فھيفھي  الظاھریةالظاھریة  الكثافةالكثافة  أماأما••
..لھالھا  الظاھريالظاھري  الحجمالحجم

    العضویةالعضویة  الموادالمواد  منمن  كلكل  الظاھریةالظاھریة  التربةالتربة  كثافةكثافة  فيفي  ویؤثرویؤثر••
    واألراضيواألراضي  ..التربةالتربة  كتلةكتلة  تحددتحدد  التيالتي  ھيھي  ألنھاألنھا  فیھافیھا  المعدنیةالمعدنیة

    تنخفضتنخفض  بھابھا  مركبةمركبة  حبیباتحبیبات  لتكوینلتكوین  نظرانظرا  الثقیلالثقیل  القوامالقوام  ذاتذات
  كالرملیةكالرملیة  الخشنالخشن  القوامالقوام  ذاتذات  األراضياألراضي  بعكسبعكس  الظاھریةالظاھریة  كثافتھاكثافتھا
    القطاعالقطاع  فيفي  الطبقةالطبقة  تعمقتتعمقت  كلماكلما  الظاھریةالظاھریة  التربةالتربة  كثافةكثافة  وتزدادوتزداد

    كثافتھاكثافتھا  تقلتقل  وتتمددوتتمدد  األرضاألرض  تروىتروى  عندماعندما  وكذلكوكذلك  األرضياألرضي
    ١١..١١  بینبین  الظاھریةالظاھریة  األراضياألراضي  كثافةكثافة  تتراوحتتراوح  وعموماوعموما  كثیراكثیرا

    التيالتي  العواملالعوامل  إلىإلى  راجعةراجعة  وھذهوھذه  ٣٣سمسم//جمجم  ٨٨..١١  إلىإلى  ٣٣سمسم//جمجم
..سابقاسابقا  ذكرتذكرت



 Pore spaces Pore spacesالمسافات البینیة للتربة المسافات البینیة للتربة 

  الواضحالواضح  فمنفمن  الطبیعیةالطبیعیة  بحالتھابحالتھا  وھيوھي  التربةالتربة  منمن  حجمحجم  أخذأخذ  إذاإذا••
  وأنوأن  نفسھانفسھا  التربةالتربة  حبیباتحبیبات  تشغلھتشغلھ  الحجمالحجم  ھذاھذا  منمن  جزءجزء  أنأن

  وھذهوھذه  الماءالماء  أوأو  الھواءالھواء  یشغلھایشغلھا  فراغاتفراغات  أوأو  مسافاتمسافات  یكونیكون  الباقيالباقي
    وخاصیةوخاصیة  لألرضلألرض  البینیةالبینیة  المسافاتالمسافات  علیھاعلیھا  یطلقیطلق  المسافاتالمسافات

..PorosityPorosity  األرضیةاألرضیة  بالمسامیةبالمسامیة  تسمىتسمى  ھذهھذه  المسامالمسام  وجودوجود
  منمن  أقلأقل  ))%%٣٥٣٥--٣٠٣٠((  الكلیةالكلیة  المسامیةالمسامیة  تكونتكون  الرملیةالرملیة  واألراضيواألراضي••

  فيفي  الكبیرةالكبیرة  اإلختالفاتاإلختالفات  أنأن  كماكما  والعضویةوالعضویة  ))%%٦٠٦٠((  الطینیةالطینیة  األراضياألراضي
  معمع  الحبیباتالحبیبات  ھذهھذه  ترتیبترتیب  نظامنظام  علىعلى  تؤثرتؤثر  األرضاألرض  حبیباتحبیبات  وحجموحجم  شكلشكل

  بعضھابعضھا



المسافات البینیة الكبري والصغرى في التربةالمسافات البینیة الكبري والصغرى في التربة



عمق القطاع األرضي ومدى تجانسھعمق القطاع األرضي ومدى تجانسھ

  ومدىومدى  األرضاألرض  قطاعقطاع  عمقعمق  یعتبریعتبر  األحیاناألحیان  منمن  كثیركثیر  فيفي••
  لزراعتھالزراعتھا  األرضاألرض  إختیارإختیار  عندعند  مھمامھما  عامالعامال  تجانسھتجانسھ
  للريللري  المتبعةالمتبعة  بالطرقبالطرق  وثیقةوثیقة  صلةصلة  منمن  لذلكلذلك  لمالما  بالريبالري
  األرضاألرض  صیانةصیانة  وكیفیةوكیفیة  المنزرعالمنزرع  المحصولالمحصول  ونوعونوع

