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عالقات املاء باألراضي
Water Relationship in soils
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 حمتوى األرض الرطوبي
 Soil moisture content












Evapotransportation










θm = Mw / Ms




θv = Vw / Vt




Depth of water (De)


De = Vw / A
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نظام حركة املياه يف أنواع الرتبة املختلفة















I = ( At n   +  b ) ….. 43
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Knott






Absorption of water  امتصاص املاء
حركة املياه يف النبات ثم فقدها عن طريق النتح والبخر إىل 
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ـــبب  ـــي تس ـــوة الت الق
امتصاص النبـات للمـاء 

:ورفع العصارة



: أوال قوة الضغط اجلذري 














الظواهر املرتتبة علي الضغط اجلذري 
ظاهرة االدماء) أ

Blecding 


ظاهرة االدماع) ب
Guttation 










) :القوة الناشئة عن النتج ( القوة السالبة : ثانيا 
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:نظرية الشد املتماسك : ثالثا   
Cohesion – Tension Theory  


Cohesive

Adesive 










Cohesion 
 





Adhsion 









العوامل التي تؤثر علي امتصاص اجلذر للماء








CO2













البخر نتح وديناميكية الرطوبة يف األراضي
      Evapotranspiration and Water Dynamics in Soils












Diffusion Pressure Deficit 




















البيوجيوأتموسفير نظام



طرق حساب معدالت البخر نتح


Estimating evapotranspiration from Solar radiation


Penman’s Combination method :


Blaney – Criddle equation


Evaporation Pans 


 Soil moisture studies 



Evapotranspirtionنتح –التبخر 
Evaporation 


Transpiration 
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Climate factors

Vegetation factors
Soil factors



تأثري العمليات الفسيولوجية باالتزان املائي
:أهمية املاء وعالقته حبياة اخللية











:املائيةالتغريات الفسيولوجية املصاحبة للتغريات 
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عنــدما تكــون الرطوبــة األرضــية أقــل مــن : ثانيــًا 
:الالزم يقل امتصاص املاء ، ويتبع ذلك ما يلى 
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:عندما توجد زيادة فى الرطوبة األرضية: ثالثًا 
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:على مراحل النمو املختلفة يتأثري احملتوى الرطوب
Affects irrigation practice stage of growth

















Germination
Emergence
Vegetation
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