  ماما  وعادةوعادة  التعریةالتعریة  أوأو  التدھورالتدھور  منمن  علیھاعلیھا  والمحافظةوالمحافظة
  لموقعھلموقعھ  تبعاتبعا  وخواصھوخواصھ  األرضياألرضي  القطاعالقطاع  عمقعمق  یختلفیختلف
  خاصةخاصة  بصفاتبصفات  آفاقآفاق  بوجودبوجود  األرضاألرض  تتمیزتتمیز  ماما  وغالباوغالبا

    ..العمقالعمق  معمع  تتفاوتتتفاوت



    طبیعیةطبیعیة  صفاتصفات  وذاتوذات  مسامیةمسامیة  أكثرأكثر  تكونتكون  السطحیةالسطحیة  فاآلفاقفاآلفاق••
    عندعند  یكتفيیكتفي  أالأال  یجبیجب  ولذلكولذلك  سطحیةسطحیة  التحتالتحت  الطبقاتالطبقات  منمن  أفضلأفضل
    منمن  علیھاعلیھا  المتحصلالمتحصل  بالمعلوماتبالمعلومات  األرضاألرض  قطاعقطاع  دراسةدراسة

  مرةمرة  ألولألول  األرضاألرض  وضعوضع  عندعند  وخصوصاوخصوصا  السطحیةالسطحیة  الطبقاتالطبقات
    التحتالتحت  الطبقاتالطبقات  دراسةدراسة  منمن  بدبد  الال  بلبل  بالريبالري  الزراعةالزراعة  تحتتحت

    المستقبلالمستقبل  فيفي  تأثیرتأثیر  منمن  لذلكلذلك  لمالما  كبیرةكبیرة  أعماقأعماق  إلىإلى  السطحیةالسطحیة
    وظھوروظھور  الريالري  معمع  األرضياألرضي  الماءالماء  مستوىمستوى  إرتفاعإرتفاع  إحتمالإحتمال  علىعلى

..الصرفالصرف  إلىإلى  الحاجةالحاجة
  قلتقلت  كلماكلما  صفاتھصفاتھ  فيفي  متجانسامتجانسا  األرضاألرض  قطاعقطاع  كانكان  وكلماوكلما••

    ..العالجالعالج  طرقطرق  وسھلتوسھلت  الريالري  مشاكلمشاكل



أشكال مختلفة للقطاع األرضيأشكال مختلفة للقطاع األرضي



Infiltration RateInfiltration Rateمعدل التسرب معدل التسرب 

  الصلةالصلة  ذاتذات  المھمةالمھمة  الخواصالخواص  منمن  التسربالتسرب  خاصیةخاصیة  تعتبرتعتبر••
  بأنھبأنھ  التسربالتسرب  معدلمعدل  ففویعرویعر  الريالري  بعملیاتبعملیات  الوثیقةالوثیقة

    األرضاألرض  سطحسطح  الماءالماء  بھابھا  یتخللیتخلل  التيالتي  السرعةالسرعة
  إضافةإضافة  بدءبدء  عندعند  مرتفعامرتفعا  التسربالتسرب  معدلمعدل  یكونیكون  ماما  وعادةوعادة••

  یثبتیثبت  أنأن  إلىإلى  ذلكذلك  بعدبعد  ینخفضینخفض  ثمثم  الجافةالجافة  لألرضلألرض  الماءالماء
    الحدالحد  ھذاھذا  عندعند  قیمتھقیمتھ  تصبحتصبح  حیثحیث  اإلتزاناإلتزان  حالةحالة  عندعند
  بواسطةبواسطة  التعریةالتعریة  منمن  األرضاألرض  لصیانةلصیانة  خاصةخاصة  أھیمةأھیمة  ذاتذات

الريالري  ماءماء  أوأو  األمطاراألمطار



صور الماء األرضي صور الماء األرضي 

qq  الماء األیجروسكوبي الماء األیجروسكوبي : : أوالأوالHygroscopic waterHygroscopic water
    التربةالتربة  حبیباتحبیبات  سطوحسطوح  علىعلى  یرسبیرسب  الذيالذي  الماءالماء  عنعن  عبارةعبارة  وھووھو      

  شدیدةشدیدة  بقوةبقوة  بھابھا  ملتصقاملتصقا  ویكونویكون  جداجدا  رقیقةرقیقة  أغشیةأغشیة  صورةصورة  فيفي
    جزیئاتجزیئات  بینبین  الواقعالواقع  الجزیئيالجزیئي  الجذبالجذب  منمن  تنتجتنتج  القوةالقوة  وھذهوھذه  جداجدا

  مادةمادة  جزیئاتجزیئات  وبینوبین  الجوالجو  فيفي  بخاربخار  صورةصورة  فيفي  الموجودةالموجودة  الماءالماء
    الحیةالحیة  للكائناتللكائنات  أوأو  للنباتللنبات  الفائدةالفائدة  عدیمعدیم  لذلكلذلك  وھووھو  التربةالتربة

..التربةالتربة  فيفي  الموجودةالموجودة
    سمكسمك  ویقلویقل  جـجـ..ضض  ٠٠٠٠٠٠..١٠١٠  تبلغتبلغ  بقوةبقوة  ممسوكةممسوكة  وتكونوتكون      

    حتىحتى  نفسھنفسھ  األیجروسكوبياألیجروسكوبي  الغشاءالغشاء  فيفي  للماءللماء  التربةالتربة  حبیباتحبیبات
  ماما  الھیجروسكوبیةالھیجروسكوبیة  السعةالسعة  نھایةنھایة  عندعند  تمسكھتمسكھ  التيالتي  القوةالقوة  تصبحتصبح
جـجـ..ضض  ٣١٣١  یعادلیعادل



qq  الماء الشعري أو الماء الغشائيالماء الشعري أو الماء الغشائي: : ثانیاثانیا  
    بعدبعد  حبیباتھاحبیباتھا  حولحول  التربةالتربة  بھبھ  تحفظتحفظ  الذيالذي  الماءالماء  بأنھبأنھ  ویعرفویعرف      

  الماءالماء  فوقفوق  یوجدیوجد  الذيالذي  الماءالماء  ھوھو  أوأو  منھامنھا  الزائدالزائد  رشحرشح  تمامتمام
  إذاإذا  كبیركبیر  سمكسمك  ذاتذات  أغشیةأغشیة  صورةصورة  فيفي  ویكونویكون  األیجروسكوبياألیجروسكوبي

    یمكنھیمكنھ  سمكھسمكھ  لكبرلكبر  ونظراونظرا  األیجروسكوبياألیجروسكوبي  الغشاءالغشاء  بسمكبسمك  قورنقورن
    یمكنیمكن  كماكما  التربةالتربة  فيفي  آخرآخر  مكانمكان  إلىإلى  مكانمكان  منمن  التحركالتحرك  منمن

    فيفي  الماءالماء  یصعدیصعد  كماكما  األرضیةاألرضیة  الجاذبیةالجاذبیة  ضدضد  فیھافیھا  الصعودالصعود
..  الشعریةالشعریة  األنابیباألنابیب

  الماءالماء  منمن  حاجتھاحاجتھا  النباتاتالنباتات  الجذورالجذور  تستمدتستمد  الشعريالشعري  الماءالماء  منمن  وو••
    وو  الحیويالحیوي  النشاطالنشاط  علیھعلیھ  یتوقفیتوقف  الشعريالشعري  الماءالماء  ھذاھذا  أنأن  كماكما

..للتربةللتربة  الكیماويالكیماوي



qq الماء الحر الماء الحرFree waterFree water
  یمكنیمكن  الال  الذيالذي  وو  الشعريالشعري  الماءالماء  عنعن  الزائدالزائد  الماءالماء  ھوھو  

  متحركمتحرك  حرحر  ماءماء  فھوفھو  لذلكلذلك  وو  حولھاحولھا  تمسكھتمسكھ  أنأن  للحبیباتللحبیبات
  یصلیصل  أنأن  إلىإلى  أسفلأسفل  إلىإلى  األرضیةاألرضیة  الجاذبیةالجاذبیة  تأثیرتأثیر  تحتتحت

  فوقھافوقھا  فیقففیقف  األرضاألرض  طبقاتطبقات  منمن  منفذةمنفذة  غیرغیر  طبقةطبقة  ألىألى
  التيالتي  للطبقاتللطبقات  وو  الطبقةالطبقة  لھذهلھذه  كلھاكلھا  البینیةالبینیة  المسافاتالمسافات  مالئامالئا

  إماإما  وو  البحرالبحر  أوأو  المصارفالمصارف  إلىإلى  منفذامنفذا  یجدیجد  أنأن  إماإما  وو  فوقھافوقھا
  السطحالسطح  وو  المشبعةالمشبعة  الطبقةالطبقة  ھذهھذه  مساممسام  فيفي  راكداراكدا  یبقىیبقى  أنأن

  یسمىیسمى  الصماءالصماء  الطبقةالطبقة  فوقفوق  وقوفھوقوفھ  بعدبعد  الحرالحر  للماءللماء  العلويالعلوي
WaterWater  األرضياألرضي  الماءالماء  بمستوىبمستوى tabletable..

  



  الجیدةالجیدة  األراضياألراضي  تلكتلك  فيفي  وو
  الماءالماء  ھذاھذا  یمثلیمثل  الال  قدقد  الصرفالصرف

  لسرعةلسرعة  نظرانظرا  كبیرةكبیرة  مشكلةمشكلة
    سرعتھسرعتھ  أنأن  كماكما  منھمنھ  التخلصالتخلص

    تحددتحدد  بالقطاعبالقطاع  ألسفلألسفل  تحركھتحركھ
..استغاللھاستغاللھ  إمكانیةإمكانیة  منمن
  أخريأخري  مرةمرة  استخدامھاستخدامھ  یعادیعاد  وقدوقد
    الجوفیةالجوفیة  المیاهالمیاه  حالةحالة  فيفي  كماكما

    وفيوفي  الزراعةالزراعة  فيفي  واستخدامھاواستخدامھا
..الشربالشرب



اصطالحات معبرة عن الرطوبة األرضیة  اصطالحات معبرة عن الرطوبة األرضیة  

qq  السعة الحلقیةالسعة الحلقیة  :  :Field capacity (F.C)Field capacity (F.C)
  بھابھا  تحتفظتحتفظ  التيالتي  للرطوبةللرطوبة  المئویةالمئویة  النسبةالنسبة  بأنھابأنھا  الحلقیةالحلقیة  السعةالسعة  تعرفتعرف      

  أوأو  یومینیومین  بعدبعد  یحدثیحدث  ھذاھذا  وو  بھابھا  الزائدةالزائدة  الحرةالحرة  المیاهالمیاه  صرفصرف  بعدبعد  األرضاألرض
..الريالري  منمن  ثالثةثالثة

  الرملیةالرملیة  األراضياألراضي  ففيففي  قوامھاقوامھا  وو  بنائھابنائھا  وو  التربةالتربة  نوعنوع  علىعلى  یتوقفیتوقف  ھذاھذا  وو      
  إلىإلى  الحلقیةالحلقیة  السعةالسعة  أھمیةأھمیة  ترجعترجع  وو  ساعاتساعات  ٦٦  بعدبعد  إلیھاإلیھا  الوصولالوصول  یمكنیمكن

  أنأن  حیثحیث  باألرضباألرض  النباتالنبات  الستعمالالستعمال  المتیسرالمتیسر  للماءللماء  األعلىاألعلى  الحدالحد  تمثلتمثل  أنھاأنھا
  الفسیولوجيالفسیولوجي  النشاطالنشاط  علىعلى  یؤثریؤثر  قدقد  ذلكذلك  منمن  األعلىاألعلى  الرطوبيالرطوبي  المحتوىالمحتوى
..للنباتللنبات  الماءالماء  صالحیةصالحیة  منمن  یقللیقلل  وو  للجذورللجذور



    وو  بغزارةبغزارة  األرضاألرض  ريري  بعدبعد  بالحقلبالحقل  عملیاعملیا  الحلقیةالحلقیة  السعةالسعة  تقدرتقدر  وو••
    لتكونلتكون  وو  التبخرالتبخر  لمنعلمنع  مربعمربع  مترمتر  ٤٤--٢٢  مساحتھامساحتھا  قطعةقطعة  تغطیةتغطیة

    تؤخذتؤخذ  وو  األرضیةاألرضیة  الجاذبیةالجاذبیة  تأثیرتأثیر  تحتتحت  ألسفلألسفل  أساساأساسا  الحركةالحركة
    وو  دراستھادراستھا  المطلوبالمطلوب  األعماقاألعماق  علىعلى  الرطوبةالرطوبة  لتقدیرلتقدیر  عیناتعینات

  فيفي  متقاربةمتقاربة  فتكونفتكون  األرضاألرض  لقواملقوام  تبعاتبعا  تختلفتختلف  فتراتفترات  علىعلى  ذلكذلك
  فيفي  نسبیانسبیا  متباعدةمتباعدة  وو  ))ساعاتساعات  ٤٤- - ٢٢  كلكل((  الخفیفةالخفیفة  األراضياألراضي
    بینبین  العالقةالعالقة  ترسمترسم  ثمثم  ))ساعةساعة  ١٢١٢- - ٨٨  كلكل((  الثقیلةالثقیلة  األراضياألراضي

    المنطقةالمنطقة  فيفي  وو  األرضیةاألرضیة  الرطوبةالرطوبة  وو  الريالري  انتھاءانتھاء  منمن  الزمنالزمن
    إیجادإیجاد  یمكنیمكن  الزمنالزمن  معمع  فیھافیھا  المنحنىالمنحنى  میلمیل  یتغیریتغیر  الال  التيالتي

الحلقیةالحلقیة  بالسعةبالسعة  عنھاعنھا  المعبرالمعبر  األرضیةاألرضیة  الرطوبةالرطوبة



qq   المكافئ الرطوبي المكافئ الرطوبيMoisture equivalent Moisture equivalent 
عبارة عن نسبة الرطوبة التي تبقى في التربة من طبقة سمكھا  عبارة عن نسبة الرطوبة التي تبقى في التربة من طبقة سمكھا      

بعد طرد الماء الزائد منھا بعد طرد الماء الزائد منھا ) ) بعد تشبعھا بالماءبعد تشبعھا بالماء((واحد سنتیمر واحد سنتیمر 
دورة دورة   ٢٤٤٠٢٤٤٠بإستعمال آلة الطرد المركزي  بإدارتھا بسرعة بإستعمال آلة الطرد المركزي  بإدارتھا بسرعة 

دقیقة وتحت تأثیر قوة طرد قدرھا الف دقیقة وتحت تأثیر قوة طرد قدرھا الف   ٣٠٣٠في الدقیقة لمدة في الدقیقة لمدة 
مرة من الجاذبیة األرضیةمرة من الجاذبیة األرضیة

    اإلرتباطاإلرتباط  شدیدشدید  كونھكونھ  إلىإلى  الرطوبيالرطوبي  المكافئالمكافئ  أھمیةأھمیة  وترجعوترجع••
  األراضياألراضي  لبعضلبعض  الحقلیةالحقلیة  بالسعةبالسعة

    علىعلى  یتوقفیتوقف  الرطوبةالرطوبة  منمن  ثابتثابت  مقدارمقدار  الرطوبيالرطوبي  والمكافئوالمكافئ••
    العضویةالعضویة  المادةالمادة  مقدارمقدار  وعلىوعلى  لألرضلألرض  الداخليالداخلي  السطحالسطح  مساحةمساحة
التربةالتربة  غرویاتغرویات  وعلىوعلى



النسبة المئویة للرطوبة عند الذبول الدائم  النسبة المئویة للرطوبة عند الذبول الدائم  

  أنأن  سبقسبق  كماكما  ألنھألنھ  الشعريالشعري  الماءالماء  وتستعملوتستعمل  تمتصتمتص  لنباتاتلنباتاتاا••
    أنأن  قبلقبل  التربةالتربة  حبیباتحبیبات  علىعلى  صغیرةصغیرة  بقوةبقوة  ممسوكممسوك  أوضحناأوضحنا

    تزیلتزیل  األیجروسكوبياألیجروسكوبي  الماءالماء  إلىإلى  باألراضيباألراضي  الرطوبةالرطوبة  تصلتصل
    كافیةكافیة  غیرغیر  النباتاتالنباتات  تمتصھاتمتصھا  التيالتي  الماءالماء  كمیةكمیة  لكونلكون  النباتاتالنباتات

    فيفي  األوراقاألوراق  وتبدأوتبدأ  ینموینمو  الال  وبالتاليوبالتالي  الحیویةالحیویة  العملیاتالعملیات  ألداءألداء
    نسبةنسبة  المھمالمھم  منمن  لیسلیس  ألنھألنھ  جداجدا  مھمةمھمة  النقطةالنقطة  وھذهوھذه  الذبولالذبول

  منھامنھا  تستفیدتستفید  التيالتي  الرطوبةالرطوبة  نسبةنسبة  المھمالمھم  ولكنولكن  الكلیةالكلیة  الرطوبةالرطوبة
AvailableAvailable  والمیسروالمیسر  النباتاتالنباتات waterwater


